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RESUMO 

 

A Educação Empreendedora é uma temática que vem sendo adotada no campo 
educacional, sobretudo em países desenvolvidos, e incentivada por diversas 
organizações internacionais, como a Unesco. No Brasil, o ensino para o 
empreendedorismo remonta ao início dos anos 80, com foco na Educação Superior, 
sendo observada nos últimos anos crescente aderência dessa proposta em escolas 
de Educação Básica. Esta pesquisa teve como objetivo analisar as possibilidades e 
limites da relação 
 entre a Educação Empreendedora e o currículo do ensino médio. O referencial teórico 
se fundamentou nos estudos de Dolabela (2003, 2008a, 2008b), Eyng (2010). O 
percurso metodológico foi embasado na “Pesquisa Desenvolvimento”, de Van der 
Maren (1996), que nos orientou na elaboração de uma proposta curricular de 
Educação Empreendedora integrada ao ensino médio. Utilizamos como técnica de 
coleta dos dados a aplicação de um questionário estruturado, submetido por meio da 
ferramenta Qualtrics, a estudantes de uma escola pública estadual no interior do 
Maranhão. Realizamos também a análise documental dos diplomas normativos que 
regem a educação desse estado, e de três programas de Educação Empreendedora 
destinados ao ensino médio. Para análise dos dados angariados contamos com o 
auxílio dos softwares Excel e Atlas.ti 8.0, e adotamos técnicas de análises de dados 
qualitativos de Saldaña (2013) e Creswell (2010, 2014). Os resultados da pesquisa 
demonstraram a existência de possibilidade de implantação de Educação 
Empreendedora integrada ao ensino médio e revelaram anseios, por parte dos 
respondentes, de uma formação que contemple orientação para prosseguimento dos 
estudos em nível superior e para o mundo do trabalho.  
 

Palavras-chave: Educação Empreendedora. Currículo do Ensino Médio. Projeto de 

Vida. 

 

  



 

ABSTRACT  

Entrepreneurship Education is a theme that has been applied in education, especially 
in developed countries and encouraged by several international organizations such as 
UNESCO. In Brazil, Entrepreneurship Education dates back to the 80’s, focusing on 
higher education, but in the last years it is possible to notice that such proposal has 
been enforced in secondary education, as well. The purpose of this research is to 
analyze the possibilities and boundaries of relation of Entrepreneurship Education in 
the curriculum of high schools. The basis for this study came from the conceptions of 
Dolabela (2003, 2008a, 2008b), Eyng (2010). The methodological course was based 
on “Development Research” by Van der Maren (1996), that helped in the construction 
of a curricular proposal of Entrepreneurship Education integrated to the secondary 
education. To collect necessary information, a structured questionnaire was used 
submitted through the Qualtrics tool, to students of a public school in Maranhão, Brazil. 
There was also an analysis of the normative documents that guide the education 
procedures in that state, and also three Entrepreneurship Education programs for high 
schools. The data were analyzed with the softwares Excel and Atlas.ti 8.0, and we 
applied the techniques of data analysis by Saldaña (2013) and Creswell (2010, 2014). 
The results of the study showed the possibility of implantation of Entrepreneurship 
Education integrated to secondary education, and they revealed the desire of the 
participants in this research for training and orientation to proceed the study in a higher 
level, that directs them to the job market. 
  

Keywords: Entrepreneurship Education. Secondary School Curriculum. Life Project. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Todo ponto de vista é a vista de um ponto. 

Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos 

e qual é sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. 

A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. 

Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. 

Vale dizer: como alguém vive, com quem convive, 

que experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, 

como assume os dramas da vida e da morte, e que esperanças 

o animam. 

(BOFF, L, 2000) 

 

Sempre me vi numa situação aquém do que eu desejava. E isso me tornou uma 

pessoa muito introspectiva. E determinada. 

Lembro claramente em todos os estágios de minha formação escolar, os 

diversos momentos em que eu observava, pensativo e mentalmente distante, o 

desempenho de alguns colegas de classe. Como eu queria ser como um deles. Era a 

eles que eu me aproximava no término das provas para antecipar com o gabarito deles 

como eu me sairia na prova. 

Filho de um peixeiro analfabeto e de uma dona de casa que estudou até a 

quarta série do ensino primário, não tive muita inspiração para me dedicar aos 

estudos, apesar do incentivo e do esforço que minha mãe fazia para pagar, até eu 

conseguir meu primeiro emprego, os cursinhos que eu desejava. Eu estava decidido 

a não seguir o ramo profissional que meu pai escolheu. Percebi então que minha 

esperança estaria na escola e me dei conta que era por meio dos meus estudos que 

eu conseguiria realizar o projeto que desejava para minha vida. 

Para muitos estudantes como eu, a escola é o único lugar e a chance de 

conseguir mudar a trajetória que nos parece estar destinada. 

Concebo a escola como um local de formação integral do indivíduo e de 

desenvolvimento de muitas habilidades. Para além dos conteúdos programáticos, 

compreendo a escola como um espaço de possibilidades e mudanças para os 

estudantes. Assim como ela o é para mim, o é para os alunos sem inspiração, mesmo 

quando aparentemente não possuem perspectivas de mudança nas condições de 

http://meuip.co/
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vida. A escola ainda possui em seu espaço formas de orientar, preparar e possibilitar 

aos seus alunos galgar outros caminhos, inclusive o de realização profissional.  

A instituição escolar é um período extenso na vida das crianças, jovens e até 

de adultos, alguns possuem dificuldades diárias que não devem ser ignoradas. A 

escola concebida por Dewey (WESTBROOK, 2010) proporcionava aos alunos um 

ambiente onde eles pudessem formar grupos, refletir sobre seus problemas, elaborar 

e executar, sob a orientação do professor, um projeto que os conduziam à resolução 

e superação dos obstáculos enfrentados. Para Dewey apud Westbrook (2010, p. 59) 

“Toda a aprendizagem deve ser integrada à vida, isto é, adquirida em uma experiência 

real de vida, em que o que for aprendido tenha o mesmo lugar e função que tem a 

vida”, assim, não deveríamos dissociar o momento no qual se aprende do momento 

no qual se vive. A escola pode ser um ambiente onde os estudantes têm a chance de 

conhecer um mundo diferente do seu, de aprender questões novas, aprender com os 

erros, pensar em escolhas, desenvolver habilidades, experimentar e descobrir.  

Relembro que a partir da oitava série iniciei os estudos em uma escola 

particular, nela encontrei produtos importantes e que fizeram a diferença em minha 

formação. Na tradicional feira de ciências cheguei perto de um computador pela 

primeira vez, hoje mais comum de ser encontrado em escolas públicas, consequência 

do avanço tecnológico e das conquistas da educação pública e de qualidade. Diante 

de oportunidades variadas, em uma atividade extraclasse de geografia, conhecemos 

a formação rochosa de todo o litoral do Piauí. Nas aulas de literatura, fui protagonista 

em uma peça, O pagador de promessa. Ainda tive a oportunidade de ser sócio 

fundador e presidente eleito do Interact, clube filantrópico formado por adolescente 

ligados ao Rotary Club. Estas experiências me motivaram e não estavam previstas no 

currículo tradicional escolar, contudo foram fundamentais para ampliar meu espaço 

geográfico mental.  

Quando me deparei com o edital do vestibular, minha estratégia foi excluir todas 

as opções de cursos para os quais eu não detinha conhecimentos suficientes e chance 

de ser aprovado, senti que essa exclusão era falta de uma orientação vocacional 

desde a escola e de escuta e partilha possíveis. Assim, a espera do resultado do 

vestibular foi um momento ansioso, em meio a tantos candidatos, ouvi meu nome no 

rádio como um dos aprovados em Letras Inglês da Universidade Estadual do Piauí. 

Este foi o primeiro passo na aprovação de diferentes concursos e seleções que 

modificaram minha vida profissional. Depois de formado e já professor do estado do 
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Maranhão, começaram minhas investidas visando ao aperfeiçoamento do idioma que 

eu estava habilitado a lecionar. Após grande frustação por ter o visto negado duas 

vezes, insisti e fui selecionado, com apoio do Governo Federal, para participar do 

Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores de Inglês (PDPI) nos 

Estados Unidos.  And now, last but not least, tive a oportunidade de aprimorar meus 

conhecimentos por meio de uma pós-graduação stricto sensu em umas das mais 

conceituadas universidades da América Latina (PUCPR).  Ao avaliar meu percurso, 

compreendo minha vida como um empreendimento, este sentimento inspirou minha 

dissertação, pois compreendo a importância dos estudantes aprenderem além dos 

saberes tradicionais: aprender a empreender1 a própria vida. 

Sou professor na rede pública estadual há 12 anos, há 7 anos trabalhando em 

uma escola de ensino médio em uma cidade do interior do Maranhão, e observando 

o contexto em que atuo, tenho refletido sobre a função da escola, dos estudantes e 

da docência, então penso na formação dos alunos e nos currículos erigidos para 

cumprir esta finalidade. 

 Enquanto estão de cabeças baixas, ocupados na resolução de exercícios de 

fixação, eu os observo, desapontado e incomodado por não estar contribuindo para 

alguma transformação significativa em suas vidas.  Esses estudantes de classe média 

baixa, em uma cidade na qual 13% (IBGE, 2010) da população é dependente dos 

incentivos do governo para sobreviver, raramente dão continuidade aos seus estudos 

no ensino superior. De forma pessoal, reflito a respeito da função social da escola e o 

quanto temos interferido para fazê-los desviar do caminho que todos tendem a se 

direcionar: após concluírem o ensino médio, não mais voltarão à escola. A quase 

totalidade não tentará ingressar na faculdade, visto que não se sentiram aptos a 

ingressar em um curso superior enquanto estavam frequentando a escola.  

O tema empreendedorismo no currículo foi uma investigação que surgiu de 

maneira relacional e empírica na escola, pois observei no local que trabalho que a 

aquisição dos produtos da merenda escolar na escola onde leciono não são de nossa 

comunidade. Por lei, 30% do recurso destinado à aquisição da merenda, no Programa 

                                            
 
1 No seu sentido etimológico, a palavra “empreender” deriva do latim “imprehendere”, que significa “pôr 
em prática; procurar fazer; tomar iniciativa de ação, ‘pegar com as mãos’, ou seja, ‘ter a vida nas 
próprias mãos’” (LEO FRAIMAN, s/p, 2016). 
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Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)2, deve ser proveniente da agricultura 

familiar. A diretora nos informou que os alimentos da escola são oriundos de um 

município distante 400 km. Dessa maneira, ao interpelar o porquê desses produtos 

não serem produzidos na própria comunidade, por meio de associações e 

cooperativas criadas e formadas pelos pais de nossos alunos que residem na zona 

rural, decidi que deveria contribuir epistemologicamente nesta área e na resolução 

desta questão.  

Com algumas perguntas em mente como: por que esses produtos não 

poderiam ser produzidos na própria comunidade, por meio de associações e 

cooperativas criadas e formadas pelos pais de nossos alunos que residem na zona 

rural, e adquiridos pela escola? Como fazê-los perceber as oportunidades que os 

cercam e que podem levá-los a melhorar sua qualidade de vida? E ao fazê-los ver, 

como auxiliá-los nessa realização? Quais habilidades precisariam desenvolver? Pois, 

“A escola também pode ser vista como instrumento para o desenvolvimento e a 

perpetuação da capacidade de construir sonhos coletivos” (DOLABELA, 2003, p. 52). 

A região possui muitos recursos, existe bastante terra e acesso a riachos, muitos dos 

nossos alunos moram na zona rural, onde residem 64,61% (IBGE, 2010) da população 

do município. Outros moram próximos à praia e rios, onde há peixe, camarão e 

caranguejo em abundância, assim a minha experiência inspirou a escrita deste 

trabalho, por um percurso de escolhas, inquietações e possibilidades de mudança no 

município que atuo como docente.  

A adoção do empreendedorismo pode resolver em parte algumas 

necessidades identificadas no município como: baixa renda, escassa perspectiva de 

trabalho e os salários precários. Uma possibilidade de protagonizarem inserção ao 

trabalho digno e independência financeira, o fortalecimento da comunidade escolar 

em ações para o desenvolvimento da região pode desenvolver uma atitude 

empreendedora, e em último estágio, a preparação e orientação para a identificação 

                                            
 
2 “A Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, determina que no mínimo 30% do valor repassado a estados, 
municípios e Distrito Federal pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) deve ser utilizado na compra de gêneros 
alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas 
organizações, priorizando-se os assentamentos da reforma agrária, as comunidades tradicionais 
indígenas e as comunidades quilombolas. A aquisição dos produtos da Agricultura Familiar poderá ser 
realizada por meio da Chamada Pública, dispensando-se, nesse caso, o procedimento licitatório”. 

https://www.fnde.gov.br/fndelegis/action/UrlPublicasAction.php?acao=abrirAtoPublico&sgl_tipo=LEI&num_ato=00011947&seq_ato=000&vlr_ano=2009&sgl_orgao=NI
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e desenvolvimento de estratégias que gerem renda e auxiliem esses estudantes a sair 

de uma situação de vulnerabilidade econômica.  

A educação empreendedora é distinta da educação profissional. No caso desta 

pesquisa o locus é uma escola de ensino médio de ensino regular sem vista à 

profissionalização. A educação empreendedora tem o potencial de oferecer aos 

estudantes meios de orientá-los na realização de maneira integrada para escolhas 

futuras, sejam na vida acadêmica, em atividades sociais e profissionais.  

Concebo a educação como um vetor multifacetado que pode ter o propósito de 

desenvolver habilidades individuais ao propor a reflexão, formando o indivíduo de 

forma integral, reflexiva, cultural e para o trabalho. Meu entendimento de educação 

empreendedora perpassa todos esses aspectos. Portanto, não se trata de uma 

proposta curricular direcionada unicamente para o trabalho, mas que o vislumbra  uma 

rede integrada de fortalecimento entre a escola, a comunidade e o aluno, 

principalmente o último, quando este se apropria de habilidades e conhecimentos 

construídos para a realização de seu projeto de vida. 

A educação empreendedora é uma das possibilidades de abordar o problema 

apresentado. Ao me dedicar a este estudo, constatei outras correntes que, no entanto, 

não abarcavam o meu propósito inicial: auxiliar os estudantes da escola onde trabalho 

a desenvolverem o projeto de vida deles. 

As questões socioeconômicas que motivam a elaboração deste trabalho 

requerem estratégias políticas que perpassam o currículo escolar, como o 

Protagonismo Juvenil e a Economia Solidária ou Criativa. Para esta dissertação, 

adotei a Educação Empreendedora como tema e nesta perspectiva ela propõe as 

habilidades empreendedoras capazes de ampliar o espaço geográfico mental dos 

estudantes, provocando mudança em prol da sustentabilidade em práticas entre a 

escola e a comunidade de mudança, enfrentamento e realização pessoal.  

Pretendemos assim, com esse estudo, analisar as possibilidades de relação  

entre a educação empreendedora e o currículo do ensino médio e a proposição da 

produção de um projeto (protótipo)  de educação empreendedora interdisciplinar, que 

terá como finalidade o desenvolvimento de comportamentos e atitudes 

empreendedoras visando à superação dos problemas brevemente apresentados, e a 

busca pela realização de seus projetos de vida, sejam eles voltados para a imediata 

necessidade de renda e/ou a continuação dos estudos.  
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

A escola inspiração desta pesquisa é constituída, em grande parte, por jovens 

inseridos em um contexto de vulnerabilidade econômica. Por essa razão, a 

problemática da falta de renda, sua busca e implicações decorrentes são questões 

importantes neste estudo. Esses estudantes residem em um município que apresenta 

baixos indicadores educacionais e socioeconômicos. 

Com uma população estimada em 57.955 habitantes (IBGE, 2010), a cidade de 

Tutóia no Maranhão se posiciona entre as cidades com menor Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH3, ocupando a posição 5027, de um total de 5565 

municípios brasileiros. (IDHM, 2010). De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) mais da metade da população tutoiense, 53,2% (IBGE, 

2010), vive com um rendimento mensal per capita de, no máximo, meio salário 

mínimo, a décima segunda mais baixa colocação dentre todos os municípios 

brasileiros e a penúltima posição estadual. Em uma comparação nacional, o 

Maranhão é o estado que possui o menor rendimento mensal domiciliar per capita, 

sendo este de apenas 575 reais (IBGE, 2016). O cenário apresentado, somado aos 

dados demonstrados na Figura 1, revela o preocupante quadro socioeconômico que 

envolve os sujeitos alvo desta pesquisa.  

 

Figura 1 - Índices socioeconômicos de Tutóia 

 
Fonte: o autor, 2018, adaptado de IBGE (2003,2016,2017) e BRASIL (2017). 

                                            
 
3 O IDH leva em consideração 3 fatores: Educação, Longevidade e Renda. 
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No estado, outro agravante a ser considerado são os baixos índices 

educacionais. Dentre eles, os relacionados ao abandono e à evasão escolar4, fatores 

utilizados nos cálculos de Rendimento Escolar, e que estão direta e principalmente 

relacionados à busca por trabalho, ou seja, à falta de renda. Pesquisas comprovam a 

forte relação trabalho versus evasão escolar na fase do ensino médio. Um estudo de 

2014 realizado em nível nacional demonstra que 63% dos estudantes do sexo 

masculino entre 15 e 17 anos que abandonaram a escola estavam trabalhando ou 

procurando emprego (INSTITUTO UNIBANCO, 2016). No Maranhão, a taxa de 

abandono escolar no ensino médio atingiu 23,1% no ano de 2010 (IBGE,2010).  

Outra pesquisa, divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV/IBRE, 

CPS,2009), corrobora com as constatações anteriores: de acordo com esses dados, 

dentre os motivos que levam 27,09% dos jovens a abandonarem a escola está a 

necessidade de trabalho e renda, enquanto que 40,3% atribuíram o abandono à falta 

de interesse. Essa falta de interesse pode ser compreendida pela ausência de relação 

com os anseios dos estudantes. Uma possibilidade de diminuir a evasão é atraí-los 

para uma educação que seja significativa e que atenda os seus anseios. Dados do 

boletim Aprendizagem em Foco (INSTITUTO UNIBANCO, 2016) demonstram 

também uma forte relação entre renda e o tempo de escolaridade dos jovens dessa 

faixa entre 14 e 17 anos. De acordo com a pesquisa, quanto maior a renda, mais o 

estudante avança nos estudos. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), por meio de orientação complementar, 

“Conhecendo as 20 metas”, elaborada pelo ministério da Educação, afirma ser “[...] 

fundamental ainda definir e implementar dinâmicas curriculares que favoreçam a 

aprendizagem significativas [...]” (BRASIL, 2014, p. 32). Perceber oportunidades de 

realizar seus projetos de vida enquanto estão na escola poderá motivar os estudantes 

a se dedicarem e a desenvolverem habilidades e projetos que lhes geram renda e os 

incentive, principalmente, a continuar os estudos. 

Sendo grande parte dos estudantes do município da zona rural da cidade de 

Tutóia e tendo o Ensino Médio como etapa final da vida escolar para quase 100% dos 

                                            
 

4 Nesta escrita distinguimos abandono de evasão na compreensão de que o abandono ocorre quando 
o aluno deixa de frequentar as aulas durante o ano letivo. Entende-se por evasão escolar a situação 
do aluno que abandou a escola ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos (FUNDAÇÃO LEMANN E MERITT, 2012). 
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alunos, faz-se necessário, institucionalmente e como agentes de transformação 

social, proporcionarmos uma educação ao encontro das demandas desses 

estudantes, e, assim, quem sabe, amenizar as dificuldades enfrentadas por eles. 

Realidade essa refletida nos dados divulgados ao longo dos anos a respeito do crítico 

quadro educacional e socioeconômico do Maranhão, que se encontra ainda na 

penúltima colocação no ranking do Índice de Oportunidade de Educação Básica – 

IOEB/2015 (CLP, 2015), além de possuir o segundo menor Índice de Desenvolvimento 

Humano do País (IDH) (PNUD, 2013). 

O cenário exposto contracena com o potencial que a cidade tem para se 

desenvolver em diversos campos. Cidade litorânea, localizada na microrregião dos 

lençóis maranhenses e considerada uma das portas de entrada do Delta do Parnaíba, 

se destaca por ter uma rica diversidade ambiental e cultural, sendo visitada 

constantemente por turistas.  

A oferta de educação empreendedora em escolas públicas de educação básica 

brasileira pode ser uma resposta a essas demandas de grande parte dos jovens do 

ensino médio, aspirantes a uma vaga de emprego em regiões marcadas por 

desigualdades sociais, onde as dificuldades de inserção ao mundo do trabalho têm 

sido apontadas como causa do aumento da violência e vulnerabilidade social (IBGE, 

2015 p. 146). 

O pesquisador Fernando Dolabela (1999, 2003) afirma que, diferentemente do 

empreendedorismo praticado em outros países, no Brasil a questão central do 

empreendedorismo deve ser o desenvolvimento do ser humano e as questões sociais 

que o envolve.  Defende que as próprias comunidades, através de uma formação 

empreendedora, são capazes “[...] de alterar a curva da estagnação econômica e 

social” (DOLABELA, 2008, p. 39).  

Compreendemos assim, a educação como vetor das transformações sociais e 

desenvolvimento de um país e a necessidade de promover uma educação que 

contemple, antes de tudo, a construção do desenvolvimento humano, o aprender a 

empreender, e que favoreça a distribuição do conhecimento, do poder e da renda 

(DOLABELA, 1999; 2003). 

Alguns programas que promovem Educação Empreendedora existentes no 

Brasil dependem de parcerias que, por sua vez, necessitam de investimentos de 

entidades privadas. Com o intuito de diagnosticar quais programas tem atuação no 

município de Tutóia, partimos do reconhecimento sobre os principais programas de 
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educação Empreendedora, a nível nacional. Dos três programas de maior destaque, 

Curso Despertar, Miniempresa e Empreendedorismo e Projeto de Vida, este último 

tem perfil estritamente privado e com exigência de investimento financeiro por parte 

de seus participantes.  

Dos dois cursos com perfil convênio/parceria, temos, no momento desta 

pesquisa, o escritório da Junior Achievement (Miniempresa), no estado do Maranhão, 

inativo, impossibilitando a execução de seus projetos nas escolas sob sua 

circunscrição. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) Sebrae (Curso Despertar), outra instituição que promove ensino de 

empreendedorismo em nível nacional, depende de acordos e contrapartida dos entes 

federativos (Estados e municípios) a quem cabe autorizar a disponibilidade de 

professores, a reformulação da grade em algumas situações e a reserva de horários 

já destinados aos conteúdos exigidos na matriz curricular proposta. 

Os programas de educação para o empreendedorismo promovidos pelo Sebrae 

e Junior Achievement, embora sem ônus para a escola em relação ao material 

utilizado, dependem de parcerias entre essas entidades e o governo. Ambos 

dependem da estrutura ambiental (sala) escolar. No caso do Sebrae, os programas 

são ministrados pelos próprios professores da escola, capacitados pelo órgão 

fomentador, o Sebrae. Os programas da Junior Achievement são ministrados por 

profissionais liberais voluntários. 

Diante do exposto e buscando cumprir as recomendações das políticas 

públicas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), em que afirma 

no seu Artigo 2º que a finalidade da educação é “o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho” (BRASIL, 1996), delineamos como objeto de estudo desta pesquisa a 

inserção de elementos de empreendedorismo no currículo de uma escola de ensino 

médio. Nesse sentido, o problema proposto é: Quais as possibilidades de relação 

entre educação empreendedora ao currículo do ensino médio? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Embora o termo empreendedorismo tenha surgido no campo empresarial e seja 

associado pelos críticos da área educacional às ideologias liberais e ao sistema 

capitalista (COAN, 2011), seu significado no contexto em que vem sendo adotado 
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atualmente, sobretudo por organismos internacionais, tal como será tratado nesta 

pesquisa, vai além do conceito original relacionado à gestão de negócios, criação de 

empresas e exploração de atividades econômicas visando unicamente ao lucro.  

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO) sugere que inserção do empreendedorismo na educação poderá subsidiar 

formação de cidadãos capazes de superar a pobreza por meio dos próprios recursos; 

cidadãos capazes de tornar realidade sonhos e projetos inovadores e sustentáveis, 

que gerem renda e lhes tragam emancipação dos paliativos e insuficientes auxílios de 

transferência de renda. Nessa perspectiva, Dolabela (2008) afirma que: 

 

[...] o empreendedorismo não pode ser um instrumento de concentração de 
renda, de aumento de diferenças sociais ou uma estratégia pessoal de 
enriquecimento. No Brasil o tema central do empreendedorismo deve ser o 
desenvolvimento social, tendo como prioridade o combate à miséria, 
oferecendo-se como um meio de geração e distribuição de renda. Mais do 
que uma preocupação com o indivíduo, o empreendedorismo deve ser 
relacionado à capacidade de se gerar riquezas acessíveis a todos. Como 
geralmente a renda concentrada teima em não se distribuir, é importante que 
ela seja gerada já de forma distribuída. É disto que cuida o 
empreendedorismo (DOLABELA, 2008, s/p).  

