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  RESUMO 

O objetivo principal desta pesquisa é analisar a contribuição de um programa de educação 
empreendedora na educação básica regular, especificamente, no Ensino Médio, na perspectiva 
dos principais atores envolvidos no processo.   Neste estudo, que tem abordagem qualitativa, foi 