 

O ensino do empreendedorismo e as discussões sobre sua adoção na 

educação vêm ganhando espaço nas últimas décadas em âmbito nacional e 

internacional.  Importantes instituições como a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Ministério da Educação de diversos 

países, inclusive do Brasil, têm incentivado a inserção do tema no meio escolar como 

forma de promover uma cultura empreendedora que favoreça o desenvolvimento do 

indivíduo como ser dotado de senso de controle sobre sua própria vida, capaz de 

tomar decisões, reconhecer e propor soluções para os problemas em sua volta.  

Na Europa, por exemplo, o Parlamento Europeu estabeleceu em 2006 o 

Empreendedorismo como uma das oito competências-chave para a Aprendizagem ao 

Longo da Vida. Dessa forma, a educação empreendedora está sendo encorajada por 

várias nações europeias (Bulgária, Grécia, Finlândia, Espanha) por meio de 

programas de governo que têm como principal objetivo promover, em todos os níveis 

de ensino, o empreendedorismo e a cooperação entre educação e trabalho 

(EUROPEAN COMISSION, 2016). 

O Escritório Regional de Educação para América Latina e o Caribe (OREALC), 

busca atender as demandas educacionais e econômicas da região. Ele propõe em 
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seu Projeto Regional de Educação para a América Latina e o Caribe (PRELAC), 

aprovado pelos Ministros de Educação de 34 países, o quinto pilar para a educação: 

o Apreender a Empreender (UNESCO, 2004). Tal medida se deve aos preocupantes 

níveis de pobreza, desemprego e subemprego observados na região, que possui, 

além disso, os mais elevados índices de desigualdade no mundo. A proposta de 

acrescentar o Aprender a Empreender aos 4 pilares que compõem as bases da 

educação vem ao encontro das necessidades dos países desse continente (UNESCO, 

2004). O projeto chama atenção ainda na busca de alternativas que proporcionam 

uma melhor distribuição de oportunidades educacionais aos grupos em 

vulnerabilidade socioeconômica.  

Em uma versão preliminar do documento “Educação econômica e 

empreendedorismo na educação pública: promovendo o protagonismo infanto-

juvenil”, elaborado pelo Ministério da Educação brasileiro, o MEC, observamos a 

relevância do tema e o reconhecimento por parte do governo federal da necessidade 

de introduzir, na educação básica, o ensino para o empreendedorismo. O documento 

traz como proposta o Programa Mais Educação, a ser implantado nas escolas 

públicas do país com objetivo de desenvolver nos estudantes “[...] iniciativa e ação 

para empreender a própria vida” (BRASIL, (s/d) p.3).  

Há ainda outras frentes de incentivo de educação empreendedora no Brasil. 

Tramitam no Congresso Nacional diversas propostas de ensino para o 

empreendedorismo nas escolas públicas brasileiras, como o projeto de lei PLS 

nº772/2015 que propõe a alteração da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e visa a inclusão do tema 

empreendedorismo no currículo da educação básica. 

Pesquisas realizadas por Filion (1994), Gasse (1995) e Dolabela (2003) 

apontam que o estágio ideal para aquisição de conhecimentos e habilidades 

empreendedoras é durante a infância e adolescência. Com esse respaldo, vêm sendo 

ofertados nas escolas de Ensino Fundamental e Médio de redes públicas e privadas, 

em diversos estados brasileiros, programas de formação empreendedora promovidos 

em parceria com instituições não governamentais como SEBRAE e a Junior 

Archievement.  

Um estudo de abrangência internacional constata essa tendência. Pesquisas 

realizadas por Kee et al (2007) indicam que as principais iniciativas de promoção de 

educação empreendedora são realizadas por organizações não governamentais 
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patrocinadas pelo setor privado. De acordo com os autores, iniciativas 

governamentais ainda são raras.  

No Brasil, várias pesquisas abordam a temática e têm sido realizadas com o 

intuito de compreender esse campo. No entanto, o levantamento de Kee et al (2007) 

revela que os estudos sobre a temática estão concentrados no currículo universitário, 

e por essa razão observamos uma lacuna em nível de ensino básico, fase de formação 

escolar. 

Ao se tomar como pressuposto a tendência de desenvolver comportamento 

empreendedor em toda a população, diversas ações têm sido realizadas no campo 

educacional, em todos os níveis de ensino, tanto como disciplina curricular, quanto 

como tema transversal (SOUZA, 2012). Há entre as proposições de educação para o 

empreendedorismo a predominância de duas abordagens em específico: uma voltada 

para os negócios e outra para o desenvolvimento do comportamento empreendedor 

(COAN, 2011). 

Ao considerar as condições socioeconômicas da região e os apontamentos 

teóricos apresentados, temos como hipótese: a limitação das ações como prática 

escolar também se relacionam à falta de pesquisa na área, de forma específica na 

educação empreendedora aplicada ao ensino médio. Atentamos como solução 

possível para a permanência escolar e desenvolvimento dos jovens em situação de 

vulnerabilidade a educação empreendedora para contribuir no contexto curricular do 

ensino médio. 

 

1.3 OBJETIVOS 

A partir da problematização e justificativa desta pesquisa, seu objetivo geral é 

analisar as possibilidades e limites de relação entre Educação Empreendedora e 

currículo do ensino médio. Para alcançá-lo os seguintes objetivos específicos foram 

estruturados:  

a) Diagnosticar a necessidade e possibilidade da implantação de uma proposta 

de Educação Empreendedora. 

b) Identificar princípios, conceitos, metodologias, estratégias inseridas em 

propostas de Educação Empreendedora.  

c) Verificar a possibilidade de associação dos conteúdos/estratégias 

desenvolvidos em Educação Empreendedora ao currículo do Ensino Médio. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As questões sobre o currículo escolar têm gerado profundas discussões entre 

professores e pesquisadores da área educacional sempre que surge um novo 

elemento jurídico que o regule, como a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e 

os debates correntes que o envolvem. Esse documento evidencia o objetivo do Estado 

em garantir formação básica comum em todo território nacional por meio do 

estabelecimento de conteúdos mínimos a serem trabalhados na educação; assegura 

também, aos estabelecimentos escolares, a complementação desse currículo levando 

em consideração os aspectos culturais e econômicos locais, de modo a atender as 

necessidades reais dos estudantes (BRASIL, 1996). As mudanças em contextos 

históricos educacionais na atualidade são fundamentais na feitura desta pesquisa e 

influenciaram a análise de dados. 

Apresentaremos, nesta parte da escrita, os dois elementos que constituem o 

referencial desta pesquisa: no primeiro, nomeado de Educação Empreendedora, 

contextualizaremos a origem da temática no campo do empreendedorismo, as 

concepções e os pressupostos teóricos que o relacionam ao campo da educação. No 

segundo elemento, Currículo Escolar, apresentaremos o conceito de currículo, o 

contexto de mudanças curriculares e as políticas públicas de implementação do 

empreendedorismo no currículo da educação básica; assim como as abordagens e 

princípios que o integram ao currículo escolar. 

 

2.1 EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

 

Este primeiro elemento do referencial teórico está subdividido em duas partes. 

Inicialmente, estão expostos brevemente a origem e evolução do conceito de 

empreendedorismo até os dias atuais, a relação do tema com outras áreas do 

conhecimento, assim como as vertentes e abordagens do empreendedorismo, campo 

originário da educação empreendedora. Em seguida, abordamos o conceito de 

Educação Empreendedora e os princípios teóricos que sustentam seu ensino no 

campo da educação. 
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2.1.1 Empreendedorismo: breve revisão 

 

O termo Empreendedorismo, em seu sentido etimológico, deriva da palavra 

inglesa intrepreneur+ship, advinda do termo francês entre-preneur que, por sua vez, 

teve origem no latim imprehendere (BOAVA; MACEDO, 2009). Seu significado tem 

passado por diversas alterações conceituais, influenciadas por questões históricas, 

políticas e sociais, desde os primeiros registros quando foi empregado no século XII. 

No quadro 1, apresentamos a evolução do conceito desse termo e suas derivações 

conforme os teóricos clássicos e os mais expoentes na atualidade, e como o 

fenômeno empreendedorismo tem sido compreendido ao longo da história, até o 

conceito utilizado nesta pesquisa. 

 

Quadro 1 - Conceito de empreendedor ao longo da história conforme os autores mais expoentes. 

 ANO CONCEITO 

XII “Aquele que incentiva brigas” (VERIN, 1982 p.31, apud FILION, 1999)  

XVII O termo entre-preneur era atribuído aos líderes militares, na França 

XVII-
XVIII 

Alguém que “criava e conduzia projetos” ou empreendimento 

XVIII “Por volta de 1700, o termo começou a ser utilizado naquele país para as pessoas 
que se associavam com proprietários de terras e trabalhadores assalariados” 

T
e
o
ri
a
s
 e

c
o

n
ô

m
ic

a
s
 XVIII Pessoa que, ao identificar uma oportunidade de negócio e assumir riscos 

controlados, comprava matéria-prima (insumo), processa-a e vendia-a” visando 
lucro. Empresário comerciante que visava o lucro ao revender suas mercadorias e 
serviços (CANTILLON, 2002) 

XIX Indivíduo que “transfere recursos econômicos de um setor de produtividade mais 
baixa para um setor de produtividade mais elevada e de maior rendimento” (SAY, 
1803) 

1988 Destruidor criativo, alguém que através da inovação gera o progresso e promove 
transformações socioeconômicas (SCHUMPETER, 1988) 

 1991 “Empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões”, essas, 
compreendidas como algo atingível, “uma imagem desejada de uma situação 
futura” (FILION, 1991) 

2008 ‘Empreender significa identificar oportunidades permanentes, inovar e mudar 
sempre” (DOLABELA, 2008, P.36) oficina do empreendedor  

2014 Alguém que busca transformam ideias abstratas em algo concreto e ultrapassam 
obstáculos com vontade ímpar de fazer coisas acontecerem (DORNELAS, 2008) 

Fonte: os autores, 2018. 

 

Como campo de estudo, o empreendedorismo recebeu diversas conotações e 

classificações de diferentes estudiosos, apresentando atualmente conforme suas 

finalidades e caracterizações, as seguintes vertentes principais, apresentadas no 

Quadro 2:  
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Quadro 2 - Tipos de empreendedorismo e suas características. 

TIPO DE EMPREENDEDORISMO CARACTERÍSTICAS 

Empreendedorismo de negócios / 
Empreendedorismo empresarial 

É individual, produz bens e serviços para o mercado, 
tem foco no mercado, sua medida de desempenho é o 
lucro, Visa satisfazer necessidade dos clientes e ampliar 
as potencialidades do negócio 

Empreendedorismo coorporativo/ 
Intraempreendedorismo 
 

Empreendedorismo dentro das organizações. 
Intraempreendedor: colaborador inovador e de iniciativa 
que tem o perfil empreendedor dentro de uma 
organização pública ou privada (SHAEFER, MINELLO, 
2016) 

Empreendedorismo social 

Empreendedores sociais são indivíduos que têm “um 
desejo imenso de mudar o mundo criando 
oportunidades para aqueles que não têm acesso a elas. 
Suas características são similares às dos demais 
empreendedores, mas a diferença é que se realizam 
vendo seus projetos trazerem resultados para os outros 
e não para si próprios [...] de todos os tipos de 
empreendedores é o único que não busca desenvolver 
um patrimônio financeiro, ou seja, não tem como um de 
seus objetivos ganhar dinheiro. Prefere compartilhar 
seus recursos e contribuir para o desenvolvimento das 
pessoas” (DORNELAS, 2008) 

Fonte: os autores, 2018, adaptado de Melo Neto e Froes (2002, p. 11). 

 

Para efeito de esclarecimento, cabe aqui ressaltar a distinção entre o termo 

Empreendedorismo social e o conceito de Responsabilidade social. Este se dá em um 

ambiente de empreendimento do tipo privado e com foco em negócios, todavia, com 

certa preocupação às questões sociais. Uma característica que algumas empresas 

utilizam para gerar “adição de valor e melhoria de sua imagem” (FROES; MELO, 2001, 

p.40). 

Surgido e estudado no campo da Economia, o empreendedorismo relacionou-

se historicamente com a criação e gestão de negócios visando o lucro, uma vez que 

sua matriz ideológica se fundamenta no pensamento liberal clássico. (BUENO, 2005). 

Desde então, tem sido objeto de diferentes abordagens de estudo em diversas áreas 

do conhecimento, como demonstrado na Figura 2.  
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Figura 2 - Empreendedorismo e áreas do conhecimento que o estudam. 

 

Fonte: os autores, 2018 

Coan (2011) afirma que o empreendedorismo se alicerça em duas vertentes: 

Uma para a criação de negócios e a outra para o desenvolvimento do comportamento 

empreendedor. Quanto à abordagem para o negócio, observa-se duas motivações 

distintas (GEM, 2015): a primeira, o Empreendedorismo por oportunidade, típico em 

países desenvolvidos, caracterizado por empreendedores preparados e 

determinados; e a segunda, o Empreendedorismo por necessidade, em que o 

indivíduo inexperiente e despreparado se aventura em um empreendimento por estar 

desempregado (DORNELAS, 2008). Obviamente, diante da problemática 

apresentada e no contexto dos estudantes público alvo desta pesquisa, 

depreendemos, no que tange à abordagem para o negócio, a caracterização de 

motivação por necessidade. 

 

2.1.2 Princípios para uma Educação Empreendedora 

 

O principal objetivo da educação é criar homens capazes de fazer novas 

coisas, não simplesmente de repetir o que outras gerações fizeram – 

homens criativos, inventivos e descobridores. (PIAGET, 1994, p. 96). 

 

A definição de educação empreendedora elaborada por grupos de trabalhos 

temáticos da União Europeia para o ensino de empreendedorismo e respaldada nas 

recomendações do Parlamento Europeu, no que tange às competências essenciais 

necessárias para a aprendizagem ao longo da vida, refere-se 
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 [...] à capacidade dos aprendentes desenvolverem as competências e o 
estado de espírito para transformar ideias criativas em ações 
empreendedoras. Trata-se de uma competência essencial para todos os 
aprendentes, que apoia o desenvolvimento pessoal, a cidadania ativa, a 
inclusão social e a empregabilidade. É relevante para o processo de 
aprendizagem ao longo da vida, em todas as disciplinas e para todos os tipos 
de educação e de formação (formal, não formal e informal) que contribuem 
para um espírito ou um comportamento empreendedor, com ou sem fins 
comerciais [...]. (EUROPEAN COMISSION, 2016, p. 21). 

 

Para Dolabela (2008a, p. 13) “[...] a atividade empresarial é apenas uma das 

infindáveis formas de empreender”, não tendo a Educação Empreendedora pretensão 

de formar apenas agentes de criação de empresas. Portanto, tem se buscado por 

meio da educação para o empreendedorismo desenvolver nos estudantes 

conhecimentos pessoais para empreender. Características que estimulem: a 

criatividade, a proatividade, a iniciativa e a capacidade para lidar com problemas, o 

respeito ao próximo e o trabalho em equipe, valorizadas em qualquer área de atuação 

profissional. Ou seja, diz respeito às atitudes desses indivíduos perante os desafios 

que enfrentam na vida e sua postura em relação aos que lhes cercam (DOLABELA, 

2003). Tem-se, portanto, como finalidade da educação para o empreendedorismo e 

como finalidade da proposição pretendida nesta pesquisa, o desenvolvimento de 

conhecimentos, habilidades, comportamentos e atitudes empreendedoras 

necessárias para a concretização de seus projetos de vida. 

Pesquisas realizadas na área da psicologia na década de 1960 por estudiosos 

do campo industrial e organizacional revelaram a relação existente entre países 

desenvolvidos economicamente e o perfil de seus habitantes. Os estudiosos 

observaram em nações com alto desenvolvimento econômico a predominância de 

indivíduos, inclusive aqueles que não estavam ligados às atividades econômicas, com 

características semelhantes às identificadas em empreendedores de negócios. Dessa 

forma, qualidades como liderança, perseverança e ousadia, evidenciando um perfil 

até então exclusivo de proprietários de empresas, deram origem a uma nova visão de 

empreendedorismo caracterizado pelos aspectos comportamentais e sociais 

envolvidos (STOCKMANNS, 2014). Neste sentido, os trabalhos comportamentais de 

David McClelland (1972) indicam que as influências sociais impactam os indivíduos, 

sendo citados por ele três elementos que compõe a teoria motivacional aplicada às 

organizações: realização, afiliação e poder. Para Cassiano Bringhenti (2000), a 

pesquisa de McClelland demonstrou que “o ser humano é um produto social e tende 

a reproduzir seus próprios modelos” (BRINGHENTI et al, 2000). 
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Os estudos de McClelland (1972) permitiram identificar as características 

comuns presentes nos empreendedores da época. Desde então, outros estudos têm 

sido realizados abordando esses comportamentos considerados empreendedores.  

No Quadro 3 apresentamos comparativamente o desdobramento da conceituação de 

seu estudo.  

Seguimos nesta análise tomando as definições propostas por McClelland 

(1972), apoiados do relatório da comissão europeia para o ensino de 

empreendedorismo e por fim em Dolabela (2008). Tais apontamentos indicam a 

importância dos estudos de McClelland (1972) na atualidade e nos levam a refletir 

sobre os comportamentos a serem considerados na elaboração dos objetivos 

curriculares para educação empreendedora.  

 

Quadro 3 - Comportamentos Empreendedores. 

McClelland, 1972 European Comission, 2016 Dolabela, 2008 

Busca de oportunidade e 
iniciativa 

Espirito de iniciativa Identificação de 
oportunidades 

Persistência Curiosidade Persistência 

Correr riscos calculados Correr riscos Capacidade de assumir 
riscos calculados 

Exigência de qualidade e 
eficácia 

Ter metas Visão global 

Comprometimento Espirito de equipe Comprometimento 

Busca de informação Proatividade Atualização 

Estabelecimento de metas Criatividade Metas e objetivos 

Planejamento e monitoramento 
sistemático 

Planejamento Organização 

Persuasão e rede de contatos Autonomia Inovação 

Independência e autoconfiança Autoconfiança Liderança 

 Resolução de problemas Criatividade 

Fonte: o autor, 2018, adaptado de McClelland (1972), European Commission (2016) e Dolabela 
(2008). 

 

Observamos no Quadro 3 uma recorrência de comportamentos 

empreendedores comuns nos estudos mencionados acima. Esses comportamentos 

serviram de fundamento para análise dos materiais didáticos examinados nesta 

pesquisa e para a elaboração da proposta de articulação entre elementos de 

Educação Empreendedora e currículo escolar do ensino médio. 

Em pesquisa de mestrado, Zambon (2014) constatou que os programas de 

ensino de empreendedorismo analisados nos níveis fundamental, médio e superior 

têm o foco no comportamento empreendedor, sendo esta abordagem menos 

acentuada no ensino médio, onde ela está mais direcionada à criação de um produto 

ou negócios. Já no ensino superior, o estudo apontou um equilíbrio entre as duas 



32 

 

propostas. Em nosso projeto, direcionamos os objetivos de educação ao 

empreendedorismo a ambas abordagens, focando o desenvolvimento dos 

comportamentos empreendedores. Esses comportamentos serão pretendidos em 

ações educativas comuns às desenvolvidas no ambiente escolar, que serão 

apresentadas no projeto contido nos resultados desta pesquisa. 

Louis Jacques Filion (1999; 2000) afirma que o comportamento empreendedor 

pode ser um fenômeno regional. Segundo o autor: “[...] as culturas, as necessidades 

e os hábitos de uma região determinam os comportamentos” (1999, p. 10). Por essa 

razão, o autor acrescenta que as pessoas são produtos do meio em que vivem. O 

autor afirma ainda que o ensino de empreendedorismo não pode ser ensinado como 

se ensinam as demais disciplinas (2000). Para ele, as características empreendedoras 

são praticadas e desenvolvidas pelos sujeitos durante a execução de seus 

empreendimentos, ou seja, eles aprendem e se tornam empreendedores enquanto 

desempenham as funções que os forçam a serem criativos e determinados. 

Em conformidade com Filion (1999), Dolabela reitera que a existência de um 

empreendedor na família ou no meio pode influenciar um outro indivíduo a se tornar 

empreendedor (DOLABELA, 1999). 

Neste primeiro momento, a referenciação dos autores para educação 

empreendedora nos permitiu refletir sobre o propósito do ensino para o 

empreendedorismo no âmbito escolar e identificarmos os comportamentos que devem 

fundamentar a elaboração dos currículos escolares que contemplam o ensino para o 

empreendedorismo. No próximo tópico abordamos as políticas públicas de 

implementação do empreendedorismo no currículo da educação básica que 

influenciam a temática e por último os pressupostos curriculares que embasam a 

elaboração do objeto educacional proposto neste trabalho. Essa descrição serve 

como referência para a elaboração do projeto no quarto capítulo. 

 

2.2 CURRÍCULO ESCOLAR E EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

 

Este segundo elemento do referencial teórico está subdividido em quatro 

partes. Incialmente, no tópico Currículo Escolar, abordaremos a conceituação de 

currículo e as teorias que caracterizam determinadas intenções curriculares; no 

segundo tópico trataremos da Educação Empreendedora com possibilidade da parte 

diversificada no currículo da Educação Básica. Em seguida, trataremos das possíveis 
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abordagens que integram o tema empreendedorismo ao currículo; e por fim, os 

pressupostos curriculares que embasam a elaboração da proposta educacional 

desenvolvida neste trabalho. 

 

2.2.1 Currículo Escolar 

 

Dentre as distintas concepções relacionadas à palavra currículo, destacamos a 

conceituação de Moreira e Candau (2007) que compreendem o currículo como: 

[...] as experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, 
em meio a relações sociais, e que contribuem para a construção das 
identidades de nossos/as estudantes. Currículo associa-se, assim, ao 
conjunto de esforços pedagógicos desenvolvidos com intenções educativas. 
(MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 18). 

Segundo os autores, é por meio do currículo que “as coisas” acontecem na 

escola. A forma como esse currículo está organizado, no entanto, permeiam 

influências externas que refletirão as intenções de quem o institui, assim como de 

quem o executa, uma vez que incorrem a ele diversas questões relacionadas a 

conhecimento, cultura e poder. O conceito de currículo é polissêmico e acarreta 

diferentes sentidos e finalidades de acordo com os papéis atribuídos à escola, a 

educação e seus agentes (PACHECO; OLIVEIRA, 2013), não sendo restrito aos 

conteúdos escolares, mas se constituindo a partir das intencionalidades da escola, 

dos sujeitos e dos contextos. 

A elaboração de um currículo envolve desde as concepções pedagógicas, 

expressas por meio das teorias do currículo, e que orientarão o processo de ensino 

aprendizagem, até princípios, pressupostos, estratégias e avaliação (EYNG, 2010). A 

pesquisadora Eyng (2010) afirma ainda que os elementos curriculares relacionados 

ao processo didático sofreram ao longo da história influência de diferentes teorias que 

alteraram os conceitos de ensino, de aprendizagem, de método e de avaliação. Para 

ela, os elementos curriculares e seu processo de gestão receberam uma nova 

configuração no entendimento da teoria pós-crítica: 
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O currículo absorve, pois, categorias inclusive inéditas, como centro do 
discurso educativos além de ser concebido como prática social intencional 
com dimensões regionais e local, multicultural, inclui temas importantes como 
Currículo e Conhecimento, como o resgate do papel da escola e a valorização 
do professor, o papel do aluno, abrangendo também focos emergentes como 
a questão da transversalidade e da interdisciplinaridade, trabalhando temas 
em dimensões disciplinares diferentes, fazendo nexos de elos, informando 
redes de conhecimento [...]. (MOREIRA, 2005, p. 5 apud EYNG, 2010, p. 95). 

 

A proposição do ensino para o empreendedorismo na Educação Básica, 

especificamente nesta pesquisa com estudantes do ensino médio, nos remete às 

discussões a respeito da constituição curricular e das concepções teóricas que 

sustentam determinado currículo no âmbito da educação empreendedora. Para Silva 

(2010), as teorias curriculares têm como questões centrais, além ‘do que ensinar’ e 

‘como ensinar’, refletir sobre “qual o tipo de ser humano desejável para um 

determinado tipo de sociedade” (p. 15).  

Toda escolha neste sentido é carregada de intencionalidade política e se 

(re)organiza diante de mudanças sociais, políticas histórico-sociais marcadas pelo 

contexto. Ele é “[...] um artefato social e cultural. Isso significa que ele é colocado na 

moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua história, de sua produção 

contextual” (MOREIRA; SILVA, 2002, p. 10). Segundo Eyng (2010, p 14) “[...] o 

currículo não é só isso; é tudo isso em interação com os sujeitos sociais e históricos 

que nele projetam seus anseios e interesses e lhe dão vida e significado [...]”. Não se 

trata, portanto, de apenas um conjunto de disciplinas ou dos conteúdos que as 

compõem. 

São três os períodos específicos na história do Brasil, iniciando com o 

surgimento da escolarização no país até os dias atuais, que se caracterizam nas 

teorias: tradicional, críticas e pós-críticas, estas detalhadas no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Teorias de Currículo. 

 Teoria Tradicional Teoria Crítica  Teoria Pós-Crítica 

Período 1960 – 1970 1960/1970 1980-1990 até a 
atualidade 

Conceitos 
fundamentais 

Ensino, aprendizagem, 
avaliação, 
metodologia, didática, 
organização, 
planejamento, 
eficiência, objetivos 

Ideologia, reprodução 
cultural e social, poder, 
classe social, 
capitalismo, relações 
sociais de produção, 
conscientização, 
emancipação e 
libertação, currículo 
oculto, resistência 

Identidade, alteridade, 
diferença, subjetividade, 
significação e discurso, 
saber-poder, 
representação, cultura, 
gênero, raça, etnia, 
sexualidade, 
multiculturalismo 

Concepções 
Curriculares 

Modelos curriculares 
hegemônicos, 
etnocêntricos e 
supostamente neutros. 
Currículos entendidos 
como normatização, 
prescrição, centrados 
nos conteúdos 
disciplinares e/ou listas 
de objetivos. Esses 
modelos difundiram a 
ideia de currículo como 
equivalente a “grade 
curricular” 

Os currículos são 
ideologicamente 
situados. 
Currículos entendidos 
como inseridos nas 
relações de poder, 
especialmente nos 
interesses de classe. 
Assim, o currículo se 
converte em espaço de 
libertação da opressão 
econômica-capitalista e 
possibilidade de 
emancipação 

Os currículos são práticas 
de subjetivação, de 
significação e discurso 
produzidos nas relações 
de saber-poder. 
Currículos entendidos 
como formas de seleção e 
representação da cultura, 
compreendendo as 
questões de gênero, raça, 
etnia, sexualidade, 
multiculturalismo 

Considerações Organização e 
questões técnicas 

Conexão entre saber, 
identidade e poder 

Conexão entre saber, 
identidade e poder 

Fonte: Eyng (2010). 
 

Compreendemos que o currículo para a educação empreendedora se relaciona 

com as teorias pós-críticas, quando considera os direitos e as diferenças como 

possíveis de serem integrados em uma sociedade com respeito, parcerias para a 

construção social e comungam seus conhecimentos em contextos culturais dentro de 

um sistema de valores historicizados dentro da comunidade. A aplicabilidade só é 

possível quando o indivíduo se descentra de si para, de forma coletiva e por meio de 

parcerias, integrar-se com o outro.  

Segundo Eyng (2010), são três níveis de concretização do currículo: o primeiro 

refere-se às políticas curriculares, abrangendo suas diretrizes, parâmetros e as 

referências curriculares. O segundo nível diz respeito ao papel da gestão escolar da 

condução do planejamento, implantação e avaliação do projeto pedagógico; e por 

último, o nível de sala de aula, onde concretiza-se por meio das ações docentes o 

propósito curricular planejado. A seguir, veremos a contemplação da educação 

empreendedora na concretização do currículo em cada nível apresentado.  
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2.2.2 Educação Empreendedora como parte diversificada no currículo da 

Educação Básica 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio caracterizam a parte 

diversificada como elemento decisivo na construção de identidade de cada 

estabelecimento de ensino, sendo a parte diversificada o que identifica as vocações 

dessas escolas e as diferenciam umas das outras. (BRASIL, 2012). 

Uma das principais questões recorrentes trazidas na LDBEN de 1996 diz 

respeito à autonomia dos estabelecimentos de ensino no âmbito da diversificação do 

currículo escolar de modo a atender efetivamente a heterogeneidade dos estudantes 

e as demandas do meio social e econômico. É neste espaço que se contempla a 

Educação Empreendedora.  

A educação empreendedora tem estado no centro das políticas públicas da 

maioria dos países europeus e Estados Unidos da América nos últimos anos por ser 

considerada um dos instrumentos de desenvolvimento econômico e social 

(DORNELAS, 2008). Dentre essas ações, observa-se que esses países 

desenvolvidos vêm articulando integração curricular em todos os níveis de ensino, 

desde o básico ao superior e promovendo, por meio de incentivos governamentais, 

programas que estimulam o empreendedorismo. 

As ações do Ministério da Educação em torno de uma nova Base Nacional 

Curricular Comum, prevista na LDBEN e em processo de elaboração, têm como 

objetivo estabelecer conhecimentos essenciais aos quais todos os alunos da 

Educação Básica devem ter acesso e orientar a construção de um novo currículo 

contemplando também uma parte diversificada sensível às características de cada 

localidade. 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e dos educandos. (LEI nº 12.796/2013 art.26). 

 
Entretanto, embora o discurso da diversificação e da flexibilização do currículo 

esteja presente desde a Lei 4.024/1961, que instituiu as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, na prática tem se observado, em nível nacional, a predominância 

de um currículo fragmentado em disciplinas isoladas e engessado às orientações 

governamentais (DOMINGUES; TOSHI; OLIVEIRA, 2000). 
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2.2.3 Abordagens integradoras do tema Empreendedorismo ao currículo 

escolar 

 

Em relação às tendências de organização curricular da educação para o 

empreendedorismo, o relatório da Comissão Europeia (2016) revela a predominância 

de sua aplicabilidade como ensino transversal nos anos iniciais, e com diversas 

abordagens nos anos subsequentes, quando assume a forma de componente 

curricular (disciplina) ou como matéria integrada a outras disciplinas relacionadas aos 

estudos da área econômica e ciências sociais5. Essa disposição é observada também 

em países como a Grécia, Bélgica, Bulgária, Estônia e Letónia através dos programas 

ofertados pela Junior Achievement, integrando o currículo escolar a tema do 

empreendedorismo. (EUROPEAN COMMISSION, 2016). 

De modo geral, observa-se que, dos 45 países europeus analisados, em 18 

países a educação empreendedora é tida como disciplina obrigatória, enquanto que 

em 23 países, ela é articulada como tema transversal ou integrado às demais 

disciplinas opcionais. Apenas cinco países não a têm como objeto de ensino 

(EUROPEAN COMISSION, 2016). 

No Brasil, embora o ensino do empreendedorismo tenha sido disseminado 

predominantemente em forma de componente curricular (disciplina) no Ensino 

Superior, e por meio de programas extracurriculares que promovem o 

empreendedorismo na Educação Básica (DOLABELA, 2003), este encontra respaldo 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio para a sua aplicação de forma 

transversal e integrado a outras disciplinas. 

 

Outros componentes curriculares, a critério dos sistemas de ensino e das 
unidades escolares e definidos em seus projetos político-pedagógicos, 
podem ser incluídos no currículo, sendo tratados ou como disciplina ou com 
outro formato, preferencialmente, de forma transversal e integradora. 
(BRASIL, 2012, p. 4). 

 

                                            
 
5 As áreas do conhecimento nas quais os componentes curriculares do continente europeu estão 
organizados diferem das áreas estabelecidas no Brasil. Em Portugal por exemplo, o “Ensino 
secundário”, nível de ensino correspondente à Educação Básica, está organizado nas seguintes áreas: 
Curso de Ciências e Tecnologias (antigo Científico-Natural); Curso de Artes Visuais; Curso de Ciências 
Socioeconômicas (antigo curso de Economia); Curso de Línguas e Humanidades. (EUROPEAN 
COMISSION, 2016). 
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Dessa forma, a Educação Empreendedora (entendida como componente 

curricular que integra uma área de conhecimento) pode ser abordada 

 

[...] ou como disciplina, sempre de forma integrada, ou como unidade de 
estudo, módulo, atividades práticas e projetos contextualizados e 
interdisciplinares ou diversamente articuladores de saberes, desenvolvimento 
transversal de temas ou outras formas de organização. (BRASIL, 2012, p. 6). 

 

Uma das formas de integrar o ensino para o empreendedorismo no currículo 

escolar e se valer da educação como um meio de transformação social é abordá-lo 

entre os temas transversais. Essa possibilidade encontra respaldo nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), que os instituíram. Sobre isso, Moreno (2003, p. 5) 

afirma que: 

Um dos primeiros passos para transformar os temas transversais em eixos 
estruturadores da aprendizagem é a adequação dos objetivos e dos 
conteúdos marcados pelo currículo em cada etapa à ‘realidade educativa’ da 
escola; para isso é preciso previamente entrar em acordo sobre qual é essa 
realidade educativa, que em grande parte é marcada pelo ambiente 
sociocultural predominante no meio do qual procedem alunos e alunas, e que 
determina suas necessidades educativas mais imediatas. 

 

A segunda abordagem diz respeito à interdisciplinaridade. Lançadas em 1998 

pelo governo federal, as Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio (DCNEM) 

estabeleceram a abordagem interdisciplinar como um dos princípios pedagógicos 

estruturadores do currículo da Educação Básica. 

Destacamos também a transdisciplinaridade como uma das possibilidades para 

se trabalhar com a educação empreendedora. Nesta proposta, busca-se uma 

comunicação entre as disciplinas com foco no tema/objetivos e problemas com ênfase 

em projetos que as envolvam na resolução dos problemas e objetivos propostos. A 

transdisciplinaridade, que se situa na conceituação que assumimos em um campo 

mais amplo do conhecimento humano, representa a busca de uma axiomática comum 

entre ciências, arte, filosofia, religião e conhecimentos empíricos/tradicionais, entre 

outros. 

Tal abordagem tem como característica a superação da concepção do 

conhecimento como fenômeno fragmentado, assim como a interdisciplinaridade. Elas 

refletem as tendências contemporâneas observadas também na reformulação do 

currículo da educação básica por áreas do conhecimento (BNCC, 2016). Nessa 

perspectiva, sem barreira disciplinar, recorre-se aos conhecimentos diretamente úteis 
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e utilizáveis de várias disciplinas “[...] para responder às questões e aos problemas 

sociais contemporâneos”. (BRASIL, 1999, p. 21). 

Como exemplifica Moreno (2003), nos aspectos metodológicos das duas 

abordagens mencionadas acima, e fazendo correspondência com a proposição da 

educação para o empreendedorismo, assim como acontecem com outros já 

institucionalizados em sala de aula, podem emergir das discussões mediadas pelo  

professor alguns temas como: a falta de emprego, a busca de renda, as péssimas 

condições de trabalho, os baixos salários,  ou incompatibilidade do horário de trabalho 

com os estudo; questões essas que, ao dialogarem com o tema empreendedorismo, 

trarão um novo significado, crítico ou favorável. 

Tomamos como exemplificação as disciplinas e os conteúdos programáticos 

relacionados como:  os contextos de História e Geografia, quando abordarem as 

transformações dos meios de produção e a contribuição da inovação para o 

desenvolvimento econômico; um significado prático à Matemática, ao tratar da 

educação financeira; a Arte, na apropriação de técnicas de papietagem para 

confecção de peças de xadrez gigantes ou na produção de outros objetos artísticos 

comercializáveis, entre tantas outras possibilidades. 

 

2.2.4 Concepção de aprendizagem e os componentes que compõem a 

elaboração do currículo  

 

O Ciclo de aprendizagem de Kolb embasa a concepção de aprendizagem 

adotada nesta pesquisa. Os ciclos de aprendizagem propostos por Kolb sugerem que 

aprendemos a partir de nossas próprias experiências do dia a dia, seja na educação 

formal ou informal. O autor afirma que o processo de aprendizagem segue um ciclo 

composto por 4 estágios, conforme demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Ciclo de aprendizagem de Kolb. 

 
Fonte: Oliveira e Sauaia 2011, adaptado de Kolb, 1984. 

 

O primeiro estágio, Experiência concreta, caracteriza-se pelo contato que os 

estudantes têm com o fenômeno vivenciado. Esse pode assumir a forma de um tema 

abordado em sala de aula, um jogo, um problema real ou uma experiência ocorrida 

na vida do estudante. A Observação Reflexiva desse fenômeno, o segundo estágio, 

envolve um processo de reflexão que evolui para uma interpretação denominada por 

Kolb de concepção, ou compreensão, o terceiro estágio (OLIVEIRA E SAUAIA, 2011). 

Ela se constitui como a generalização do significado atribuído ao fenômeno 

observado; ou seja, experiências vividas pelos indivíduos ao passar por um processo 

de reflexão, tornam-se ‘regras’ que serão aplicadas em outros fenômenos 

semelhantes, em um processo chamado de Experimentação Ativa, o quarto estágio. 

Dentre os métodos de aprendizagem que se adequam à teoria do Ciclo de 

Aprendizagem de Kolb, destaca-se a Aprendizagem Baseada em Problema (ABP). 

Esse método de aprendizagem, centrado no estudante e com vista à aquisição e 

integração de novos conhecimentos, parte da análise de um problema, real ou 

simulado, em busca de sua solução (SOUZA, DOURADO, 2015).  

Oficialmente, o currículo tem como propósito fundamental assegurar que os 

estudantes recebam experiências de aprendizagem integrais que contribuam para seu 

desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional aos pares na escola. Por isso, 
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segundo Eyng (2010), são esses os elementos a se considerar em qualquer proposta 

curricular. 

Figura 4 - Elementos que compõem uma proposta curricular. 

 
Fonte: os autores, 2018, adaptado de Eyng (2010). 

 

Estudantes aprendem quando são capazes de relacionar conteúdos novos a 

conhecimentos prévios, e quando procuram e encontram aplicações reais ao que eles 

têm aprendido. Assim, as estratégias devem ser concernentes com o desenvolvimento 

social, coletivo e individual, enquanto os conteúdos serão organizados em função da 

teoria utilizada.  

A estratégia para a educação empreendedora pode ser recriada e adaptada ao 

contexto, aos alunos, pois dialoga com a cultura local e as peculiaridades de uma 

formação integrada para apoiar os estudantes na construção do conhecimento 

significativo. Por isso, ela é intencional ao identificar que a aprendizagem é dinâmica, 

contínua e significativa para quem está aprendendo. Em suas investigações, Eyng 

(2010) afirma que a construção do currículo segue como parâmetro no contexto 

escolar e nas práticas educativas pelas quais ele se expressa. 

De acordo com o art. 14 da LDBN, é por meio do Projeto Político Pedagógico 

da escola que se enfatiza a relevância da reflexão e da tomada de decisões coletivas 

a respeito da intencionalidade educativa. Para Freire (2013), não são os especialistas 

que determinarão os conteúdos a serem estudados; eles serão determinados pelos 

próprios estudantes a partir da indicação de temas que são significativos a eles. Desta 

forma, o currículo se associa ao projeto político pedagógico escolar seguindo as 

diretrizes políticas nacionais curriculares, mas com autonomia. O referencial teórico 

apresentado sintetiza-se na Figura 5. 

 



42 

 

Figura 5 - Quadro síntese do referencial teórico. 

 
Fonte: os autores, 2018. 

 

A Figura 5 representa ilustrativamente os componentes teóricos que 

fundamentam esta pesquisa e nos auxilia, de forma sintética, na compreensão 

globalizada deste estudo. Partindo das duas vertentes nas quais se alicerçam o 

empreendedorismo: uma para a criação de negócios e a outra para o desenvolvimento 

do comportamento empreendedor (COAN, 2011), a Educação empreendedora, 

concebida por sua vez dentro de um contexto escolar e consequentemente sujeita aos 

ditames curriculares que a orienta, tem como propósito educacional contribuir na 

formação integral dos estudantes, os orientando na realização de seu projeto de vida, 

seja voltada principalmente para a geração de renda, seja numa abordagem visando 

ao desenvolvimento de comportamentos empreendedores, ou ambos. No próximo 

capitulo apresentamos os caminhos metodológicos que percorremos para 

alcançarmos os objetivos estabelecidos nesta pesquisa. 
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3 ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

 

Antes de iniciarmos a apresentação do encaminhamento metodológico, é 

importante salientar que esta pesquisa foi submetida à apreciação do comitê de ética 

da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), sendo aprovada sob o 

número CAAE 61822516.0.0000.0020 e autorizada conforme parecer apresentado no 

Apêndice A. 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa de abordagem 

qualitativa por apresentar em seu escopo metodológico múltiplas fontes de dados 

(documentos normativos, materiais didáticos) coletadas no ambiente natural dos 

participantes e extraídas a partir de instrumentos (questionários) elaborados pelo 

próprio pesquisador, analisadas e representadas teoricamente (CRESWELL, 2010). 

Tal abordagem parte da análise indutiva do investigador, o qual enxerga e interpreta 

seu estudo a partir de uma lente teórica própria. Dessa forma, “suas interpretações 

não podem ser separadas de suas origens, história, contextos e entendimentos 

anteriores” (CRESWELL, 2010, p. 209). 

Entre as possibilidades de métodos qualitativos que poderiam auxiliar no 

cumprimento dos objetivos deste trabalho adotamos, pela aderência, a Pesquisa 

Desenvolvimento de Van der Maren (1996). A proposta do autor pode ser empregada 

para desenvolvimento de propostas educacionais relacionadas ao (1) 

desenvolvimento de conceitos, ao (2) desenvolvimento de objetos ou ferramentas 

para solução de problemas e, ainda, ao (3) desenvolvimento de habilidades 

profissionais. Este trabalho se enquadra no segundo tipo de pesquisa e por isso a 

detalharemos. 

 

3.1 PESQUISA DESENVOLVIMENTO 

 

O método desenvolvido por Van der Maren (1996) objetiva a proposição de 

soluções a problemas identificados sobretudo no campo da didática e tecnologias 

educacionais. Nesta pesquisa seguimos as etapas apresentadas na Figura 6, para a 

concepção de um projeto de educação empreendedora (protótipo) que permita 

associar os conteúdos curriculares e os processos de ensino aprendizagem que 

emergem de Educação Empreendedora ao currículo e às propostas de ensino 

aprendizagem do ensino médio. 
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Figura 6 - Etapas da Pesquisa Desenvolvimento. 

 
Fonte: Van der Maren (1996, p. 180). 

 

A Pesquisa Desenvolvimento se realiza em quatro etapas que seguem a 

seguinte ordem: Análise do Contexto; Análise do Objeto; Preparação e 

Desenvolvimento. A Análise do Contexto consiste no levantamento da necessidade 

de aplicação do objeto a ser desenvolvido e na identificação dos conteúdos, dos 

meios, dos processos, assim como do público-alvo, suas demandas, o contexto em 

que estão inseridos. Na Análise do Objeto acontece a definição do conceito do objeto 

educacional pretendido e sua modelagem. Esse processo visa à caracterização desse 

objeto, considerando as necessidades apontadas na Análise do Contexto. Na etapa 

seguinte ocorre a Preparação, que consiste na definição de estratégias para a 

elaboração do objeto. Na etapa final, Desenvolvimento, realiza-se a implantação e 

sucessivos testes de avaliação, adaptação e modificação até realizar a 

implementação. 

Neste estudo, cada etapa da Pesquisa Desenvolvimento está associada a 

objetivos específicos (Quadro 5). No entanto, salientamos que não faz parte do 

escopo desta pesquisa a etapa de “Desenvolvimento”, que diz respeito à aplicação do 

projeto na escola pesquisada e seus possíveis ajustes, e por isso não será tratada 

nos resultados e discussões. 
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Quadro 5 - Etapas da Pesquisa Desenvolvimento associadas aos objetivos específicos da pesquisa 

ETAPAS OBJETIVOS 

ANÁLISE DE CONTEXTO 
Diagnosticar a necessidade e possibilidade de implantação de 
uma proposta de Educação Empreendedora 

ANÁLISE DO OBJETO 
Identificar princípios, conceitos, metodologias, estratégias 
inseridas em propostas de Educação Empreendedora  
 

PREPARAÇÃO 

Verificar a possibilidade de associação dos 
conteúdos/estratégias desenvolvidos em Educação 
Empreendedora ao currículo do Ensino Médio 
 
 

DESENVOLVIMENTO Não aplicada a esta pesquisa 

Fonte: os autores, 2018. 

 

No intuito de esmiuçar a proposta apresentada, detalharemos os elementos de 

cada etapa percorrida, seus elementos, objetivos e como eles direcionam para a 

concepção do objeto educacional pretendido, que é a proposta curricular de educação 

empreendedora. 

 

3.2 DETALHAMENTO DA ETAPA: ANÁLISE DO CONTEXTO 

 

De acordo com Van der Maren (1996), nesta etapa é necessário responder as 

seguintes perguntas: quem, o que, o que faria, em que contexto, com quais recursos, 

com que propósito e com quais procedimentos. As respostas a essas questões foram 

esquematizadas no Quadro 6. 
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Quadro 6 -  Elementos que compõem a Análise do Contexto 

ELEMENTOS DETALHAMENTO 

Necessidade de aplicação 

Vulnerabilidade educacional e socioeconômica: Baixa 
renda; baixa perspectiva de continuação dos estudos e 
pouca atitude em relação ao quadro econômico; ociosidade 
perante inserção no mundo de trabalho. 
Passividade intrínseca perante os desafios 
socioeconômicos enfrentados por grande parte dos 
estudantes de ensino médio nessa fase permeada de 
incerteza, insegurança e falta de orientação 

Conhecimentos, motivações 
 

Aprender a empreender a própria vida 

Objetivos, intervenções 
 

Desenvolver comportamentos, habilidades e atitudes 
empreendedoras 

Público alvo 

O público alvo desta pesquisa são os estudantes do ensino 
médio público, matriculados na escola pesquisada e que 
atenderam ao convite para participar do questionário que 
teve como propósito identificar o perfil socioeconômicos dos 
estudantes dessa escola 
 

Contexto 

A escola locus desta etapa da pesquisa está situada no 
Maranhão, em um município da região turística do Delta do 
Parnaíba. É um colégio da rede estadual que oferece à 
comunidade local o ensino médio regular nos turnos 
matutino, vespertino e noturno 
 

Meios 

Questionário submetido aos estudantes da escola locus da 
pesquisa por meio da ferramenta qualtrics e levantamento 
de políticas de promoção de Educação Empreendedora no 
estado no Maranhão  
 

Conteúdos 
Elementos para identificar o perfil dos estudantes, suas 
aspirações pessoais, acadêmicas e profissionais. 

Processos 
Não houve observação de processos relacionados a 
conhecimentos prévios sobre a temática ou sua abordagem 
no ambiente escolar  

Fonte: os autores, 2018, adaptado de Van der Maren (1996, p. 180). 

 

Visando atender o objetivo dessa etapa e realizarmos as ações necessárias 

para alcançá-lo, recorremos a algumas fontes de dados, estas que serão referência 

principal das análises propostas e estão apresentadas no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Objetivos, ações e coleta de dados da etapa da Análise do Contexto 

Objetivos específicos 
atendidos nesta etapa 
da Pesquisa 
Desenvolvimento 

Ações Fontes de dados 

 
Diagnosticar a 
necessidade e 
possibilidade de 
implantação de uma 
proposta de Educação 
Empreendedora 

Levantar a existência de políticas 
de fomento e incentivo ao ensino 
de Educação Empreendedora na 
rede estadual maranhense 

Plano Estadual de Educação 
do Maranhão; 
Diretrizes Curriculares do 
estado; 
Projeto de Lei Estadual 

Identificar o perfil 
socioeconômico e educacional 
dos estudantes da escola. 

Questionário com os 
estudantes da escola; Censo 
escolar, IBGE e o Projeto 
Político Pedagógico da escola 

Fontes: os autores, 2018. 

 

3.2.1 Relato da coleta e procedimentos de análise das políticas de fomento de 

Educação Empreendedora no estado do Maranhão. 

 

A pesquisa iniciou-se com o levantamento dos diplomas normativos, que foram 

obtidos no site do governo estadual <http://www.educação.ma.gov.br>6, após uma 

pesquisa exploratória sobre os documentos que regem a educação maranhense. 

Constatamos então a existência do Plano Estadual de Educação, reformulado e 

aprovado em 2014, e as Diretrizes Curriculares, elaboradas em 2014 pela Secretaria 

de Educação do Estado. 

Após a coleta, seguimos para fase de tratamento dos dados. Creswell (2014, 

p. 147) afirma que em pesquisa qualitativa a análise  

 

 consiste da preparação e organização dos dados [...], depois a redução dos 
dados em temas por meios de um processo de criação e condensação dos 
códigos e, finalmente, da representação dos dados em figuras, tabelas ou uma 

discussão. 
 

 Nesta pesquisa, tanto a codificação quanto a interpretação dos dados foram 

fundamentadas nas orientações de análise de dados propostas por Saldaña (2013) e 

Creswell, (2014, 2016). 

Primeiramente, na fase de preparação e organização dos dados, procedemos 

no armazenamento dos diplomas normativos (Plano Estadual de Educação - PEE), e 

                                            
 
6 Acesso em:12 set. 2016 
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Diretrizes Curriculares, ambos do Maranhão), no programa de análise de dados 

qualitativos Atlas t.i., Figura 7, onde foram organizados em “unidades de textos 

apropriados” (CRESWELL, 2014, p. 149), dentro de uma unidade hermenêutica 

(denominação dada pelo Atlas.ti a um projeto que engloba fontes que buscam 

responder a um objetivo de pesquisa em comum). 

 

Figura 7 - Diplomas Normativos do Maranhão. 

 

Fontes: os autores, 2018. 

 

Em seguida, após a leitura exploratória (SALDAÑA, 2013), realizamos o que 

Creswell (2014) sintetizou como sendo os elementos centrais da codificação: “reduzir 

os dados a segmentos significativos e atribuir nomes aos segmentos” (CRESWELL, 

2014, p.147). Esses nomes, doravante chamados de códigos, Figura 8, emergem do 

que o autor denomina “espiral de leitura” (CRESWELL, 2014, p.150). Durante a leitura 

dos dois documentos coletados, observamos padrões (temas) recorrentes em ambos. 

Neste primeiro ciclo de codificação, foram atribuídos códigos iniciais (SALDAÑA, 

2013).  
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Figura 8 - Códigos emergidos da leitura exploratória. 

 

Fontes: os autores, 2018. 

Considerando que o propósito é identificar nos documentos normativos 

indicativos legais, em consonância com as orientações dos organismos nacionais e 

internacionais, apontamentos que fundamentem a necessidade de proposição de 

Educação Empreendedora, emergiram nas leituras exploratórias as referências que 

configuram direcionamento educacional para essa proposição, conforme os códigos 

apresentados acima. 

 

3.2.2 Relato da coleta e procedimentos de análise do questionário 

identificador do perfil socioeconômico e educacional dos estudantes 

 

Com o intuito de analisar o contexto em que os estudantes público alvo desta 

pesquisa estão inseridos, analisamos os dados municipais oficias divulgados pelo 

IBGE, o censo escolar e o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola lócus de 

pesquisa. As estatísticas municipais pertinentes a este objetivo de pesquisa foram 

localizadas no site do IBGE Cidades7; e os demais documentos foram solicitados ao 

                                            
 
7 <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ma/tutoia/panorama>. Acesso em: 13 set. 2016. 
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diretor, que nos encaminhou os arquivos via e-mail. Aplicamos também um 

questionário online (APÊNDICE C). O convite foi feito pessoalmente a três turmas do 

turno matutino, a cinco turmas do vespertino e a cinco turmas no turno noturno, todos 

estudantes do 1º, 2º e 3º ano. Cento e dezoito estudantes atenderam ao nosso 

convite. 

Para obter os dados que indicaram o perfil dos estudantes, foi elaborado um 

questionário, composto de 27 questões, submetido por meio da ferramenta Qualtrics, 

no laboratório de informática da escola pesquisada. Optamos por um questionário em 

formato digital, uma vez que o formulário impresso acarretaria um dispendioso 

processo para tratamento dos dados; outrossim, pretendíamos obter maior adesão 

possível de respondentes, o que tornou essa estratégia a mais adequada.  No entanto, 

por se tratar de um site com um link extenso, criamos um site denominado 

<http://pesquisa3.webnode.com> com endereço eletrônico e estrutura simplificados, 

facilitando assim o acesso dos estudantes ao questionário.  

Uma turma por vez teve acesso ao questionário. Ao serem abordados ainda 

em sala de aula, justificamos o convite após uma breve apresentação do pesquisador 

e do propósito da pesquisa; os que acolheram a solicitação foram levados para o 

laboratório de informática. 

Embora a escola esteja equipada com 19 computadores, apenas 3 estavam 

disponíveis, por essa razão, foi colocado à disposição dos estudantes os notebooks 

da direção e o notebook do pesquisador. O roteador da escola foi configurado 

previamente com uma senha provisória para que estudantes portadores de aparelhos 

celulares pudessem acessar o questionário de seus próprios dispositivos. A 

apresentação e análise dos dados coletados nesta etapa de análise do contexto serão 

discutidos no capítulo 4, referente aos resultados desta pesquisa. 

 

3.3 DETALHAMENTO DA ETAPA: ANÁLISE DO OBJETO 

 

Na segunda etapa ocorre a análise do objeto. Segundo Van der Maren (1996) 

essa etapa consiste na conceituação e modelagem do objeto educacional pretendido 

e busca responder aos problemas apontados na análise do contexto. Objetiva-se, 

portanto, representar de forma coerente os elementos que devem compor o objeto e 

suas possíveis restrições. O autor sugere a elaboração de uma lista contendo, em 
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ordem de prioridades, os elementos que devem estar presentes no objeto e os que 

podem ser sacrificados em caso de dificuldade de sua implantação. 

A análise do objeto tem como finalidade responder ao segundo e ao terceiro 

objetivo específico desta pesquisa: “Identificar princípios, conceitos, metodologia, 

estratégias inseridas em propostas de Educação Empreendedora” e “Verificar a 

possibilidade de associação dos conteúdos/estratégias desenvolvidos em Educação 

Empreendedora ao currículo do Ensino Médio”. Para atendê-los, realizamos uma 

análise documental dos materiais didáticos utilizados pelos três programas de 

Educação Empreendedora que compõem o escopo desta pesquisa, assim como 

análise documental dos diplomas normativos, conforme demonstrado no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Objetivos, ações e fontes de dados da etapa da Análise do Objeto. 

Objetivos específicos 
atendidos nesta etapa da 

Pesquisa Desenvolvimento 
Ações Fontes de dados 

Identificar princípios, 
conceitos, metodologias, 
estratégias inseridas em 
propostas de Educação 
Empreendedora. 

Análise 
documental 

Curso Despertar - Guia do professor 
Curso Despertar- Manual do participante  
 
Miniempresa - Manual do Adviser 
Miniempresa - Manual do Achiever 
 
Empreendedorismo e Projeto de Vida 
(Metodologia OPEE). Livros do professor, 
volumes 1, 2 e 3.  
 

Verificar a possibilidade de 
associação dos 
conteúdos/estratégias 
desenvolvidos em Educação 
Empreendedora ao currículo 
do Ensino Médio 

Análise 
documental 

Plano Estadual de Educação 
 
Diretrizes curriculares do estado do Maranhão 
 
Projeto Político Pedagógico da escola locus da 
pesquisa 
 
 

Fontes: os autores, 2018. 

 

O relato de coleta e os procedimentos de análise dos dados citados estão 

descritos a seguir. 

 

3.3.1 Relato da coleta e procedimentos de análise dos programas de 

Educação Empreendedora  

 

Nossa amostra é composta por exemplares de 3 programas de ensino de 

empreendedorismo com foco em estudantes do ensino médio: Curso Despertar 
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(Sebrae), Miniempresa (Junior Achievement) e Empreendedorismo e Projeto de vida 

(OPEE). Os materiais utilizados para o ensino de empreendedorismo (manuais do 

aluno e do professor) foram obtidos após solicitação aos colaboradores das entidades 

correspondentes. 

Esta etapa da pesquisa consistiu no levantamento dos programas existentes e, 

posteriormente, na apreciação dos documentos com a finalidade específica de 

identificar princípios, conceitos, metodologias, estratégias inseridas em propostas de 

Educação Empreendedora. Trata-se, portanto, da representação objetiva da fonte 

original, apresentando sua localização, identificação, organização e avaliação das 

informações extraídas dos documentos (MOREIRA, 2005). 

A partir da coleta dos dados que correspondem ao levantamento dos 

programas e da coleta de seus materiais didáticos, partimos para a organização e 

análise desse material. Buscamos identificar nos programas de Educação 

Empreendedora os componentes curriculares apresentados no referencial teórico. 

Essa análise foi realizada manualmente, uma vez que os materiais didáticos obtidos 

estavam em formato impresso. Para essa etapa utilizamos Codificação de Protocolo 

(SALDANHA, 2013), pois já existiam códigos preestabelecidos a partir do nosso 

referencial teórico. Foram identificados nos materiais didáticos os seguintes códigos 

relacionados aos elementos curriculares (EYNG, 2010): temas, intenções, conteúdos, 

métodos, recursos e avaliação. No código “intenções” acrescentamos o subcódigo 

“comportamentos esperados” surgido a partir dos estudos de McClelland, (1972). No 

código “método” criamos o subcódigo “estratégias de ensino e aprendizagem” por 

visarem, de acordo com Anastasiou e Alves (2010), à consecução das intenções 

(objetivos). Para análise dos códigos foi criada uma matriz de análise (APÊNDICES 

D, E, F), onde foram sintetizadas as informações que possibilitaram a visualização 

sistemáticas de todos os dados coletados a partir desses materiais.  

Para corroborar com a análise do material referente ao programa Miniempresa 

foram realizadas observações no período de 15 de maio a 23 de agosto de 2017 (do 

1º ao 10º encontro), às quartas feiras das 18h30 às 22h, em uma escola da rede 

particular na cidade de Curitiba. Essas observações foram autorizadas pela 

coordenadora de empreendedorismo dessa rede de ensino. 

Em relação ao Programa Despertar, participamos da formação de professores 

destinada aos aplicadores dessa proposta com intuito de conhecer o material adotado 

e contribuir para a análise do material utilizado nesta pesquisa. Essa formação foi 
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oferecida pelo Sebrae e ocorreu via ambiente virtual de aprendizagem. No caso do 

programa OPEE não participamos da formação dos aplicadores, pois essa formação 

é restrita às redes de ensino que adquirem o material. 

 

3.3.2 Relato da coleta e procedimentos de análise dos documentos 

normativos estaduais e procedimento de análise 

 

O Plano Estadual de Educação do Maranhão e as Diretrizes Curriculares 

elaboradas pela Secretaria de Educação do Estado foram localizadas no site oficial 

do governo estadual, (<http://www.educaçao.ma.gov.br>). O Projeto Político 

Pedagógico da escola pesquisada foi obtido via e-mail, após solicitação ao diretor 

dessa unidade escolar. 

Os dados foram obtidos seguindo os mesmos procedimentos de análise 

descritos no relato da coleta e procedimentos de análise das políticas de fomento de 

Educação Empreendedora no estado do Maranhão. Após a leitura exploratória 

(SALDAÑA, 2013), reduzimos os dados a segmentos significativos e atribuímos 

códigos aos segmentos (CRESWELL, 2014) a saber: objetivo da Educação Básica, 

objetivo do Ensino Médio, articulação currículo ao trabalho; Educação para o 

desenvolvimento socioeconômico, educação para o trabalho e continuação dos 

estudos, Educação de Jovens e adultos, aprendizagem significativa, e trabalho. 

 
3.3.3 A Conceituação do objeto educacional. 

 
A conceituação do objeto educacional emerge da análise documental dos 

principais programas de Educação Empreendedora existentes no Brasil e dos 

Diplomas normativos do estado do Maranhão. Baseado nessa análise, concebemos 

um projeto que abarcasse em seu escopo as principais características dos programas 

de educação empreendedora utilizadas nesta pesquisa, considerando elementos que 

atendessem aos anseios estudantis identificados no questionário respondido por eles 

e nas normas curriculares maranhenses, conforme demonstrado na Figura 9. 
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Figura 9 - Conceituação da proposta educacional 

 
Fonte: os autores, 2018 

 

Buscamos, portanto, responder aos anseios escolares, acadêmicos e 

profissionais dos estudantes pensando em uma proposta que sintetizasse as 

principais características dos três programas de Educação Empreendedora: Projeto 

Despertar, Miniempresa e Empreendedorismo e Projeto de Vida. 

 

3.3.4 A Modelagem do objeto 

 

A fase de modelagem diz respeito ao desenho da conceituação do objeto, trata-

se, portanto, da idealização do projeto. A Figura 10 esquematiza o modelo concebido.  

 

Figura 10 - Modelagem da proposta educacional. 

 
Fonte: os autores, 2018. 

 

EIXO ESTRUTURANTE 1
Objetivos – Conteúdos – Componentes Curriculares com os quais se relacionam                                                     
Comportamentos Empreendedores

EIXO ESTRUTURANTE 2
Objetivos – Conteúdos – Componentes Curriculares com os quais se relacionam  
Comportamentos Empreendedores

EIXO ESTRUTURANTE 3
Objetivos – Conteúdos – Componentes Curriculares com os quais se relacionam  
Comportamentos Empreendedores

EIXO ESTRUTURANTE 4
Objetivos – Conteúdos – Componentes Curriculares com os quais se relacionam  
Comportamentos Empreendedores
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O modelo esquematizado surge da identificação dos princípios, conceitos, 

metodologias e estratégias presentes nas amostras utilizadas e dos preceitos contidos 

nos diplomas normativos do estado do Maranhão, assim como dos componentes que 

envolvem a organização do currículo e levou em consideração principalmente as 

necessidades dos estudantes identificadas no questionário.  

 

3.4 DETALHAMENTO DA ETAPA: PREPARAÇÃO 

 

A terceira etapa da Pesquisa Desenvolvimento consiste na preparação do 

objeto educacional. Van der Maren, (1996, p. 18) orienta o “desenvolvimento de várias 

estratégias alternativas de realização, sabendo que o produto, sem dúvida, será um 

compromisso entre o que é desejado e o que é possível”. 

A preparação do objeto está relacionada ao terceiro objetivo desta pesquisa, 

que é verificar a possibilidade de associação dos conteúdos/estratégias desenvolvidos 

em Educação Empreendedora ao currículo do Ensino Médio. Para atender ao objetivo 

dessa etapa, realizamos as ações descritas no Quadro 9. O objeto educacional será 

apresentado nos resultados desta pesquisa. 

 

Quadro 9 - Objetivos e ações da etapa de Preparação do objeto. 

Objetivos específicos 
atendidos nesta etapa 

da Pesquisa 
Desenvolvimento 

Ações Fontes de dados 

Verificar a possibilidade 
de associação dos 
conteúdos/estratégias 
desenvolvidos em 
Educação 
Empreendedora no 
currículo do Ensino Médio 

Correlacionar os elementos da 
proposta com o currículo do 
ensino médio 

Resultados das análises do  
Diagnostico, da necessidade e 
possibilidade de implantação de 
uma proposta de Educação 
Empreendedora e da 
Identificação dos princípios, 
conceitos, metodologias, 
estratégias inseridas em 
propostas de Educação 
Empreendedora 
 

Criar exemplos práticos da 
associação 

 

Analisar limites e possibilidades 
 

Fontes: os autores, 2018. 

 

A etapa de preparação da proposta, conforme esquematiza Van der Maren 

(1996), consiste no desenvolvimento de um modelo que contenham os elementos 

surgidos na fase de conceituação e na proposição das diversas alternativas de 

realização do modelo desejado. Em seguida realiza-se a primeira avaliação das 

diferentes soluções por simulação mental e material de modelos reduzidos ou formais 
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do objeto, a partir do qual o projeto é escolhido. Após a escolha desse modelo, 

avança-se para a construção de uma forma provisória do objeto: o protótipo.  
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4 RESULTADOS 

 

Neste capítulo estão apresentados os resultados da pesquisa a partir dos 

objetivos específicos estabelecidos neste trabalho. Cada objetivo será respondido em 

um item, e para dinamizar a escrita, partimos no primeiro item da abordagem sobre a 

necessidade e possibilidade de implantação de uma proposta de Educação 

Empreendedora no Estado do Maranhão. Na sequência, apresentamos os princípios, 

conceitos, metodologias e estratégias identificados em programas de Educação 

Empreendedora e, por fim, verificamos a possibilidade de associação dos 

conteúdos/estratégias desenvolvidos nesses programas de Educação 

Empreendedora ao currículo do Ensino Médio. 

 

4.1 DIAGNÓSTICO DA NECESSIDADE E POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO 

DE UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA  

 

Para construir uma resposta sobre o primeiro objetivo específico estabelecido 

nesta pesquisa, subdividimos este item em dois tópicos, cujos resultados expositivos 

estão apresentados a seguir.  

 

4.1.1 Intenções de Educação Empreendedora na legislação estadual a partir 

do Plano Estadual de Educação e das Diretrizes Curriculares 

maranhense. 

 

A análise documental do Plano Estadual de Educação (PEE) e das Diretrizes 

Curriculares da rede estadual de ensino do Maranhão nos permitiu inferir indícios de 

abertura às propostas de Educação Empreendedora, embora não tenhamos 

encontrado nos documentos indicações explícitas a essa temática. 

Desses documentos normativos estaduais emanam uma série de orientações 

para a elaboração dos programas de ensino. O PEE menciona o inciso XI do Artigo 

3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), que se reporta ao 

Artigo 206 da Constituição Federal para listar como um dos princípios do ensino “a 

vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais” (BRASIL, 1989). 

Ainda em relação às menções do PEE, consta no seu Artigo 22 da LDBEN que a 

Educação Básica tem como finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe “a 
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formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (BRASIL, 1996). 

Identificamos importantes indícios que consideram a necessidade endógena de 

transformação social em matéria de formação voltada à oferta de uma educação 

adequada às suas demandas educacionais e socioeconômicas. No Quadro 10, 

apresentamos a ocorrência desses indícios em cada documento analisado, partindo 

para isso das interpretações dadas por Dolabela (2003, p. 17-28). para os termos que 

definimos como “indícios”. 

 

Quadro 10 - Indícios de abertura às propostas de Educação Empreendedora. 

Indício Frequência Documento Texto descritivo 

Transformação 
social 

1 D1 
A Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) 
reconhecendo a importância da educação como 
vetor de transformação social (p.3) 

Desenvolvimento 
socioeconômico 

1 D1 

O processo de escolarização deve estar 
comprometido com o desenvolvimento social, 
político, econômico e cultural da população   
maranhense. 

Desenvolvimento 
das 
potencialidades 
humanas 

4 D1 

O significado básico que toda situação de 
aprendizagem deveria ter para os alunos é o de 
possibilitar o incremento de suas capacidades, 
tornando-os mais competentes e possibilitando-
lhes desfrutar do uso delas para qualificar suas 
ações no trabalho, nas relações humanas e no 
exercício da cidadania. (COLL et al., 2004, 178) 

Articulação 
curricular ao 
trabalho 

7 D2 

Ampliar os tempos e espaços do trabalho 
pedagógico com os alunos por meio de 
redesenho curricular voltado para a formação 
básica necessária à vida e ao mundo do trabalho 

Educação para o 
trabalho  

8 D1 

O foco da educação básica é fornecer os meios 
para que os alunos sejam inseridos no trabalho e 
em estudos posteriores. 

16 D2 

Estimular a diversificação curricular, integrando a 
formação à preparação para o mundo do trabalho 
e estabelecendo inter-relação entre teoria e 
prática nos eixos ciência, trabalho, da tecnologia 
e da cultura e cidadania, adequando à 
organização do tempo e ao espaço pedagógico. 

Continuação dos 
estudos 

3 D1 
O foco da educação básica é fornecer os meios 
para que os alunos sejam inseridos no trabalho e 
em estudos posteriores.  

2 D2 

O Ensino Médio prepara o jovem para 
prosseguimento dos estudos no nível superior, 
para inserção no mercado de trabalho e para a 
vida em sociedade de forma mais autônoma. 

Parcerias  3 D2 

Fortalecer parceria com o Sistema S e 
instituições governamentais e não 
governamentais para garantir a oferta de 
qualificação profissional aos jovens, adultos e 
idosos, público alvo da Educação Especial, para 
sua posterior inclusão no mercado de trabalho. 

D1 Diretrizes Curriculares do Estado do Maranhão; D2 Plano Estadual de Educação 
Fonte: os autores, 2018. 
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Foram elencados no Quadro 10, sete indícios que nos permitiram inferir 

intenções curriculares estaduais que podem ser relacionadas aos princípios de 

Educação Empreendedora. O indício “transformação social” é um constructo 

importante considerado pela Secretaria Estadual de Educação e está inteiramente 

conectado com o papel da escolarização para o desenvolvimento sociopolítico e 

econômico, sem desprender-se da perspectiva atribuída ao processo de formação 

integral. 

Como maior número de recorrência, a “Educação para o trabalho” ganha 

destaque no discurso curricular maranhense. Entrecruzando a prática pedagógica 

com as reais demandas de formação, a prática e a teoria somam-se no que ficou 

chamado como “articulação curricular ao trabalho”. Neste viés, ao aproximar a 

formação escolar da demanda empregatícia, a Educação Básica do estado, 

cumprindo sua função específica de formação integral, fomenta a existência de 

“parcerias” que estimulem a resolução de duas problemáticas atuais apontadas 

nesses documentos: a qualificação profissional e a inclusão “no mercado de trabalho”. 

O Plano Estadual de Educação maranhense, considerando as mudanças 

econômicas, expressa em seu texto o objetivo de “preparar os jovens do Ensino Médio 

para o prosseguimento dos estudos no nível superior, para inserção no mercado de 

trabalho e para a vida em sociedade de forma mais autônoma” (PEE, 2014, p. 7). 

Contudo, há de ressaltar uma característica que deve ser considerada neste processo: 

a carência de oferta e de instituições de ensino superior públicas na região de Tutóia. 

No que se refere à dependência administrativa dessas instituições, é observada 

a presença de um número crescente de instituições privadas que ofertam cursos 

superiores na modalidade de aulas restritas aos finais de semana. A predominância 

dessas instituições particulares constitui-se numa característica do sistema brasileiro, 

as quais absorvem mais de 70% das matrículas (PEE, 2014). 

Considerando tal característica e conhecendo o perfil socioeconômico da 

população tutoiense, a continuidade dos estudos se torna limitada, ora pela baixa 

oferta de universidades públicas, ora pelos consideráveis valores cobrados pelas 

universidades privadas, uma vez que são em sua grande maioria, estudantes de baixa 

renda. Esse hiato contribui para a manutenção de uma estrutura social que vê a 

possiblidade de formação de um projeto de vida interrompido com a conclusão do 

ensino médio. Não tendo outro caminho, os jovens adentram a uma profissão muitas 
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vezes orientados pela própria necessidade econômica, desconsiderando suas 

potencialidades empreendedoras. 

Em consonância com tal dimensão e defendendo a Educação Empreendedora 

como um caminho possível, Dolabela (2008, p. 24) afirma que uma das razões para 

disseminar a Educação Empreendedora é a sua contribuição para o desenvolvimento 

social e para o crescimento econômico, entendendo que esse conhecimento 

econômico e “sustentável é consequência do grau de empreendedorismo de uma 

comunidade”. O autor cita as pesquisas realizadas pelo Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM) que associam o empreendedorismo como principal fator de 

desenvolvimento econômico, citando a criação de empresas como instrumento eficaz 

para geração de empregos, desenvolvimento social e combate à pobreza em uma 

sociedade.  

Paralelo a essa defesa, identificamos que as Diretrizes Curriculares da rede 

estadual de ensino do Maranhão se fundamentam no direito à aprendizagem e 

sustentam que “o processo de escolarização deve estar comprometido com o 

desenvolvimento social, político, econômico e cultural da população maranhense” 

(DIRETRIZES CURRICULARES, 2014, p.13.). Em Dolabela (2008, p.26), temos que 

“o desenvolvimento econômico local é endógeno, ou seja, emerge das iniciativas e do 

dinamismo da comunidade”, dessa forma, a elaboração de um programa de Educação 

Empreendedora viabiliza uma ruptura na problemática que se estrutura a partir da 

realidade citada. 

Após traçar alguns conectivos entre documentos normativos vigentes e o 

referencial teórico escolhido, e com o intuído de sistematizar as possibilidades 

interpretativas do objeto estudado, a seguir apresentamos os resultados da pesquisa 

de campo realizada com os estudantes da escola lócus da pesquisa. 

 

4.1.2 Perfil dos estudantes que poderiam se beneficiar de uma proposta de 

Educação Empreendedora 

 

O questionário aplicado aos estudantes nos permitiu trabalhar incialmente com 

os seguintes dados: 
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Figura 11 - Perfil geral dos respondentes 

 

Fonte: os autores, 2018. 

 

Também a partir dos dados coletados foi possível inferir duas situações que 

merecem destaque: a primeira foi a aderência dos estudantes do primeiro ano do 

ensino médio na pesquisa, evidenciando uma inclinação desses a propostas 

inovadoras; a segunda se refere ao alto índice de estudantes dessa mesma série que 

trabalham concomitantemente aos estudos, somando 59% dos respondentes. 

A intencionalidade da pesquisa de campo realizada está em compreender as 

demandas, os anseios, e a existência de projetos de vida dos estudantes tendo como 

referencial o campo escolar, acadêmico e profissional. Para sistematizar os dados 

angariados, optamos então por organizar esses achados em 4 dimensões: profissão 

dos participantes que trabalham; oportunidade de trabalho identificada na cidade; 

profissão pretendida, cursos universitários ofertados. 

A primeira dimensão, representada na Figura 12, referente aos números de 

respondentes que trabalham e estudam, evidencia que, entre as profissões com maior 

predominância, está a de atendente de loja, com 30,3%, e doméstica, com 15,15%. A 

média salarial mensal informada pelos respondentes para essas profissões gira em 

torno de 408,00 reais e 350,00, respectivamente. No que se refere à carga horária e 

aos dias trabalhados, a profissão de doméstica exige uma carga diária de seis horas 

com dedicação de seis dias por semana, sendo os respondentes exclusivamente do 
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gênero feminino e predominantemente do período noturno. Já atendente de loja tem 

uma média diária de sete horas de trabalho, 5,5 dias por semana e a identificação por 

gênero pariforme. 

 

Figura 12 - Profissão dos respondentes que trabalham. 

 
Fonte: os autores, 2018. 

 

As demais profissões informadas, equivalentes a 54,55% do total, estão 

distribuídas entre mecânico (12,12%), gerente de loja e auxiliar de pedreiro (6,06%) e 

uma diversidade de profissões outras conforme destacado na Figura 12. 

Especificamente ao retorno financeiro dessas profissões, a construção civil (auxiliar 

de pedreiro) ganha destaque no valor pago, com a média de 1126,50 reais mensais.  

A composição etária dos respondentes foge do esperado8 para a série cursada, 

pois mais da metade dos respondentes possuem acima de 17 anos de idade, 

evidenciando a distorção idade-série característica do município. Segundo o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no Brasil, o 

índice de distorção idade-série no ensino médio é de 28%, enquanto que para o 

estado do Maranhão esse número sobe para 37% (INEP,2016).  

                                            
 
8 Em consonância com a política nacional de universalização do Ensino Médio e conforme a legislação 
em vigor, o grupo etário regular dessa etapa de ensino corresponde dos 15 aos 17 anos. (DIRETRIZES 
CURRICULARES, 2014, p. 9). 
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Quando a análise realizada pelo INEP detalha esse índice para os municípios 

maranhenses, evidencia-se uma problemática já refletida pelos dados coletados nesta 

pesquisa: o índice de distorção idade-série no ensino médio para o município de 

Tutoia é de 52% (INEP, 2016), muito próximo do que foi averiguado entre os 

praticantes da pesquisa (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Perfil dos respondentes que trabalham 

Faixa etária 15 a 17 anos 18 a 21 anos 23 a 31 anos Total 

Quantidade 16 13 4 33 

1ª ano 11 5 3 19 

2º ano 4 4 - 8 

3º ano 1 4 1 6 

Remuneração 
Média Mensal 

388,00 583,00 400,00 457,00 

Média de horas semanais 
trabalhadas  

35h/s 48h/s 45h/s 42h/s 

Fonte: os autores, 2018. 

 
A relação idade-série e a carga horária de trabalho diário incide diretamente 

sobre como os estudantes estruturam seus anseios profissionais. A não existência de 

tempo disponível para a dedicação aos estudos extra escola, a considerar as cargas 

horários médias descritas na Tabela 1 dão um painel de quão distante pode se tornar 

o sonho de se inserir numa carreira acadêmica. Mantendo uma reflexão paralela à 

oferta e ao custo da educação superior, e considerando a remuneração média mensal, 

até mesmo os cursos de baixo custo ofertados por instituições privadas se tornam 

inviáveis.  

No que se refere à dimensão sobre a percepção dos estudantes para as 

oportunidades de trabalho identificadas por eles no município de Tutóia, três 

características ganham atenção especial: a primeira delas se refere à quantidade de 

estudantes que afirmaram não saberem identificar oportunidade alguma no município, 

com o total de 15% dos respondentes. Com a mesma porcentagem, é destaque 

também o número de estudantes que apontam a profissão docente como uma 

oportunidade a ser considerada dentro do município e, por fim, o que toma atenção 

maior para análise aqui proposta é a porcentagem de estudantes que reconhecem no 

setor terciário um potencial significativo de oportunidades (33%), conforme a Figura 13. 
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 Figura 13 - Oportunidades de trabalho identificadas na cidade 

 

Fonte: os autores, 2018. 

 

Com exceção da profissão docente, apenas as profissões de administrador e o 

que foi denominado de órgãos públicos (médico, enfermeiro, trabalhadores do INSS) 

exigem nível de formação universitária. O IBGE informa que o Produto Interno Bruto 

(PIB) do município de Tutóia está distribuído entre agropecuária (14,28%), indústria 

(4,75%), serviços (30,96%), administração e serviços públicos (46%), imposto (4%). 

(IBGE,2013). Somadas então as profissões identificadas como prestação de serviços 

privados (comerciário, comerciante e turismo) temos, na percepção dos alunos, 35% 

das oportunidades de trabalho num viés para investimentos futuros, o que converge 

com os dados oficiais do IBGE sobre o PIB do município. 

Para a dimensão Profissão Pretendida tivemos uma surpresa interessante pois, 

mesmo as oportunidades de trabalho identificadas na dimensão anterior não tendo 

evidenciado a existência de determinadas profissões, os estudantes respondentes 

pontuaram anseios para profissões que demandam formação universitária em nível 

superior, conforme a Figura 14.  

 



65 

 

Figura 14 - Profissões que pretendem exercer. 

 

Fonte: os autores, 2018. 

 

No que se refere ao interesse dos estudantes de prestarem processo seletivo 

para o ingresso em instituições de ensino superior, especificamente o Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), 97,45% dos respondentes informaram terem a pretensão 

de realizar a prova, seguidos de 94,9% que dizem pretender cursar uma faculdade. 

Essa discrepância entre o número de interessados no ENEM e em cursar uma 

faculdade, 2,55%, pode ser justificada por ser o ano de aplicação do questionário, 

2016, o último em que o ENEM se fazia válido para conclusão adiantada do ensino 

médio, no caso, de estudantes com distorção em idade-série.  

Cruzando a informação colhida com os dados oficias sobre procura de curso 

no ensino superior, foi possível averiguar uma conformidade parcial entre as 

profissões mais indicadas no questionário e as apontadas pelo Ministério da Educação 

como tendo maior procura no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o ano de 

2018.  Segundo os dados do Sisu, os cinco cursos mais procurados foram Medicina, 

Direito, Administração, Enfermagem e Pedagogia, respectivamente. Por meio do 

questionário aplicado, as profissões mais recorrentes foram Engenharia – somados 

todos os diferentes campos dentro da Engenharia; Medicina, Professor, Direito e 

Administração. 
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Se considerarmos que no município de Tutóia a oferta de cursos de nível 

superior se restringem predominantemente a cursos de licenciatura, identifica-se uma 

problemática a ser considerada quando da construção de um projeto de vida por parte 

dos alunos, pois, apenas com o deslocamento ou mudança permanente para outros 

municípios da região seria possível que todos os cursos ansiados pudessem ser 

cursados, conforme pode ser confirmado no Quadro 11 

No que se refere aos cursos universitários credenciados pelo Ministério da 

Educação (MEC) e atualmente ativos no município de Tutóia, o registro oficial indica 

a inexistência de Instituições de ensino superior com sede no município, havendo 

apenas a oferta de cursos via polo. Das instituições com polos ativos, tem-se a 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e a Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA), estas com ofertas de cursos com os mais variados graus (Quadro 11). 

 

Quadro 11 - Instituições de Ensino Superior credenciadas e ativas em Tutóia, MA 

Sigla da IES Nome do Curso Grau Modalidade 

UEMA Ciências – biologia Licenciatura Presencial 

UEMA Ciências – física Licenciatura Presencial 

UEMA Ciências – matemática Licenciatura Presencial 

UEMA Ciências – química Licenciatura Presencial 

UEMA Letras – inglês Licenciatura Presencial 

UFMA Ciências exatas Licenciatura Presencial 

UFMA Geografia Licenciatura Presencial 

UFMA Letras – português Licenciatura Presencial 

UFMA Pedagogia Licenciatura Presencial 

Fonte: MEC, 2018. 

 

Sobre essas universidades e os cursos por elas ofertados, temos que nove são 

de instituições públicas, todos presenciais e com grau de licenciatura plena. O fato 

curioso é que, por sermos conhecedores do município, há uma vasta oferta de cursos 

universitários ofertados por instituições de ensino superior privadas, mas pelos dados 

que constam no site do MEC, nenhum deles possuem o credenciamento oficial do 

governo federal.  
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Retornando ao foco da pesquisa, questionamos aos estudantes quais cursos 

universitários gostariam de fazer. O número de respostas foi positivo a considerar a 

alta adesão de respostas. Conforme representado na Figura 15, as licenciaturas e o 

curso de medicina ocupam lugar de destaque na preferência dos respondentes.  

 

Figura 15 - Cursos Universitários pretendidos pelos respondentes. 

 

Fonte: os autores, 2018. 

 

Duas particularidades podem ser retomadas aqui: a primeira delas é o alto 

índice de respondentes que afirmam não saberem qual curso de graduação desejam 

seguir, mesmo o questionário tendo sido aplicado no final do segundo semestre do 

ano letivo. A segunda particularidade se refere à dissonância entre a profissão 

pretendida, dimensão discutida primeiramente, e o curso de anseio.  

Por exemplo, alguns respondentes afirmaram quererem cursar administração, 

mas apontam que após concluir a educação básica anseiam em ser engenheiro 

agrônomo. Embora isto possa estar relacionado ao fato comum de que, ao longo da 

vida, embora tenhamos realizado um curso de graduação e em seguida passamos a 

adotar outra profissão, a expectativa era de conseguir visualizar uma conexão mais 

evidente na expectativa do estudante em relação ao seu itinerário formativo, como por 

exemplo, a existência de respondente que deseja ser Policial Federal e por isso, 

cursaria uma graduação em Direito.  
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Questionamos também sobre o projeto de vida ou sonho dos participantes. 

Para os respondentes, há uma relação evidente entre as expectativas profissionais e 

acadêmicas e seu plano de vida. A maioria dos estudantes ou repete que seu sonho 

é desempenhar determinada profissão, ou evidencia o desejo de concluir os estudos 

e exercer uma das profissões apontadas nos dados anteriores. É significativo o 

número de respondentes que menciona como sonho ou projeto de vida a constituição 

de uma família ou de ajudar financeiramente a sua família. 

Em relação aos conhecimentos que gostaria de aprender na escola e que 

poderiam auxiliar na conquista de seu projeto de vida, as respostas foram bastante 

diversificadas, mas indicaram que os estudantes desejam conhecimentos que 

consideram importantes para a área que pretendem exercer profissionalmente, 

mesmo quando não conseguem especificar quais seriam esses conhecimentos. Há 

também respostas no sentido de apontar o interesse em conhecimentos já inerentes 

ao Ensino Médio, como as disciplinas de matemática e português. Alguns 

participantes mencionam a necessidade de conhecer ou se aprofundar no 

conhecimento de línguas estrangeiras e outros mencionaram diretamente que 

gostariam de aprender como administrar, enquanto um participante fala em “aprender 

sobre empreendedorismo”.  

No eixo que se refere à vida profissional, foi perguntado aos estudantes se 

existia em seus anseios futuros a possibilidade de abertura de um negócio próprio 

como fonte de renda: 86% dos estudantes planejam ter seu próprio 

negócio/empreendimento, enquanto 13,6% disseram preferir trabalhar em uma 

organização que não seja dele. Do número total dos respondentes, 61% informam que 

não possuem familiares empreendedores, e 34% dos estudantes possuem algum 

familiar empreendedor. 

Quando questionados sobre seu perfil para adversidades envolvendo a 

necessidade de ação proativa, 87% dos estudantes afirmaram que ao identificarem 

um problema, tomam iniciativa para resolvê-lo, enquanto que 13% desses afirmam 

esperar que alguém o resolva. Refletindo sobre esses números, é possível deduzir 

que a proatividade está diretamente inclinada à construção de um negócio próprio, a 

considerar que 87% se declaram proativos e 86% planejam ter o próprio negócio. 

Considerando os indícios de Educação Empreendedora na legislação estadual, 

a partir do Plano Estadual de Educação e das Diretrizes Curriculares maranhense e 

dialogando com o perfil dos estudantes que poderiam se beneficiar de uma proposta 
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de Educação Empreendedora, averiguou-se a fertilidade que este campo apesenta 

para o diálogo com as teorias da Educação Empreendedora defendidas por esta 

pesquisa. Como o propósito de situar um caminho interpretativo para isso, no tópico 

a seguir está a exposição de três programas que podem ser considerados norteadores 

para elaboração de uma proposta de Educação Empreendedora articulada ao 

currículo do ensino médio.  

 

4.2 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E CURRÍCULO 

ESCOLAR 

 

A partir dos programas selecionados para nortear o que acreditamos como 

projeto de Educação Empreendedora, neste tópico apresentamos uma exposição do 

material coletado, a síntese dos programas, as atividades realizadas, os conteúdos e 

habilidades desenvolvidas, as metodologias e as práticas estratégicas. 

 

4.2.1 A proposta curricular dos programas de Educação Empreendedora 

 

No que se refere à estrutura curricular, os programas de ensino para 

empreendedorismo variam quanto a seus objetivos, grupos a que se destinam, e 

formatos nos quais se organizam. Para a pesquisa que aqui se apresenta serão 

considerados três programas de Educação Empreendedora: Empreendedorismo e 

Projeto de Vida (EPV), Curso Despertar e Miniempresa. Sobre o formato de execução 

desses programas, principalmente em relação à duração dos encontros presenciais, 

os programas Curso Despertar e Miniempresa se estendem por 15 e 22 

encontros,respectivamente, cada um com duração que variam de duas a três horas. 

Além dessas “horas encontro”, ambos programas realizam ainda feiras para 

comercialização dos produtos desenvolvidos, proporcionando o acompanhar desde o 

desenvolvimento até o destino desses. Já o programa Empreendedorismo e Projeto 

de Vida tem encontros semanais ao longo do ano letivo. O material didático desse 

programa é composto por uma coleção de três volumes organizados em unidades de 

ensino. Na intenção de analisar a proposta curricular de cada um desses programas, 

estão descritas a seguir as características individuais de cada um deles.  

 

 



70 

 

4.2.1.1 Empreendedorismo e Projeto de Vida (EPV - Metodologia OPEE) 

 

Defendendo uma proposta que versa sobre o autoconhecimento e inteligência 

emocional, articuladas às escolhas profissionais, o mercado de trabalho e educação 

financeira, bem como a delimitação de métodos de estudo e processos seletivos, a 

metodologia Orientação Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo (OPEE) 

produz material direcionado às etapas distintas de ensino. 

Para o ensino médio, o conteúdo formatado em três volumes segue um 

programa curricular idealizado pelo professor e psicólogo Leonardo de Perwin e 

Fraiman, este que prioriza o desenvolvimento de conceitos e valores por meio de 

atividades que buscam conscientizar os estudantes a terem comportamento 

empreendedor e os incentiva a desenvolver um projeto de vida. 

Com o manusear desse material, foi possível observar a influência da formação 

tida pelo autor, psicólogo, nos temas selecionados e nos encaminhamentos auto 

reflexivos. São encontrados ao longo do texto diversos testes de personalidade que 

têm como intuito o autoconhecimento de quem os responde, contribuindo para a auto 

avaliação deste, na medida que avança os módulos. Os objetivos de ensino 

aprendizagem presente nesse programa intencionam à ampliação do conhecimento 

sobre si mesmo, à orientação para a escolha profissional consciente, à vida 

acadêmica e à aquisição de conhecimento relacionados à empregabilidade, 

trabalhabilidade, mercado de trabalho, empreendedorismo. 

Para alcançar esses objetivos, as lições trabalhadas por esta metodologia 

estão divididas em 4 módulos/eixos já definidos pelo programa, conforme Figura 16.  

 

Figura 16 - Módulos do Programa Empreendedorismo e Projeto de Vida. 

 
Fonte: os autores, 2018 
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Os conteúdos que compõem o programa envolvem valores e virtudes, métodos 

de estudo, gerenciamento do tempo, profissões e ocupações, economia colaborativa, 

plano de negócio, educação financeira, consumismo e atitude empreendedora. 

A metodologia faz uso de estratégias de ensino e aprendizagem baseadas em 

estudo dirigido e aulas orientadas que estimulam a discussão e o debate de ideias, 

incentivam a pesquisa, apresentações de seminários, elaboração de cartazes, 

montagem de painéis e outras experiências que permitem aos estudantes associarem 

conceitos trabalhados às situações da vida real. São aplicadas dinâmicas que 

reforçam o que propõem a prática e a teoria como carro chefe. 

O contrato didático, presente nos três volumes, consiste em 10 orientações 

para os estudantes alcançarem sucesso nas atividades propostas. Segundo o autor, 

a metodologia, por meio da reflexão, orienta os estudantes a escolherem, de forma 

consciente, autêntica e livre, uma profissão correspondente ao seu perfil pessoal. 

As atividades propostas por essa metodologia são baseadas em textos 

problematizadores que se constituem geralmente em questões abertas ou de 

múltiplas alternativas que são respondidas de forma individual e escrita nos próprios 

campos destinados no livro. Os estudantes realizam ainda discussões e debates que 

estão relacionados aos conceitos apresentados e que levam os estudantes a 

refletirem sobre conceitos, valores e atitudes vivenciados em situações da vida real. 

As atividades são realizadas semanalmente, em sala de aula e em casa, seguindo a 

ordem estabelecida. 

 

4.2.1.2 Programa Miniempresa – Junior Achievement  

 

A Junior Achievement (J.A) é uma organização de carácter social e sem fins 

lucrativos que foi fundada em 1919, em Boston, nos Estados Unidos da América (sede 

mundial) e tem beneficiado anualmente mais de dez milhões de jovens distribuídos 

em 123 países. No Brasil, a instituição atua em todas as unidades federativas e 

capacita anualmente mais de trezentos mil estudantes. Ela é mantida por parcerias 

empresariais que investem em diversos programas que a instituição idealiza. Esses 

programas são aplicados por voluntários, geralmente empresários capacitados pela 

J.A, sendo um dos programas o Miniempresa, adotado no escopo desta pesquisa.  

O programa Miniempresa tem como propósito apresentar aos estudantes do 2º 

ano do ensino médio a oportunidade de criarem e vivenciarem a dinâmica de uma 
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empresa. Eles aprendem conceitos relacionados à economia e negócios, gestão e 

operacionalização de uma empresa, noções de finanças, marketing, produção, 

recursos humanos, apuração de resultados, retorno dos investimentos para os 

acionistas e doação dos lucros a uma instituição filantrópica. A Miniempresa visa 

desenvolver nos estudantes comportamentos empreendedores, sobretudo os 

relacionados à busca de informação e planejamentos direcionados às funcionalidades 

da empresa. O programa está organizado em 15 encontros semanais, com carga 

horária de 3h30 minutos cada, realizadas nas escolas, geralmente no período noturno, 

contando sempre com a atuação de voluntários, estes capacitados pela J.A e com 

experiências nas áreas de marketing, finanças, recursos humanos e produção. 9 

A organicidade do Programa se fundamenta no desenvolver de tópicos 

conceituais conectados à compreensão dos estágios de criação da empresa e do 

produto dela resultado, estes sintetizados conforme a Figura 17. 

 

Figura 17 - Síntese do Programa Miniempresa. 

 
Fonte: os autores, 2018 

 

Os objetivos de ensino e aprendizagem estabelecidos pelo programa 

Miniempresa visam proporcionar experiências práticas em negócios por meio da 

criação, organização e operacionalização de uma empresa, enfatizando o detalhar de 

todos os estágios de estabelecimento da mesma.  

Os conteúdos selecionados para atingir tal objetivo versam sobre o processo 

de aprendizagem de conceitos a partir da livre iniciativa, mercado, comercialização e 

produção. A descrição dos conteúdos os identifica como: programa miniempresa (seu 

                                            
 
9 http://www.jabr.org.br/ja/programas/miniempresa Acesso em: 12 set 2017 
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regulamento e origens), capital social; setores da economia; custos operacionais do 

negócio; captação de recursos (venda de ações); capitalização, finanças: custos fixos; 

custos de materiais diretos; custos variáveis; preço de venda; margem de 

contribuição; ponto de equilíbrio; previsão de lucro líquido; organograma da empresa, 

rentabilidade; lucratividade; produtividade; faturamento, técnicas de venda; 

concorrência Estatuto de uma miniempresa; missão, visão, valores, estratégias de 

planejamento e gerenciamento em cada área da miniempresa; atributos 

socioambientais de produtos e serviços, compromissos socais; folha de pagamento, 

relatórios de produção, de metas, encargos e impostos; estoque; normas e 

segurança do trabalho, demonstrativo de resultados; lucratividade, recolhimento de 

impostos; assembleia geral. 

A metodologia que viabiliza o uso dessa estrutura se baseia no modelo definido 

como aprender-fazendo, e as estratégias que dependem da proatividade dos 

estudantes, como: tempestade de ideias, estudo do meio, aula expositiva dialogada, 

dramatização (venda de ações), ensino em pequenos grupos, jogos de empresas, 

palestra, aula expositiva, resolução de exercícios, discussão e debate. 

As atividades que subsidiam tal metodologia constituem-se em capitalizar a 

miniempresa simulada através da venda de ações, prototipagem do produto, assim 

como práticas que envolvem desde a direção da miniempresa até as tomadas de 

decisões sobre ela.  

 

4.2.1.3 O Curso Despertar  

 

O Curso Despertar é uma proposta de ensino de empreendedorismo 

desenvolvida e coordenada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas) que tem como foco estudantes do ensino médio e objetiva o 

comprometimento e desenvolvimento pessoal e profissional desses. Busca ainda 

estimular nos estudantes atitudes e comportamentos empreendedores que os oriente 

para o mercado de trabalho, auxiliando-os no desenvolvimento de suas 

potencialidades e na identificação de novas oportunidades. 

Este programa está organizado em 22 encontros presenciais de 2 horas de 

duração cada, além de atividade de campo que somam 16 horas e a realização da 

Feira do Jovem Empreendedor com carga de 10 horas. A estruturação do programa 

pode ser sistematiza em quatro eixos complementares, estes expostos na Figura 18. 
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Figura 18 - Síntese do Curso Despertar. 

 
Fonte: os autores, 2018 

 

Os objetivos de ensino aprendizagem presentes nesse programa visam que os 

estudantes deem continuidade a seus projetos ou trabalhem de forma autônoma, 

buscando novos horizontes, que não sejam, necessariamente, direcionados a uma 

atividade empresarial, mas, acima de tudo, que possam empreender na profissão que 

escolherem e na vida diária. 

Os conteúdos trabalhados envolvem conhecimento das características 

empreendedoras, os desafios e oportunidades do mercado de trabalho, dicas para 

melhorar a comunicação, estrutura de custos e fontes de receita e a elaboração do 

quadro de modelo de negócio. 

A metodologia adotada no programa se utiliza de estratégias de ensino e 

aprendizagem baseadas em exposição dialogada, estudo de textos e práticas em 

grupo. As atividades propostas por essa metodologia se constituem em possibilitar ao 

estudante elaborar uma meta pessoal para que se tenha um objetivo empreendedor 

definido; dramatizar características empreendedoras no ambiente de trabalho; 

contextualizar as principais diferenças entre o trabalho e o emprego; elaborar um 

plano de ação para otimizar as atividades e obter melhores resultados; realizar 

simulação de situação que ilustrem a busca de oportunidade de emprego em uma 

empresa e elaborar um Plano de Desenvolvimento Pessoal. 

Em suma, ao compilar as informações sobre os três programas apresentados, 

podemos tecer algumas considerações que remetem a uma análise sobre o 

dimensionamento destes. No que tange aos seus propósitos, o programa 

Empreendedorismo e Projeto de Vida adota uma abordagem comportamental 

defendida por McClelland (1972), que tem o foco no indivíduo enquanto ser social, 
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enquanto que o Programa Miniempresa tem na abordagem para os negócios a 

centralidade de suas investidas formativas e o Curso Despertar, tanto nos negócios 

como no comportamento empreendedor. 

Partindo da definição de Dolabela (2003) sobre a dimensão da Educação 

Empreendedora, não cabendo a esta o ensino de ferramentas ou instrumentos, sendo 

a aprendizagem dos conceitos gerada a partir da vivência dos estudantes no processo 

de concepção de sua ideia até a busca de realização, foi possível, a partir da análise 

do perfil dos estudantes, identificar as seguintes demandas: Orientação para estudos 

escolares e acadêmicos; Negócio; Educação Financeira; e Escolha profissional. 

Essas demandas construídas com a observação do perfil dos estudantes, bem 

como da estrutura de Educação Empreendedora, etapas essas definidas por Maren 

(1996) como a Análise do Contexto, convergiu no que será definido nesse trabalho 

como eixos estruturantes. Esses eixos, formados na articulação entre os três 

programas, contemplam os elementos da proposta educacional em questão, sendo 

elas construídas a partir da associação entre os objetivos destacados em cada 

programa analisado. No Quadro 12 temos a descrição de alguns objetivos e os eixos 

estruturantes deles emergidos.  

 

Quadro 12 - Eixos estruturantes da proposta. 

Programas Objetivos 
Eixos 

estruturantes 

Despertar 

- Buscar o autoconhecimento para avaliar seus pontos 
fortes e fracos;  
- Elaborar uma meta pessoal para que se tenha um 
objetivo claro a perseguir; 
- Conhecer ferramentas e elementos para melhor 
administrar o tempo;  
- Elaborar um Plano de Ação para otimizar as atividades e 
obter melhores resultados. 

ORIENTAÇÃO 
PARA ESTUDOS 
FUTUROS 

EPV 

- Identificar soluções para melhorar o rendimento dos 
estudos; 
- Aprender a usar o tempo de maneira organizada; 
- Conhecer os processos de formação acadêmica; 
- Conhecer os caminhos de acesso ao Ensino superior; 
- Conhecer os critérios importantes para a escolha da 
universidade. 

 

Despertar 

- Compreender as principais diferenças entre trabalho e 
emprego e as diferentes formas de empreender; 
- Analisar atitudes e posturas necessárias ao se buscar 
oportunidades de emprego no mercado de trabalho.  

ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL 

EPV 

- Compreender as profissões e os fatores que influenciam 
na escolha das profissões; 
- Conhecer mais a respeito das profissões e do mercado de 
trabalho; 
- Identificar os profissionais que estão em falta no mercado. 
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Despertar 
-Sensibilizar-se com a importância de conhecer os 
principais aspectos financeiros de um negócio para correr 
riscos calculados. 

EDUCAÇÃO 
FINANCEIRA 

EPV 
-Saber utilizar bem todos os recursos, sejam eles 
financeiros, sociais, ambientais, assim como o tempo e a 
experiência. 

Miniempresa - Aprender sobre capitalização e finanças. 

 

Despertar 

- Conhecer definições de empreendedor e 
empreendedorismo e identificar as principais 
características do comportamento empreendedor; 
- Definir possibilidades criativas para produtos já 
existentes; 
- Conhecer aspectos relevantes da história de um 
empreendedor e relacionar com conceitos e atividades de 
negócio que desenvolveram;  
- Conhecer o Quadro Modelo de Negócios como 
ferramenta para planejar o projeto de negócios que irá 
desenvolver; 
- Conhecer dicas para realizar uma apresentação objetiva e 
eficiente; 
- Apresentar projeto de negócios frente a uma banca 
avaliadora.  
- Criar um plano de negócio. 

NEGÓCIOS 

EPV 
 

Miniempresa 

- Trabalhar o conceito de empresa e suas origens, os 
valores sociais da livre iniciativa, enfatizando os tipos de 
empresa; 
- Fabricar um produto, consciente das normas de 
segurança, controle de metas de produção e qualidade, 
dos riscos e do sucesso de um negócio. 

Fonte: o autor, 2018 

 

Com o propósito de esmiuçar as possíveis associações existentes entre estes 

três programas e o ensino médio a partir desses eixos estruturantes, no tópico 

seguinte buscamos trilhar proximidades entre os objetivos, conteúdos e estratégias 

que podem ser utilizados como elementos da proposta educacional (projeto) 

desenvolvida.  

 

4.2.2 Associação dos conteúdos e estratégias desenvolvidas em Educação 

Empreendedora ao currículo do ensino médio 

 

Considerando a formatação do currículo ofertado ao ensino médio das escolas 

do estado do Maranhão e os programas para o ensino de empreendedorismo, 

propomos uma aproximação, a partir da associação dos currículos vigentes em ambas 

e que podem ser conectados para possibilitar uma formação na Educação Básica (em 

especial para o ensino médio) com viés empreendedor.  
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Partindo dos quatro eixos estruturantes definidos como resultantes da 

associação entre os objetivos apresentados nos currículos, estão expostas, no 

Quadro 13, as aproximações curriculares entre as propostas dos programas de 

Educação Empreendedora e as diretrizes curriculares do estado do Maranhão, tendo 

como referência  a descrição por área do conhecimento. 

 

Quadro 13 - Associação entre os objetivos dos programas de Educação Empreendedora e as áreas 

do conhecimento para o Ensino Médio 

 
EIXOS 

ESTRUTURANTES 
ÁREAS DO 

CONHECIMENTO 
DISCIPLINA 

TEXTO DESCRITIVO (DIRETRIZES CURRICULARES 
DO ESTADO DO MARANHÃO) 

1 
Orientação para 
estudos futuros 

Linguagens e 
suas tecnologias 

Língua 
Portuguesa 

- Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto 
das tecnologias da comunicação e da informação na sua 
vida pessoal e social, no desenvolvimento do 
conhecimento, associando-o aos conhecimentos 
científicos, às linguagens que lhes dão suporte, às demais 
tecnologias, aos processos de produção e aos problemas 
que se propõem solucionar 

Língua 
Estrangeira 

– Inglês 

- Propor o desenvolvimento 
da competência 
comunicativa, que envolve a 
prática de leitura, a 
compreensão e produção de 
textos orais e escritos, 
ampliando os 
conhecimentos cognitivos e 
científicos do educando, 
numa perspectiva 
interdisciplinar. 
- Aquisição das 
competências e habilidades 
que permitam enfrentar os 
diversos desafios da 
sociedade 

- Utilizar os conhecimentos 
da língua estrangeira para 
ampliar o acesso as 
tecnologias da informação 
e comunicação (TIC). 

Arte 
- Analisar os elementos pertencentes às linguagens visuais 
e audiovisuais de forma contextualizada e prática 

Ciências 
Humanas e suas 

tecnologias 
Sociologia 

- A percepção acerca das relações sociais como produto 
da ação humana na história 

2 
Orientação 
profissional 

Ciências 
Humanas e suas 

tecnologias 

Geografia 
- Compreender o significado histórico-geográfico das 
organizações políticas e socioeconômicas em escala local, 
regional ou mundial. 

História 

- Identificar registros sobre o 
papel das técnicas e 
tecnologias na organização 
do trabalho e/ou da vida 
social 

- Analisar diferentes 
processos de produção ou 
circulação de riquezas e 
suas implicações 
socioespaciais. 

Sociologia 

- Compreender a 
importância da cultura na 
vida social do trabalho na 
vida social brasileira; 

- Identificar o trabalho 
como mediação entre o 
homem e a natureza. 

3 
Educação 
Financeira 

Matemática e 
suas tecnologias 

Matemática 

- Reconhecer no contexto 
social diferentes significados 
e representações dos 
números, suas operações e 
propriedades  

- Estabelecer relação entre 
os sistemas de medidas, 
bem como resolver 
situações-problema 
relacionadas com seu 
cotidiano. 

Ciências 
Humanas e suas 

tecnologias 
Geografia 

- Analisar diferentes processos de produção ou circulação 
de riquezas e suas implicações socioespaciais, 
reconhecendo as transformações técnicas e tecnológicas 
que determinam as várias formas de ocupação dos 
espaços; 

4 Negócios Filosofia 
- Percepção das diversas linguagens simbólicas no 
contexto das práticas sociais 
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Ciências 
Humanas e suas 

tecnologias 

Sociologia 
- Estabelecer uma reflexão crítica sobre a apropriação de 
elementos para consumo de massa na produção da 
identidade juvenil  

História 

- Analisar diferentes 
processos de produção ou 
circulação de riquezas e 
suas implicações 
socioespaciais. 

- Relacionar cidadania e 
democracia na 
organização das 
sociedades e identificar 
estratégias que promovam 
formas de inclusão social 

Ciências da 
Natureza e outras 

tecnologias 
Biologia 

- Avaliar propostas de 
alcance individual ou 
coletivo, identificando 
aquelas que visam à 
preservação da vida e à 
manutenção da saúde 
coletiva individual ou do 
ambiente 

- Analisar perturbações 
ambientais, identificando 
fontes, transporte e (ou) 
destino dos poluentes ou 
prevendo efeitos em 
sistemas naturais, 
produtivos ou sociais. 

Fonte: os autores, 2018 

 

A partir dessa aproximação, vislumbramos a área do conhecimento como um 

aporte significativo para a inserção da dimensão de uma Educação Empreendedora, 

reconhecendo nas disciplinas mencionadas os eixos passiveis de trabalho nesta 

perspectiva sem alterar sua configuração como componente curricular. É importante 

ressaltar ainda que essa associação não é excludente, ou seja, todas as disciplinas 

escolares podem e devem manter relação direta com o dimensionamento 

empreendedor. 

Conforme aponta Dolabela (2003), as propostas de Educação Empreendedora 

não podem se restringir ao espaço escolar, ela deve dialogar com a comunidade e, 

de igual modo, os conteúdos não são escolhidos pelo professor, mas emergem dos 

estudantes. Dessa forma, a associação proposta nesta pesquisa estimula os 

professores e os estudantes a, numa práxis pedagógica, construir uma cultura escolar 

diferente.  

Partindo dos princípios, conceitos, metodologias, estratégias inseridas em 

propostas de Educação Empreendedora conforme apresentado no item 4, e 

esmiuçando esses para a construção de um caminho que possibilitasse a associação 

dos conteúdos/estratégias desenvolvidos em Educação Empreendedora ao currículo 

do Ensino Médio, conforme o Quadro 13 seguimos agora para a apresentação da 

proposta de integração da Educação Empreendedora ao currículo. 

 

 

4.3 UMA PROPOSTA DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

AO CURRÍCULO DO ENSINO MÉDIO 
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Interseccionando as intenções de uma Educação Empreendedora com as 

perspectivas de educação a partir do Plano Estadual de Educação e das Diretrizes 

Curriculares do estado do Maranhão, bem como com o perfil dos estudantes de uma 

escola do ensino médio, construímos uma possibilidade de associação dessa etapa 

do ensino com as premissas da Educação Empreendedora. Como resultante dessa 

construção, apresentamos agora uma proposta de projeto de integração de Educação 

Empreendedora ao Currículo do ensino médio, particionando essa apresentação em 

duas etapas e buscando nesse processo o diálogo com referencial teórico proposto.  

 

4.3.1 Elementos da proposta 

 

O Plano Estadual de Educação maranhense, em consonância com as DCNEM, 

estimula a diversidade curricular, a integração da formação dos estudantes e sua 

preparação para o mundo do trabalho (entendido aqui como princípio educativo) e 

estabelece os eixos Trabalho, Ciência, Tecnologia e Cultura como integradores da 

teoria e da prática escolar. (PEE, 2014). 

Baseado nesses pressupostos, desenvolvemos uma proposta de Educação 

Empreendedora orientada ao mundo do trabalho e à prática social, seguindo os 

preceitos expostos. Ela contempla também o desenvolvimento de conhecimentos e 

comportamentos empreendedores que poderão auxiliar os estudantes em escolhas 

profissionais conscientes, na identificação de oportunidades e a superarem os 

desafios que surgirem no campo escolar, acadêmico ou profissional.   

Esta proposta de Educação Empreendedora se configura no formato de projeto. 

Este, esquematizado a partir dos eixos estruturantes emergidos das demandas 

apontadas pelos participantes que reivindicaram orientação para estudos futuros, 

orientação profissional, Educação Financeira e preparação para Negócios.  

Consultando as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio(DCNEM), 

temos que a Educação Empreendedora pode ser viabilizada de forma integrada a 

outras disciplinas, “a critério dos sistemas de ensino e das unidades escolares e 

definidos em seus projetos político-pedagógicos” (BRASIL, 2012, p. 4). Dessa forma, 

pensar em um projeto que contemple tal dimensão, considerando a identidade da 

unidade escolar receptora, se faz positivo para a formação dos seus estudantes. Pela 

possibilidade desta ser abordada “como unidade de estudo, módulo, atividades 

práticas e projetos contextualizados e interdisciplinares ou diversamente articuladores 
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de saberes, desenvolvimento transversal de temas ou outras formas de organização” 

(BRASIL, 2012, p. 6), se torna viável a executabilidade do proposto nesta pesquisa.  

Intencionando a descrição dos projetos e das possibilidades de articulação 

estratégica da escola para contemplá-lo, descrevemos agora o Projeto que 

exemplifica o que compreendemos como uma Educação Empreendedora associada 

ao Ensino Médio. 

 

4.3.1.1 Etapa Geral: o Projeto Educação Empreendedora 

 

Recorremos a Eyng (2010) para rememorar os três níveis de concretização do 

currículo. Para esta autora, essa possibilidade se dá a partir, primeiramente, das 

políticas curriculares, abrangendo suas diretrizes, parâmetros e as referências 

curriculares e, sequencialmente, pelo papel da gestão escolar na condução do 

planejamento, implantação e avaliação do projeto pedagógico e, por fim, na sala de 

aula, onde se concretiza o propósito curricular planejado. 

Dessa forma, o projeto que se propõe parte de duas referências principais a 

considerar a dimensão local ao qual ele se direciona: o papel da gestão escolar e a 

prática docente. Sobre o primeiro recai a responsabilidade de mobilizar seu corpo de 

funcionários para atuarem junto à execução do projeto e, na mesma ordem, aos 

docentes estimular e envolver os estudantes nas proposições estipuladas pelo projeto.  

Projeto este que se estrutura levando em consideração toda a organização da 

comunidade escolar, necessitando da participação não somente da gestão ou corpo 

docente, mas de todos os profissionais da educação atuantes na escola, bem como 

da comunidade que a circunda. Para sistematizar o projeto proposto, o Quadro 14 traz 

a organicidade deste. 
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Quadro 14 - Sistematização da formação do Projeto Educação Empreendedora para o Ensino Médio. 

Equipe Componentes Atuação 

Gestão 
- Direção 
- Coordenações 

- Conduzir o planejamento e implantação do 
projeto  
- Criar estratégias de articulação com o projeto 
pedagógico 
- Mobilizar corpo de funcionários 

Núcleo coordenador Docentes voluntários 

- Articular o planejamento com a prática 
- Acompanhar o envolvimento dos docentes 
- Elaborar estratégias para o cumprimento das 
propostas 

Docentes 
Professores de todas as 

disciplinas 

- Adaptar sua prática cotidiana à dimensão do 
projeto 
- Executar a abrangência proposta 
- Estimular os discentes 

Discentes 
Estudantes do Ensino 

Médio (todos os anos) 

- Apreender as dimensões apresentadas 
- Participar das oficinas 
- Monitorar a execução das atividades 

Comunidade 
- Pais 
- População em geral 

- Colaborar na formação de banco de 
informações sobre a realidade da comunidade 
- Estimular o envolvimento de todos 
- Participar das ações propostas. 

Parcerias 
- Sebrae 
- IES 

- Oferecer cursos e palestras de formação 
- Disponibilizar materiais 

Fonte: os autores, 2018. 

 

Por se tratar de uma proposta de integração dos componentes curriculares 

(disciplinas), este projeto exige um trabalho coletivo dialogado e articulado, partindo 

da ação docente e abrangendo toda a comunidade escolar. Como o foco da Educação 

Empreendedora está o sujeito, bem como sua formação integral, o projeto visa 

contemplar todas as áreas do conhecimento e as disciplinas escolares, quando 

possível.  

A proposta exige o envolvimento de toda a escola e traz para a sala de aula as 

potencialidades da Educação Empreendedora, sem deixar de lado a identidade das 

disciplinas curriculares. Os eixos estruturantes deste projeto articulam-se com os 

conteúdos das disciplinas que compõem cada área do conhecimento, orientando-as 

pelos objetivos de formação para a Educação Empreendedora, identificados nos 

programas analisados. 

Como resultante das três etapas da pesquisa de Desenvolvimento aplicadas 

nesse estudo (Análise do Contexto, Análise do Objeto e a Preparação), foi elaborada 

uma estrutura para a associação entre Educação Empreendedora e currículo do 

ensino médio. A premissa dessa articulação está no reconhecimento do local de 

funcionamento da unidade escolar, lócus da pesquisa, pois é reconhecendo a 
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realidade socioespacial que a gestão escolar consegue articular a proposta curricular 

prevista nos documentos normativos com a dimensão empreendedora. A partir do 

reconhecimento da realidade da comunidade, como suas práticas econômicas e 

culturais, se faz possível a construção de um painel com as potencialidades 

empreendedoras que ali podem existir.  

Com tal dimensionamento, é necessária uma articulação entre a equipe gestora 

e o corpo docente para a construção de um núcleo de coordenação responsável por 

diagnosticar como tornar possível o tratamento desta temática por todas as áreas do 

conhecimento. Com a formação desse núcleo coordenador, é estabelecido um diálogo 

entre todas as áreas do conhecimento e, consequentemente, com as disciplinas que 

as compõe, mobilizando todos os docentes na execução da proposta.  

Como exposto anteriormente, quando tratamos da associação entre os 

currículos, é necessária a inserção de todos os docentes na discussão em prol da 

construção de estratégias que consigam viabilizar o trato empreendedor em 

consonância com o desenvolvimento das disciplinas. Como demanda necessária, 

partindo do envolvimento da gestão e do núcleo coordenador, a revisão do currículo 

e do projeto pedagógico é imprescindível, pois subsidia o planejamento das áreas, ao 

calendário e ao horário escolar.  

Todas as ações que precedem uma reformulação curricular farão crucial a 

participação de representantes docentes de todas as áreas do conhecimento, pois a 

proposta exige que haja uma harmonia no desenvolver das aulas, sem perder o foco 

empreendedor almejado. Na Figura 19 está sintetizado o organograma sugerido para 

a estruturação do projeto. 
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Figura 19 - Estruturação do Projeto no espaço escolar de acordo com os agentes envolvidos. 

 
Fonte: os autores, 2018. 

 

Em suma, o projeto compreende a integração de todas as áreas do 

conhecimento e se desenvolve durante todo o ano letivo. É importante frisar que, ao 

núcleo coordenador cabe a tarefa de articular práticas entre os docentes para que 

esses contemplem, no desenvolver de suas aulas, os preceitos propostos e, mais que 

isso, pensar oficinas temáticas que permitam o diálogo com as práticas pelos 

docentes adotadas.  

Para além das disciplinas envolvidas, o projeto prevê uma ação que engloba 

todas as disciplinas em práticas direcionadas: as oficinas. Essas oficinas serviriam 

para aplicar os conceitos trabalhados pelas disciplinas e, para além dela, permitir aos 

alunos serem capazes de vislumbrar potencialidades empreendedoras a partir de sua 

interação com atividades empreendedoras.  

Isso será possível com o desenvolver de oficinas temáticas, com identidades 

determinadas e construídas a partir da Análise do Contexto observada para a 

instituição, o que dá um ineditismo para cada oficina desenvolvida e permite ampliar 

a dimensão educacional para além dos muros da escola. No tópico seguinte 

esmiuçamos a proposta de oficina que compõe o projeto. 
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4.3.1.2 Etapa direcionada: as oficinas temáticas 

 

O projeto visa articular os conhecimentos de Educação Empreendedora aos 

conteúdos curriculares do ensino médio, partindo da ementa de cada disciplina para 

se pensar como inserir os preceitos da Educação Empreendedora junto à prática 

docente, buscando integrar as diferentes dimensões curriculares: os eixos 

estruturantes que a compõem, as áreas do conhecimento, os componentes 

curriculares, e as dimensões articuladoras (trabalho, cultura, ciência e tecnologia). 

As atividades a serem propostas em sala de aula precisam estar interligadas 

ao plano integrador de onde convergem os saberes, pois o projeto de Educação 

Empreendedora (objeto educacional) parte de um problema social identificado pelos 

estudantes em sua comunidade, e a busca para uma solução ecologicamente correta, 

socialmente justa, e economicamente viável e rentável ao problema identificado. 

Como parte crucial desse plano integrador, propõe-se a criação de oficinas 

temáticas que abordarão algumas ações específicas para a manutenção do diálogo 

entre as áreas do conhecimento e a problemática identificada para mobilizar a 

execução do projeto. A responsabilidade sobre a organização de cada uma das 

oficinas, essas com identidade formada a partir do ano equivalente no ensino médio, 

fica à cargo dos docentes que compõem o Núcleo Coordenador.  

Sob orientação destes, os estudantes realizam uma visita guiada em área 

específica da comunidade, registram por meio de texto, fotos ou vídeos, editam e 

apresentam os diagnósticos à turma. Discutem sobre a origem do problema e as 

possíveis soluções. Em seguida, realizam pesquisas e, em grupo, desenham um 

produto ou serviço que possa ser prototipado e desenvolvido nas oficinas temáticas, 

com o intuito de dar uma resposta a esse problema. 

Para subsidiar as potencialidades dessas oficinas, recorremos às quatro 

dimensões educacionais orientadas pela Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e, 

a partir das áreas de interesse derivadas, sugerimos práticas que podem ser adotadas 

na construção das oficinas do projeto, sem perder de vista a realidade da comunidade 

em que se encontra a escola.   
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Figura 20 - Quatro dimensões educacionais a partir do BNCC. 

 
Fonte: os autores, 2018. 

 

As dimensões elencadas organizam como podem ser direcionadas, pelo 

Núcleo Coordenador, as práticas educativas propostas pelos docentes para cada 

oficina. Com as dimensões identificadas, as áreas de interesse incitam os estudantes 

a pensarem sobre perspectivas futuras de formação profissional. Relacionando as 

áreas de interesse com as problemáticas já diagnosticadas na comunidade, algumas 

práticas são sugeridas (Figura 20) e delas resultam o produto da intersecção entre 

Educação Empreendedora e o currículo do ensino médio.  

As dimensões identificadas serão trabalhadas de acordo com o perfil da 

seriação do ensino médio e com a idade dos estudantes, mas a proposta final para 

cada oficina é que estas sejam formadas por grupos de alunos que serão os 

responsáveis pela organização e realização das atividades pré-estabelecidas, tudo 

isso mediados pelos professores que compõem o Núcleo coordenador.  

Como sugestão de práticas possíveis a partir de cada dimensão, e escolhendo 

duas delas para dar um detalhamento maior (trabalho e tecnologia), elencamos 

algumas possibilidades construídas como resultante do perfil dos estudantes da 
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escola pesquisada e das proposições formatadas com a reflexão dos anseios por eles 

evidenciados e as prerrogativas da Educação Empreendedora.  

 

4.3.1.2.1 Sugestão de prática: dimensão trabalho. 

 

Tendo nos negócios a área de interesse, a sugestão de prática para a dimensão 

trabalho está pautada em uma oficina com produto material resultante. 

Proposta de oficina: Criar uma miniempresa. 

Resultado: Estimular os estudantes a elaborarem modelos de pequenos 

negócios baseados nas atividades escolares que desenvolveram, nos projetos com 

os quais se identificaram. 

Modelo de negócio: Estampa de camisas, canecas, fornecer alimentos para a 

escola, agricultura familiar. 

Sugestão de interação oficina-escola: Talento Fashion – Concurso de modelos 

de roupa criados pelos alunos. 

 

4.3.1.2.2 Sugestão de prática: dimensão tecnológica. 

 

Identificando nesta dimensão uma das mais férteis desse grupo, a sugestão de 

prática traz mais de uma possibilidade de oficina, pois no diálogo com os estudantes 

respondentes foi perceptível a relação desses com as tecnologias disponíveis hoje e, 

evidente, a necessidade em a escola conseguir transformar tais tecnologias em 

mecanismos de apoio ao processo de aprendizagem. 

Para apresentar mais detalhes desse modelo de oficina, separamos em três 

tópicos as sugestões definidas, estas identificadas como Modelo Empreender por 

meio da Rádio Escola (FaleEscola), Modelo Empreender por meio de sítios na rede 

mundial de computadores (WebEscola), Modelo Empreender por meio de aplicativos 

(AppEscola), mas enfatizando que todos fazem parte de uma mesma dimensão, 

apesar de poder ser trabalhada em oficinas distintas:  

 

I. Modelo Rádio Escola (FaleEscola) 

Proposta: Criação de uma rádio web dentro da escola.  
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Aprendizado: Como funciona o rádio (tipos de ondas) e uma rádio web; 

legislação, equipamentos e estrutura organizacional; implantação, manutenção e 

operação de aparelhos, programação, edição, mixagem, gravação. 

Produto: Radio escola, Site, Canal em página na internet para exibição de 

vídeo, onde serão armazenados os vídeos produzidos pela equipe.  

 

II. Modelo Sítios na rede mundial de computadores (WebEscola) 

Proposta: Criação e gerenciamento de sítio na rede mundial de computadores.  

Produto: Criação de um ambiente digital de aprendizagem da escola (Moodle) 

com opção do aluno postar sua foto de perfil, acessar conteúdos (aula invertida); 

criação de uma loja virtual: e-commerce (cooperativa/associação de artesanato); 

criação de um site de classificados da cidade; criar ambientes virtuais de 

aprendizagem e vender para as escolas da cidade; criar um site para comercializar as 

produções dos estudantes, obras de arte (originais ou réplicas), etc. 

 

III. Modelo Aplicativos (AppEscola) 

Proposta: Criação do aplicativo da rádio web;  

Produto: Aplicativo sobre disciplinas, notas e horários; aplicativo de 

atendimento ao turista: pontos turísticos da região, hospedagem, passeios, 

alimentação, eventos culturais, esportivos, religiosos, órgãos públicos e informações 

gerais, aluguéis de apartamentos, refeições, agência de emprego (classificados), 

política (quem são os vereadores, e quais seus projetos e proposta); pesquisas online, 

etc. 

Vislumbrando no plano global do projeto a interação de toda a escola e no plano 

das oficinas, dos docentes e discentes em ações produtivas com resultantes que 

podem ser mensuradas e aplicadas para um melhoramento na qualidade da educação 

ofertada. A partir disso, partimos para quais desafios se fazem visíveis para que tal 

proposta possa ser implementada, tendo como referência a escola lócus da pesquisa.  
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4.3.2 Desafios para implantação da proposta 

 

Defendendo a importância de se pensar no projeto proposto em sua totalidade, 

no qual a execução de todas suas dimensões se faz fundamental para se cumprir o 

que entendemos como um projeto de Educação Empreendedora envolta no currículo 

do Ensino Médio. Tanto a dimensão geral, na qual o diálogo entre as áreas do 

conhecimento se faz no âmbito da prática educacional, como no âmbito das oficinas, 

estas que demandam um acompanhamento mais pontual dos participantes dos 

Núcleos coordenadores, a integração é a peça fundamental. 

Quando nos dispomos a pensar a possibilidade de realização de um projeto 

nessa perspectiva, foi observado, a partir dos referenciais teóricos identificados, 

alguns percalços e possibilidades outras para se alcançar uma educação com viés 

também empreendedor. Dentre os principais desafios identificados, destacamos 

inicialmente a necessidade voluntária da escola interessada em implantar a proposta, 

ou mesmo de um docente (incomodado/motivado a desenvolver a temática na escola 

em que atua) que esteja predisposto a executar a proposta junto com a comunidade. 

Para adoção da proposta é fundamental a alteração da rotina e, 

consequentemente, da própria cultura escolar, pois requer o compromisso dos 

docentes. Estes irão dar significado ao que chamamos de Núcleo de Coordenadores, 

além de permitirem-se sair de suas zonas de conforto no que se refere à prática 

docente, tendo em vista que o projeto se executa com o diálogo entre interpretações 

diversas de currículo. Tornar as aulas mais atrativas e com diálogo direto com a 

realidade social em que a escola se insere é um dos preceitos defendidos.  

Com a cooperação contemplada, um dos desafios que se pode evidenciar é a 

necessidade de embasamento teórico sobre a perspectiva do empreendedorismo 

para cada área do conhecimento. Desafio esse não apenas para a unidade escolar 

pesquisada, mas para todas as escolas que pretendam adotar o conceito de 

empreendedorismo associado ao ensino médio, ou qualquer outra série da educação 

básica. Se permitir e ser capaz de identificar nos estudantes potencialidades que 

possam ser exploradas é uma das principais inquietações que nos acompanharam 

quando do planejamento deste projeto.  

As limitações físicas, como o espaço disponível na escola para a realização 

das oficinas, ou qualidade de rede de internet, ou a existência de computadores que 

suportem o trabalho com as mais recentes tecnologias também se evidenciam como 
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desafios para a execução do projeto. O subsídio material das escolas maranhenses 

ainda se encontra aquém do esperado e trabalhar com os disponíveis se traduz como 

um caminho sinuoso.  

Envolver a comunidade escolar, bem como os próprios alunos, nas atividades 

de diagnóstico sobre a realidade social é um dos aspectos que merecem destaque 

quando nos deparamos com os possíveis desafios de execução. Conseguir situar a 

comunidade e o estudante em um lugar de análise de si e de seus espaços é uma das 

vertentes da Educação Empreendedora e, para além dela, uma demanda social.  

Partindo da realidade dos estudantes que compuseram o grupo pesquisado, é 

importante frisar a demanda de uma educação que entenda o estudante como um 

sujeito social e resultante de seu tempo. Levar em consideração o perfil dos 

estudantes, as características de sua participação enquanto agente social, bem como 

a interação entre este estudante e a dimensão escola-sociedade são uns dos itens 

necessários para se formatar uma proposta condizente com o público a ser 

contemplado.  

Público esse que deve representar a totalidade de estudantes da escola, sem 

permitir que haja situações de exclusão durante o processo, seja pela falta de tempo 

em participar das oficinas temáticas, no caso dos estudantes trabalhadores, ou da não 

integração com as ações propostas, no caso da estranheza com as ferramentas 

tecnológicas. Cabe ao Núcleo de Coordenação assegurar a participação integral de 

todos.  

Estimular a formação de atitudes autônomas também é uma das dimensões 

desafiantes desse projeto. Cooptar estudantes que estejam dispostos a, além de 

participar das aulas, ou passivamente das oficinas, atuarem como monitores no 

acompanhamento do desenvolver dos produtos propostos se faz um obstáculo à 

parte. Desafios não faltam para qualquer prática docente e não seria diferente para o 

projeto proposto.  
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estando na inserção de elementos de empreendedorismo no currículo de uma 

escola de ensino médio o objeto de estudo da pesquisa desenvolvida, e identificando 

nas possibilidades de se realizar uma Educação Empreendedora paralela à educação 

praticada pelo ensino médio o problema norteador, caminhamos agora às 

considerações finais da pesquisa proposta. 

O contato com os estudantes e com a escola permitiu que conhecêssemos um 

pouco mais sobre as diferentes esferas que regem as relações sociais. Ser capaz de 

transitar entre espaços tão distintos, como a sala de aula (escola), o ambiente de 

trabalho, as diversas instituições, o ambiente familiar, etc., e vislumbrar um projeto de 

vida são algumas das condições para se localizar como agente social.  

Os dados angariados com as entrevistas orientaram-nos na interpretação dos 

estudantes para além de sua acepção passiva no processo de aprendizagem: estes 

se mostraram, ora parte de uma estrutura reprodutiva de posturas cômodas, ora 

ansiosos por alcançar transformações significativas em suas vidas. Cruzar esses 

anseios com as perspectivas curriculares disponíveis nos diplomas normativos do 

estado do Maranhão possibilitou a construção de uma visão outra sobre as 

potencialidades do espaço escolar.  

O presente trabalho propõe a associação entre o currículo ofertado pela 

Educação Básica para o Ensino Médio e os objetivos existentes em três programas 

de Educação Empreendedora do país. Como resultante da reflexão exigida, 

concluímos que é possível articular um currículo já estabelecido, como o da matriz 

curricular para o ensino médio, com a dimensão empreendedora de programas 

específicos para tal finalidade. Causando aproximações entre áreas do conhecimento, 

disciplinas e objetivos específicos de programas empreendedores, tivemos a definição 

de eixos estruturantes que, respeitando as devidas considerações, podem tornar 

possível a viabilidade de projetos com viés empreendedor em escolas com turmas de 

Ensino Médio.  

O desafio principal se identifica no fato de a abordagem do tema 

empreendedorismo em sala de aula estar sujeita à sensibilização dos professores que 

ministram outras matérias, requerendo um comprometimento desses e um 

planejamento voltado a atingir os objetivos preestabelecidos pela dimensão 
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empreendedora. A estrutura física da escola, o material disponível e as próprias 

questões financeiras também se identificaram como limites a serem considerados.  

De toda forma, a pesquisa evidencia sua contribuição ao proporcionar uma 

melhor compreensão quanto aos temas e competências que compõem a Educação 

Empreendedora à medida que provoca o diálogo dessa com a Educação Básica, 

através do currículo do Ensino Médio. 

As principais limitações da pesquisa se deram pela impossibilidade de 

implantação do projeto proposto na escola pesquisada, pois o limitado tempo 

disponível para o desenvolvimento de uma pesquisa de mestrado acaba por restringir 

a análise mais minuciosa de algumas dimensões. Para pesquisas futuras, adotando a 

mesma perspectiva aqui defendida, acreditamos que seja possível aprofundar a 

análise sobre os programas de referência e até aumentar o número de modelos 

possíveis, bem como produzir, a partir da execução do projeto na escola, um arquétipo 

que possa ser adaptado à diversidade do espaço escolar e replicado à outras escolas. 
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APÊNDICE B - TCLE SUBMETIDO AOS ESTUDANTES 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
MENORES ENTRE 16 ANOS COMPLETOS E 18 ANOS INCOMPLETOS 

 
Eu estou sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar do estudo Educação 
Empreendedora no currículo do Ensino Médio: uma proposta para que os 
estudantes possam empreender no mundo do trabalho  que tem como objetivo 
analisar as possibilidades e limites de inserção de práticas para uma Educação 
Empreendedora no currículo do ensino médio a partir da análise de diferentes 
projetos oferecidos por organizações não governamentais que têm o objetivo 
de preparar o jovem para empreender no mundo do trabalho 
Acreditamos que ela seja importante porque poderá contribuir na compreensão e 
análise dessa proposição curricular, assim como no fornecimento de 
informações que deem subsídios para a elaboração de um programa de 
Educação Empreendedora adequado aos sujeitos desta pesquisa. 
 
PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO 
 
Neste estudo, participarei de um survey (questionário) com 29 perguntas, a ser 
aplicado na escola onde estudo. O questionário tem como propósito identificar meus 
anseios educacionais, profissionais e particularidades socioeconômicas. Esses dados 
servirão para formar o perfil dos estudantes da escola onde estudo, levando em 
consideração os aspectos citados. 
 
RISCOS E BENEFÍCIOS 
 
Fui alertado (a) de que, da pesquisa a se realizar, não posso esperar nenhum 
benefício direto, uma vez que os resultados se darão apenas no final da pesquisa. 
Porém, posso contribuir para fomentar as discussões e reflexões a respeito do tema 
estudado. Fui alertado também que é possível que aconteçam os seguintes 
desconfortos ou riscos, como ficar constrangido por compartilhar minha situação 
econômica e questões pessoais, como posses e projeto de vida. Fui avisado, no 
entanto, que poderei desistir em qualquer momento da pesquisa e caso eu decida 
prosseguir respondendo o questionário, terei como segurança para amenizar os riscos 
a assinatura do termo de consentimento e a garantia que as informações que 
fornecerei permanecerão no anonimato.   
 
SIGILO E PRIVACIDADE 
 
Estou ciente de ter minha privacidade respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer 
outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar será mantido em 
sigilo. Os pesquisadores se responsabilizam pela guarda e confidencialidade dos 
dados, bem como a não exposição dos dados de pesquisa. 
 
AUTONOMIA 
 
É assegurada a assistência durante toda pesquisa, bem como me é garantido o livre 
acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 
consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois da minha 
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participação. Também fui informado de que posso recusar a participar, ou retirar o 
consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e que, por desejar sair da 
pesquisa, este não sofrerá qualquer prejuízo à assistência que vem sendo recebida. 
 
RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO 
 
No entanto, caso ocorra qualquer despesa decorrente de minha participação nesta 
pesquisa, tais como transporte, alimentação entre outros, serei ressarcido em 
dinheiro, no valor igual aos gastos realizados.   
De igual maneira, caso ocorra algum dano decorrente da minha participação no 
estudo, serei devidamente indenizado, conforme determina a lei. 
 
CONTATO 
 
Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Francisco Fábio Cardozo 
de Araujo, Mestrando do PPGE/PUCR e Dilmeire Sant Anna Ramos Vosgerau da 
PUC PR, orientadora da pesquisa. Com eles poderei manter contato pelos telefones 
(86) 99477-1834 e (41) 9995-8686. É assegurada a assistência durante toda 
pesquisa, bem como me é garantido o livre acesso a todas as informações e 
esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas consequências, tudo o que eu 
queira saber antes, durante e depois da minha participação. 
 
O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) é composto por um grupo 
de pessoas que estão trabalhando para garantir que seus direitos como participante 
de pesquisa sejam respeitados. Ele tem a obrigação de avaliar se a pesquisa foi 
planejada e se está sendo executada de forma ética. Se você achar que a pesquisa 
não está sendo realizada da forma como você imaginou ou que você está sendo 
prejudicado de alguma forma, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da PUCPR (CEP) pelo telefone (41) 3271-2292 entre segunda e sexta-feira 
das 08h00 às 17h30 ou pelo e-mail nep@pucpr.br. 
 
DECLARAÇÂO 
 
Declaro que li e entendi todas as informações presentes neste Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido e tive a oportunidade de discutir as informações 
deste termo. Todas as minhas perguntas foram respondidas e eu estou satisfeito com 
as respostas. Entendo que receberei uma via assinada e datada deste documento e 
que outra via assinada e datada será arquivada pelo pesquisador responsável pelo 
estudo.  
 
Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendida 
a natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em 
participar, estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico a 
receber ou a pagar por minha participação. 
 

Dados do participante da pesquisa 

Nome:  

Idade:  

 

Dados do represável pelo participante da pesquisa 

mailto:nep@pucpr.br
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Nome:  

Telefone:  

 
 

Tutóia, MA  _____ de _____________ de _____. 
 
 
   

Assinatura do participante da pesquisa  Assinatura do Pesquisador 
   
   

 
   

Assinatura do responsável legal do 
participante da pesquisa 

  

 
USO DE IMAGEM 
 
Autorizo o uso de minhas respostas para fins exclusivos da referida pesquisa. 
 
   

Assinatura do participante da pesquisa  Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO SUBMETIDO AOS ESTUDANTES 
 

Visando embasar a pesquisa e justificar a necessidade de um currículo que aborde 

Educação Empreendedora, pretendemos identifica o perfil educacional e 

socioeconômico dos estudantes por meio das seguintes questões que servirão 

posteriormente como forma de avaliar o impacto do programa de Educação 

Empreendedora a ser prototipado.  

 
SURVEY A SER SUBMETIDO AOS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 

 
1. Nome do Participante 
 
2. Qual a sua idade? 
 
3. Qual seu gênero? 
 Masculino  

 Feminino 

 
4. Você está cursando qual ano do ensino médio? 
 1º ano  

 2º ano 

 3º ano 

 

5. Em qual turno você estuda? 
 Matutino 

 Vespertino 

 Noturno 

 
6. Você pretende fazer o ENEM no final do 3º ano do ensino médio? 
 Sim  

 Não  

 
7. Você trabalha? 
 Sim 

 Não 

 
Display This Question: 

If Você trabalha? Sim Is Selected 

8. Qual seu cargo/função? 
 
Display This Question: 

If Você trabalha? Sim Is Selected 

9. Quantas horas por dia você trabalha? 
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Display This Question: 

If Você trabalha? Sim Is Selected 

10. Quantos dias por semana você trabalha? 
 
Display This Question: 

If Você trabalha? Sim Is Selected 

11. Qual seu salário para este trabalho? 
 
12. Que profissão pretende exercer quando concluir seus estudos? 
 
13. Você pretende cursar uma faculdade quando concluir o ensino médio? 
 Sim 

 Não 

 
Display This Question: 

If Você pretende cursar uma faculdade quando concluir o ensino médio? Sim Is 

Selected 

14. Qual curso universitário gostaria de fazer? 
 
15. Você recebe bolsa família? 
 Sim 

 Não 

 
16. Você possui algum desses dispositivos? (smartphone, computador ou tablet) 
 Sim, possuo. 

 Não possuo, MAS tenho acesso. 

 Não possuo e não tenho acesso. 

 
17. Você tem acesso à internet? 
 Sim, tenho internet APENAS no celular (dados móveis). 

 Sim, tenho internet em casa (wifi). 

 Tenho acesso APENAS em LAN house, na escola ou em casa de amigos. 

 Não tenho acesso à internet de forma alguma.  

 
18. Qual seu projeto de vida? (Qual seu sonho?) 
 
19. Quais conhecimentos você gostaria de aprender na escola e que poderiam 
auxiliar na conquista de seu projeto de vida? 
 
20. Quando você identifica um problema qualquer, você espera que alguém resolva 
ou você vai lá e faz o que é necessário? 
 Eu espero que alguém resolva. 

 Eu vou lá e tento resolver. 
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21. Você participa ou já participou de algum grupo/associação que busca discutir ou 
solucionar algum problema enfrentado em sua comunidade? 
 Sim, participo. 

 Sim, já participei. 

 Nunca participei. 

 
Display This Question: 

If Você participa ou já participou de algum grupo/associação que busca discutir 

ou solucionar algum problema enfrentado em sua comunidade?  Sim, participo Is 

Selected 

Or Você participa ou já participou de algum grupo/associação que busca discutir 

ou solucionar algum problema enfrentado em sua comunidade?  Sim, já participei Is 

Selected 

22. Em poucas palavras, de que se trata esse grupo/associação e quais questões 
são/foram discutidas? 
 
23. Se você tivesse o poder de solucionar 3 problemas em sua comunidade, por 
quais problemas você começaria? 

1ª problema a ser solucionado. 

2º problema a ser solucionado. 

3º problema a ser solucionado. 

 
24. Você possui na sua família alguém que você considera "Empreendedor"? 
 Sim 

 Não 

 
Display This Question: 

If Você possui na sua família alguém que você considera "Empreendedor"? Sim 

Is Selected 

25. Qual empreendimento que essa pessoa desenvolveu? 
 
Display This Question: 

If Você possui na sua família alguém que você considera "Empreendedor"? Sim 

Is Selected 

26. Como você avalia os resultados que ele/ela obteve no empreendimento? 
 
27. Quais oportunidades de trabalho você identifica em sua cidade? (Pode 
mencionar as existentes ou as que tenham o potencial de se desenvolver). 
 
28. Planeja um dia ter seu próprio negócio/empreendimento? 
 Sim, pretendo ter meu próprio negócio. (1) 

 Não, prefiro trabalhar em uma organização que não seja minha. (2) 
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29. Baseado no conceito que você tem de si mesmo, indique quantas estrelas você 
se atribui em cada afirmação abaixo. 
______ Sou criativo(a). 

______ Tenho facilidade para convencer outras pessoas em prol de uma causa. 

______ Tenho iniciativa. 

______ Sou uma pessoa persistente. Sei onde quero chegar e estou determinado a 

atingir meus objetivos. 

______ Inovador 

______ Sou muito dedicado aos meus estudos e gosto de estar sempre aprendendo 

coisas novas. 

______ Sonho em poder melhorar a comunidade e a qualidade de vida das pessoas.  
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APÊNDICE D - MATRIZ DE ANÁLISE DO PROGRAMA MINIEMPRESA 

 

ETAPAS DO 
PROGRAMA 

MINIEMPRESA 
(JORNADAS) 

Formação dos estudantes pelos advisers 
1º Período 

fiscal 
2º Período fiscal 

Encerrame
nto 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 

TEMAS 

 - - - - - - - - - 

INTENÇÕES 

Trabalhar o 
conceito de 
empresa e suas 
origens, os valores 
sociais da livre 
iniciativa, 
enfatizando os 
tipos de empresa 

Apresentar o 
resultado da 
pesquisa de 
mercado 
Definir a 
escolha do 
produto, nome 
da 
miniempresa, e 
o capital social 

Aprender sobre 
capitalização e 
finanças  
Apresentar o 
protótipo do 
produto.  

Compreender o 
funcionamento das 
quatro principais 
áreas de uma 
empresa: marketing, 
finanças, recursos 
humanos e 
produção. 
Proporcionar troca 
de informações e 
conhecimento da 
empresa como um 
todo 

Planejar o 
início da 
produção  

Fabricar um 
produto, 
consciente das 
normas de 
segurança, 
controle de 
metas de 
produção e 
qualidade, dos 
riscos e do 
sucesso de um 
negócio. 

Produzir e comercializar os itens 
produzidos  

Discutir o 
relatório final e 
demonstrativo
s de resultado. 

Apresentar 
os 
resultados 
da 
miniempresa 
aos 
acionistas; 
Devolver o 
valor 
investido e 
os 
dividendos  

Comportamentos 

- Tomada de 
decisões 

Argumentação 
nas negociações;  

Saber ouvir  
Funções e 
responsabilidades; 
tomadas de 
decisões 
Ser responsável 

Trabalhar em 
equipe,  
Planejamento; 
Estratégias 
operacionais 
Limpeza e 
organização 
do local. 

Trabalho em 
equipe; 
avaliação de 
desempenho e 
revisão de 
metas 
Aprender com 
os erros  
Motivação  
Reciclagem de 
conteúdo. 

Tomada de decisões 
Planejamento 
Revisão de metas 
Negociação  
Avaliação de desempenho  
Argumentação nas negociações 
Limpeza e organização do local 
Recolhimento de impostos 

- Responsabili
dade e 
compromiss
o 
Prestação 
de contas. 
Compromiss
o social   

CONTEÚDO   

O programa 
miniempresa e 
seu regulamento 
Empresa e suas 
origens, Capital 

Capital social;   
Custos 
operacionais do 
negócio; 
Captação de 
recursos 

Capitalização, 
finanças: Custos 
fixos; 
Custos de 
materiais Diretos; 
Custos Variáveis; 

Técnicas de venda; 
Concorrência 
Estatuto da 
miniempresa; 
missão, visão, 
valores,  

Estratégias de 
planejamento 
e 
gerenciamento 
em cada área 

Compromissos 
socais; Folha 
de pagamento 
Relatórios de 
produção, de 
metas, 

Normas e segurança do trabalho  
Demonstrativo de resultados  
Lucratividade  

Recolhimento 
de impostos;  

Assembleia 
geral  
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Fonte – o autor, 2018.

Social, Setores da 
economia 

(venda de 
ações)  

Preço de Venda; 
Margem de 
contribuição; 
Ponto de 
equilíbrio; 
Previsão de lucro 
líquido 
Organograma da 
empresa, 
Rentabilidade; 
lucratividade; 
produtividade; 
faturamento 
, 

da 
miniempresa 
Atributos 
socioambientai
s de produtos 
e serviços 

encargos e 
impostos; 
estoque; 

MÉTODO/ 
Estratégias ensino 
e aprendizagem 

Aprender-fazendo 
Tempestade de 
ideias  
Estudo do meio 

Dramatização 
(venda de 
ações) 

Aula expositiva 
dialogada 

Aula expositiva 
dialogada 

Ensino em 
pequenos 
grupos; jogos 
de empresas  

Palestra  Aula expositiva 
Palestra 
Debate 

Resolução de 
exercícios  

Discussão e 
debate  

ATIVIDADES 

Apresentação dos 
participantes 
 
Estudo de 
viabilidade de 
pesquisa de 
mercado 

Venda de 
ações; 

Capitalizar a 
miniempresa 
através da venda 
de ações, 
determinação de 
custos 
operacionais, 
ponto de 
equilíbrio e preço 
de venda. 
Prototipagem do 
produto,  
Preenchimento 
de formulários de 
controle 
preparação para 
a eleição da 
diretoria  
 

Eleição da diretoria 
da miniempresa: 
Presidente; e os 
quatro diretores;  
Preenchimento de 
formulários de 
controle 
Capacitação da 
equipe de vendas 

Estágios 
rotativos nas 
quatro áreas 
da 
miniempresa 
(produção, 
RH, marketing, 
finanças) 

Reunião geral 
Confecção do 
produto  
Apresentar a 
situação da 
empresa aos 
demais; 
fechamento do 
primeiro 
exercício 

Confecção do produto 
Treinamentos de vendas 
Controlar a presença nas jornadas, 
fluxo de caixa, compra de matéria-
prima, controle de estoque, vendas 
e produção. 

Avaliação dos 
resultados do 
trabalho 
Elaboração 
dos relatórios 
Fechamento 
da 
Miniempresa; 

Assembleia 
Geral dos 
acionistas  
Análise das 
metas e 
realizações; 
Pagamento 
dos 
vencimentos 
finais,  
Doação dos 
impostos e 
encargos a 
uma 
entidade 
assistencial;  

RECURSOS 
Material didático Material 

didático 
Material didático Material didático Material 

didático 
Material 
didático 

Material didático -- -- 

AVALIAÇÃO -- -- -- -- -- -- -- -- Avaliação 
dos 
resultados 
do trabalho 
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APÊNDICE E - MATRIZ DE ANÁLISE DO CURSO DESPERTAR 

ETAPAS DO 
PROGRAMA 
DESPERTAR 

(ENCONTROS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

TEMAS 

Quem sou 
eu 

Como ser 
um jovem 
empreended
or 

Criatividade 
e inovação 

O jovem 
trabalhador 

Como 
identificar 
oportunidad
es 

Trabalho X 
emprego 

Definindo seu 
negócio 

Escolhas e 
decisões 

Quem é seu 
cliente 

Sonhos e 
metas 

Planejando 
as 
atividades 
do negócio 

INTENÇÕES 

Conhecer o 
programa do 
Curso 
Despertar – 
Educação 
Empreended
ora. 
Promover a 
integração 
do grupo e 
saber quais 
são suas 
expectativas 
futuras; 

Conhecer 
definições 
de 
empreended
or e 
empreended
orismo, e 
identificar as 
principais 
característic
as do 
comportame
nto 
empreended
or. 

Conhecer os 
conceitos de 
criatividade 
e inovação. 
Refletir 
sobre o 
potencial 
criativo e a 
capacidade 
de inovação 
Definir 
possibilidad
es criativas 
para 
produtos já 
existentes. 

Compreender 
os principais 
elementos da 
relação do 
jovem no 
ambiente de 
trabalho. 
 
Refletir sobre 
as atitudes 
necessárias 
para se 
manter boas 
relações no 
ambiente de 
trabalho. 
 

Identificar os 
pontos 
relevantes a 
serem 
analisados 
para 
identificação 
de uma 
oportunidad
e 
Conhecer os 
passos 
necessários 
para 
transformar 
ideias em 
oportunidad
es 

Compreender 
as principais 
diferenças 
entre trabalho 
e emprego e 
as diferentes 
formas de 
empreender 
 
Refletir sobre 
as atitudes 
necessárias 
para garantir a 
empregabilida
de no 
ambiente de 
trabalho. 

Conhecer o 
Quadro Modelo 
de Negócios 
como 
ferramenta para 
planejar o 
projeto de 
negócios que irá 
desenvolver. 
Formular a 
proposta de 
valor do projeto 
de negócios 
para a 
realização da 
feira. 

Analisar a 
importância 
de fazer 
escolhas e 
tomar 
decisões em 
diversas 
situações 
cotidianas. 
 
Adotar uma 
postura 
positiva 
diante das 
escolhas em 
suas vidas. 
 
 

Compreend
er os blocos 
do Quadro 
Modelo de 
Negócios 
que se 
referem a 
segmento 
de clientes, 
formas de 
relacioname
nto e canais 
para a 
definição de 
um negócio. 
 

Compreend
er a 
definição de 
sonhos e 
metas em 
diferentes 
situações 
 
Refletir 
sobre a 
importância 
de ter metas 
claras em 
suas vidas. 
 
 

Preparar 
atividade de 
campo para 
realizar 
pesquisa. 
 
Estabelecer 
um contato 
com a 
característic
a 
planejament
o e 
monitorame
nto 
sistemáticos 

Comportamento
s 

- - Criatividade 
Inovação 
Busca de 
informações 

- Busca de 
oportunidad
es  
Iniciativa 

- Estabelecimento 
de metas 

postura 
positiva 

Persuasão e 

rede de 

contatos  
 

metas claras planejament
o e 
monitorame
nto siste-
máticos 

CONTEÚDO 

Contrato de 
convivência  

Característic
as 
empreended
oras 

- O mercado de 
trabalho: 
desafios e 
oportunidades  
Desafios 
enfrentados 
no ambiente 
de trabalho ao 
se relacionar 
com pessoas 
de diferentes 
gerações 

- Diferentes 
formas de 
empreender  

O quadro de 
modelo de 
negócio 
Proposta de 
valor 
Estabelecimento 
de metas 

Escolha e 

decisão  

Dos males, 

os piores  
 

Segmento 

de clientes, 

relacioname

nto e canais  

 

Autógrafos 
Meta 
esperta 

Recursos, 

atividades e 

as parcerias 

principais  
Validação 
do 
planejament
o de 
atividades  
 

MÉTODO/ 
Exposição 
dialogada 

Exposição 
dialogada  

Exposição 
dialogada  

Exposição 
dialogada  

Exposição 
dialogada  

Exposição 
dialogada 

Exposição 
dialogada  

Exposição 
dialogada  

Exposição 
dialogada  

Exposição 
dialogada  

Exposição 
dialogada  
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Estratégias 
ensino e 

aprendizagem 

 
Técnica de 
apresentaçã
o 
 

 
Estudo de 
texto e 
atividade em 
grupo 

 
Estudo de 
texto e 
atividade em 
grupo 

 
Estudo de 
texto e 
atividade em 
grupo  

 
Estudo de 
texto e 
atividade em 
grupo  

Estudo de 
texto e debate 
Dramatização 

 
Estudo de texto 
e atividade em 
grupo  

 
Estudo de 
texto e 
atividade em 
grupo  
 

 
Estudo de 
texto e 
atividade em 
grupo  

 
Estudo de 
texto e 
atividade em 
grupo 

 
Estudo de 
texto e 
atividade em 
grupo 

ATIVIDADES 

Elaborar o 
Contrato de 
Convivência 
e o Diário de 
Aprendizage
m para 
registro das 
informações 
durante o 
curso. 
 

Ler o texto 
“O 
empreende
dor” com 
algumas 
definições e 
selecionar 
palavras-
chaves e 
característic
as 
inspiradoras 
nas 
definições 
apresentada
s;  
 
Elaborar o 
baú das 
característic
as 
empreended
oras 
 

Ler e discutir 
o texto 
“Você é 
criativo. 
Lembra?”  
Leitura do 
texto 
“Busca de 
informaçõe
s”, cada 
voluntário 
lendo um 
parágrafo;  
 
 

Ler o texto 
mercado de 
trabalho, 
desafios e 
oportunidades 
e discutir 
sobre alguns 
aspectos 
relacionados 
ao mercado 
de trabalho 

Envolver-se 
com os 
colegas da 
turma para 
montar as 
equipes de 
trabalho  
 
 

Dramatizar 
características 
empreendedor
as no 
ambiente de 
trabalho  
Contextualizar 
as principais 
diferenças 
entre o 
trabalho e o 
emprego  
 
Apresentar as 
diferentes 
formas de 
empreender  
 

 Exercitar o 
processo de 
tomada de 
decisões em 
grupo  
 
 

Apresentar o 
segmento 
de clientes, 
as formas 
de 
relacioname
nto e os 
canais do 
projeto de 
negócios 
para a 
realização 
da feira.  
 
Preparar a 
atividade de 
campo para 
a pesquisa 
de clientes.  
 

Elaborar 
uma meta 
pessoal para 
que se 
tenha um 
objetivo 
claro a 
perseguir.  
 
Apresentar o 
conceito de 
meta 
esperta e 
poder 
exercitar a 
elaboração 
de uma 
meta.  
 

Compreend
er os blocos 
do Quadro 
Modelo de 
Negócios 
que se 
referem a 
recursos, 
atividades e 
parcerias 
principais 
para a 
definição de 
um negócio.  
 
 

RECURSOS 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

AVALIAÇÃO Reflexão e 
avaliação de 
reação  
 

Reflexão e 
avaliação de 
reação 
 

Reflexão e 
avaliação de 
reação 
 

Reflexão e 
avaliação de 
reação 
 

Reflexão e 
avaliação de 
reação 
 

Reflexão e 
avaliação de 
reação 
 

Reflexão e 
avaliação de 
reação 
 

Reflexão e 
avaliação de 
reação 
 

Reflexão e 
avaliação de 
reação 
 

Reflexão e 
avaliação de 
reação 
 

Reflexão e 
avaliação de 
reação 
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CONTINUAÇÃO DO APÊNDICE E - MATRIZ DE ANÁLISE DO CURSO DESPERTAR 

 

ETAPAS DO 
PROGRAMA 
DESPERTAR 

(ENCONTROS) 
 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

TEMAS 

Avaliando 
meu perfil 

Planejamento 
Financeiro 

Administração do 
tempo 

Entrevista 
com o 
empreended
or 

Buscando 
oportunidad
e no 
mercado de 
trabalho 

Comunicaçã
o e 
resultados 

Avaliando 
projetos 

Equipes em 
ação 

Organização 
para a feira 

Avaliação da 
feira do 
jovem 
empreended
or 

Despertar 
empreended
or: um 
caminho a 
percorrer 

INTENÇÕES 

Compreend
er a 
importância 
de 
aproveitar 
as 
oportunidad
es que 
encontrarão 
pelo 
caminho.  
 
Buscar o 
autoconheci
mento para 
avaliar seus 
pontos 
fortes e 
fracos.  
 

Compreender 
os blocos do 
Quadro 
Modelo de 
Negócios que 
se referem à 
estrutura de 
custos e 
fontes de 
receita para a 
definição de 
um negócio  
 
Sensibilizar-se 
com a 
importância de 
conhecer os 
principais 
aspectos 
financeiros de 
um negócio 
para correr 
riscos 
calculados  

Conhecer 
ferramentas e 
elementos para 
melhor administrar o 
tempo.  
 
Perceber a 
importância de 
planejar melhor o 
tempo em suas 
atividades 
cotidianas.  
 
 

Conhecer 
aspectos 
relevantes 
da história 
de um 
empreended
or e 
relacionar 
com 
conceitos e 
atividades 
de negócio 
que 
desenvolver
am  
 
 

Analisar 
atitudes e 
posturas 
necessárias 
ao se buscar 
oportunidad
es de 
emprego no 
mercado de 
trabalho.  
 
Predispor-se 
a assumir 
riscos e se 
preparar 
para buscar 
oportunidad
es de 
emprego no 
mercado de 
trabalho.  

Conhecer 
ações que 
favorecem 
uma 
comunicaçã
o eficaz.  
 
Planejar 
ações para 
aprimorar a 
qualidade de 
sua 
comunicaçã
o  
 
 

Conhecer 
dicas para 
realizar uma 
apresentaçã
o objetiva e 
eficiente.  
 
Refletir 
sobre os 
principais 
pontos de 
avaliação do 
projeto de 
negócios  
 
 

Identificar 
característic
as 
importantes 
para o 
trabalho em 
equipe.  
 
Predispor-se 
a conviver 
com 
diferentes 
perfis em 
uma equipe 
de trabalho.  
 
 
 

Orientar o 
monitorame
nto do Plano 
de Ação 
para o 
trabalho em 
equipe na 
Feira do 
Jovem 
Empreended
or  
 
 

Compreend
er a 
avaliação de 
resultados 
como fonte 
de 
aprendizado  
 
Refletir 
sobre as 
atitudes 
vivenciadas 
na Feira do 
Jovem 
Empreended
or  
 
 

Estabelecer 
correlações 
dos 
aprendizado
s do curso 
com a sua 
busca de 
objetivos  
 
Predispor-se 
a continuar 
desenvolven
do atitudes 
empreended
oras  
 
Orientar a 
elaboração 
do Plano de 
Desenvolvim
ento 
Pessoal dos 
jovens 
empreen-
dedores.  

Comportamentos 

Busca de 
oportunidad
es 

Correr riscos 
calculados 

Planejamento Independên
cia e 
autoconfianç
a 

Assumir 
riscos e se 
preparar 
para buscar 
oportunidad
es 

Planejament
o 

Exigência de 
qualidade e 
eficiência 

Persistência 
e 
comprometi
mento 

- - - 
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CONTEÚDO 

Oportunidad
es 
FOFA 

Estrutura de 
custos e 
fontes de 
receita 
 

Vilões do tempo 
Gestão do tempo 
Técnica Pomodoro 
Plano de De-
senvolvimento 
Pessoal 

Entrevista 
com um 
empreended
or 
 

Oportunidad
e no 
mercado de 
trabalho 

Dicas para 
melhorar a 
comunicaçã
o 
 

Apresentand
o e 
avaliando os 
negócios 
 

Plano de 
ação para 
trabalho em 
equipe 
 

- Avaliação da 
feira do 
jovem 
empreended
or  
 

Plano de 
desenvolvim
ento pessoal 

MÉTODO/ 
Estratégias ensino 
e aprendizagem 

Exposição 

dialogada  

 
Estudo de 
texto e 
atividade em 
grupo 

Exposição 

dialogada  

 
Estudo de 
texto e 
atividade em 
grupo 

Exposição dialogada  

 
Estudo de texto e 
atividade em grupo 

Exposição 

dialogada  

 
Estudo de 
texto e 
atividade em 
grupo 

Exposição 

dialogada  

 
Estudo de 
texto e 
atividade em 
grupo 
Dinâmica  

Exposição 

dialogada  

 
Estudo de 
texto e 
atividade em 
grupo 
Dinâmica 

Exposição 

dialogada  

 
Estudo de 
texto e 
atividade em 
grupo 

Exposição 

dialogada  

 
Estudo de 
texto e 
atividade em 
grupo 
Dinâmica 

Exposição 

dialogada  

 
Estudo de 
texto e 
atividade em 
grupo 
 

Exposição 

dialogada  

 
Estudo de 
texto e 
atividade em 
grupo 
Dinâmica 

Exposição 

dialogada  

 
Estudo de 
texto e 
atividade 
individual 

ATIVIDADES 

Relacionar 
pontos 
fortes e 
fracos do 
perfil do 
jovem 
empreended
or e 
identificar 
oportunidad
es e 
ameaças do 
ambiente 
externo  

Preparar a 
atividade de 
campo para a 
pesquisa 
financeira 
  
Definir os 
custos e as 
fontes de 
receita do 
Quadro de 
Modelo de 
Negócios  

Elaborar um Plano 
de Ação para 
otimizar as 
atividades e obter 
melhores resultados 

Elaborar um 
relatório 
sobre a 
experiência 
de um 
empreended
or 
experiente  
 
 

Realizar 
simulação 
de situação 
que ilustre a 
busca de 
oportunidad
e de 
emprego em 
uma 
empresa 

Propiciar o 
exercício do 
feedback, 
revelando a 
identidades 
dos amigos 
empreende-
dores de 
cada um.  
 
 

Apresentar o 
projeto de 
negócios 
frente a uma 
banca 
avaliadora  
 
 

Elaborar 
Plano de 
Ação para a 
Feira do 
Jovem 
Empreended
or.  
 
 

 Avaliar os 
resultados 
da Feira do 
Jovem 
Empreended
or.  
 

Elaborar 
Plano de 
Desenvolvim
ento 
Pessoal  
 

RECURSOS 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, folhas, 
tesouras, jornais, 
cola, pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

Manual do 
participante 
Revistas, 
folhas, 
tesouras, 
jornais, cola, 
pinceis 

AVALIAÇÃO Reflexão e 
avaliação de 
reação 

Reflexão e 
avaliação de 
reação  

Reflexão e 
avaliação de reação  

Reflexão e 
avaliação de 
reação  

Reflexão e 
avaliação de 
reação  

Reflexão e 
avaliação de 
reação  

Reflexão e 
avaliação de 
reação  

Reflexão e 
avaliação de 
reação  

Reflexão e 
avaliação de 
reação  

Reflexão e 
avaliação de 
reação 

Reflexão e 
avaliação de 
reação  

Fonte – o autor, 2018.  
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APÊNDICE F - MATRIZ DE ANÁLISE DO PROGRAMA EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA – VOLUME I 

 

Fonte – o autor, 2018. 

ETAPAS DO 
PROGRAMA 

Módulo I: Autoconhecimento e 
inteligência emocional 

Módulo II:  Escolha profissional Módulo III:  Mercado de trabalho e 
educação financeira 

Módulo IV: Métodos de estudo e 
processos seletivos 

TEMAS 

Autoestima e autoconhecimento 
Somos todos produtos de nossas 
escolhas 
Diálogo interno 

Como uma pessoa escolhe uma 
profissão 
Mitos e verdades sobre escolha 
profissional Vocação 

Economia colaborativa 
Como definir um plano de negócio 
As emoções e o dinheiro 
 

Métodos de estudo 
O uso do tempo 
Relaxamento dirigido 
 

INTENÇÕES 

Ampliar o conhecimento sobre si mesmo 
Desenvolver o otimismo “realista” 

Conscientizar-se dos fatores que 
influenciam nas escolhas profissionais 
e dos critérios e significados adotados 
Aprender a comandar a própria vida 

Saber utilizar bem todos os recursos, 
sejam eles financeiros, sociais, 
ambientais, assim como o tempo e a 
experiência.  
Desenvolver autocontrole, incrementar a 
autoestima e se comprometer com metas 
nobres. 
Criar um plano de negócio 

Encontrar meios para obter uma maior 
eficácia na absorção dos mais diversos 
conhecimentos 
Identificar soluções para melhorar o 
rendimento dos estudos 
Aprender a usar o tempo de maneira 
organizada 
Entender a importância do relaxamento 

Comportamentos 
Colaboração Ter iniciativa, buscar oportunidade. Identificar oportunidade 

Planejamento 
 

 

CONTEÚDO 

Conceitos de autoestima, 
autoconhecimento e felicidade, 
Virtudes ubíquas  
 

Escolhas profissionais 
Conceito de vocação  
Profissões e ocupações 

Atitude empreendedora 
Economia colaborativa  
Plano de negócio 
Educação financeira  

Métodos de estudo 
Uso do tempo 
Relaxamento dirigido  

MÉTODO/ 
Estratégias ensino e 

aprendizagem 

Tempestade cerebral 
Estudo dirigido e aulas orientadas  
Discussão e debate 
 

Tempestade cerebral 
Estudo dirigido e aulas orientadas  
Discussão e debate 
Seminário 
 

Tempestade cerebral 
Estudo dirigido e aulas orientadas  
Discussão e debate 
Seminário 
 

Tempestade cerebral 
Estudo dirigido e aulas orientadas  
Discussão e debate 
Seminário 
 

ATIVIDADES 

Leitura de textos 
Resolução das questões propostas 
Associar conceitos estudados a situações 
da vida real 
Pesquisas 
Elaboração de cartazes  

Leitura de textos 
Resolução das questões propostas 
Associar conceitos estudados a 
situações da vida real 
Pesquisas 
Elaboração de cartazes 

Leitura de textos 
Resolução das questões propostas 
Associar conceitos estudados a situações 
da vida real; Pesquisas;  
Elaboração de cartazes 
Preenchimento de cruzadinhas 
Montar agenda sugerida no livro 
Montagem de painéis 
Criação de um jornal de notícia 

Leitura de textos 
Resolução das questões propostas 
Associar conceitos estudados a 
situações da vida real 
Pesquisas 
Elaboração de cartazes 
Pesquisar em diversas fontes sobre 
estratégias eficazes.  

RECURSOS - - - Cartazes 

AVALIAÇÃO Avaliação reflexiva dos conceitos e 
conhecimentos adquiridos 

Avaliação reflexiva dos conceitos e 
conhecimentos adquiridos 

Avaliação reflexiva dos conceitos e 
conhecimentos adquiridos 

Avaliação reflexiva dos conceitos e 
conhecimentos adquiridos 
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CONTINUAÇÃO DO APÊNDICE F - MATRIZ DE ANÁLISE DO PROGRAMA EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA – 

VOLUME I 

 

Fonte – o autor, 2018. 

ETAPAS DO 
PROGRAMA 

Módulo I: Autoconhecimento e 
inteligência emocional 

Módulo II:  Escolha profissional Módulo III:  Mercado de trabalho e 
educação financeira 

Módulo IV: Métodos de estudo e 
processos seletivos 

TEMAS 

Autoconhecimento e planejamento 
Vida emocional 
Personalidade, identidade e escolha 
profissional 
Autoconhecimento e escolha profissional 

A importância da pesquisa 
Grupos profissionais 
Caminhos para a formação acadêmica 
 

Funcionamento do mercado de trabalho 
Atitude empreendedora - modismo? 
Perfil empreendedor 
Modos de trabalho 
Os perigos do consumismo 

Como conceituar o estresse 
Como lidar com o estresse 
Maneiras eficazes de estudar 
 

INTENÇÕES 

Entender a diferença entre sonho e projeto 
Conhecer os tipos de personalidades 
Perceber a importância do trabalho 
voluntário 
Entender os benefícios e malefícios das 
redes sociais  

Compreender as profissões e os 
fatores que influenciam na escolha 
das profissões 
Conhecer os processos de formação 
acadêmica 
 

Compreender os conceitos de 
empregabilidade e trabalhabilidade 
Conhecer atitude empreendedora e 
modos de trabalho 
Conhecer um exemplo de superação 
 

Conhecer e conceituar o estresse 
Aprender a lidar com o estresse 
Conhecer o melhor funcionamento do 
cérebro  
 

Comportamentos 

Ser proativo 
Atitude positiva em relação às metas 
Fazer escolhas conscientes 
Busca de informações 

Busca de informações  Trabalho em equipe 
Rede de contatos 
 

- 

CONTEÚDO 
Tipos de personalidades 
Perfis de personalidade e as profissões 
Trabalho voluntário 

- A mulher no mercado de trabalho 
Atitude empreendedora 
Consumismo 

Funcionamento do cérebro 
Estresse; Técnicas de estudo 
Entrevista de emprego 

MÉTODO/ 
Estratégias ensino e 

aprendizagem 

 
Tempestade cerebral 
Solução de problemas 
Estudo dirigido e aulas orientadas  
Discussão e debate; Seminário 

Tempestade cerebral 
Solução de problemas 
Estudo dirigido e aulas orientadas  
Discussão e debate 
Seminário 

Tempestade cerebral 
Solução de problemas 
Estudo dirigido e aulas orientadas  
Discussão e debate 
Seminário 

Tempestade cerebral 
Solução de problemas 
Estudo dirigido e aulas orientadas  
Discussão e debate 
 

ATIVIDADES 

Leitura de textos 
Resolução das questões propostas 
Preenchimento de questionários 
Associar conceitos estudados a situações 
da vida real 
Pesquisas 
 

Leitura de textos 
Resolução das questões propostas 
Preenchimento de quadros 
Associar conceitos estudados a 
situações da vida real 
Pesquisas 
Apresentação de trabalhos 

Leitura de textos 
Resolução das questões propostas 
Preenchimento de quadros 
Associar conceitos estudados a situações 
da vida real 
Pesquisas 
 

Leitura de textos 
Resolução das questões propostas 
Preenchimento de quadros 
Associar conceitos estudados a 
situações da vida real 
Pesquisas 
 

RECURSOS - - - - 

AVALIAÇÃO Avaliação reflexiva dos conceitos e 
conhecimentos adquiridos 

Avaliação reflexiva dos conceitos e 
conhecimentos adquiridos 

Avaliação reflexiva dos conceitos e 
conhecimentos adquiridos 

Avaliação reflexiva dos conceitos e 
conhecimentos adquiridos 
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CONTINUAÇÃO DO APÊNDICE F - MATRIZ DE ANÁLISE DO PROGRAMA EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA – 

VOLUME III 

 

Fonte – o autor, 2018. 

ETAPAS DO 
PROGRAMA 

Módulo I: Autoconhecimento e 
inteligência emocional 

Módulo II:  Escolha profissional Módulo III:  Mercado de trabalho e 
educação financeira 

Módulo IV: Métodos de estudo e 
processos seletivos 

ENCONTROS      

TEMAS 

Sucesso e felicidade  
A criatividade é a energia que move o 
mundo 
Planejar ou não planejar, eis a questão 

As profissões e o mercado de trabalho 
Como escolher a melhor universidade 

Da faculdade para o mercado de trabalho 
Antes da entrevista 
Como elaborar um currículo 
Aprendendo a ler as metaperguntas  
Planos de negócio; Consumismo 

Aprendendo a aprender  
Equilíbrio emocional e sucesso escolar 
Ansiedade 

INTENÇÕES 

Aprofundar o conhecimento sobre sucesso 
e felicidade 
Desenvolver criatividade 
Compreender a importância do 
planejamento 
 

Conhecer mais a respeito das 
profissões e do mercado de trabalho 
Identificar os profissionais que estão 
em falta no mercado 
Conhecer os caminhos de acesso ao 
Ensino superior 
Conhecer os critérios importantes para 
a escolha da universidade 

Conhecer formas de se elaborar o 
currículo (profissional) 
Conhecer formas de se preparar para 
entrevista 
Conhecer o que é um plano de negócio 

Aprender sobre as preferencias 
sensoriais 
Entender os processos que ajudam a 
manter o equilibro emocional e alcançar 
sucesso escolar 
 

Comportamentos 
Empreendedor  

Ser criativo; correr riscos; colaboração o Busca de informações - - 

CONTEÚDO 
Sucesso e felicidade 
Criatividade 
Planejamento 

As profissões e o mercado de trabalho 
Profissionais em falta no mercado 
Universidade: acesso e escolhas 

Currículo; Plano de negócio; Consumismo; 
Atitude empreendedora; Entrevista de 
emprego 

Ansiedade 
A escrita 
Meditação transcendental  

MÉTODO/ 
Estratégias ensino e 

aprendizagem 

Tempestade cerebral 
Solução de problemas 
Estudo dirigido e aulas orientadas  
Discussão e debate; Seminário 

Tempestade cerebral 
Estudo dirigido e aulas orientadas  
Discussão e debate 

Tempestade cerebral 
Estudo dirigido e aulas orientadas  
Discussão e debate 
Jogos de empresa 

Tempestade cerebral 
Solução de problemas 
Estudo dirigido e aulas orientadas  
Discussão e debate 

ATIVIDADES 

Observação de uma obra de arte 
Leitura de textos 
Resolução das questões propostas 
Preenchimento de questionários 
Associar conceitos estudados a situações 
da vida real 
Debate sobre conceito de sucesso e 
felicidade, e criatividade 

Leitura de textos (letra de música e 
tirinha) 
Resolução das questões propostas 
Preenchimento de questionários 
Associar conceitos estudados a 
situações da vida real 
Elaboração de jogos  
 

Leitura de textos 
Resolução das questões propostas 
Preenchimento de quadro 
Associar conceitos estudados a situações 
da vida real 
Simulação de entrevista de emprego 
Realização de um plano de negócio 
 

Leitura de textos 
Resolução das questões propostas 
Realização de um teste 
Associar conceitos estudados a 
situações da vida real 
Levantamento sobre os sintomas de 
ansiedade 

RECURSOS     

AVALIAÇÃO Avaliação reflexiva dos conceitos e 
conhecimentos adquiridos 

Avaliação reflexiva dos conceitos e 
conhecimentos adquiridos 

Avaliação reflexiva dos conceitos e 
conhecimentos adquiridos 

Avaliação reflexiva dos conceitos e 
conhecimentos adquiridos 


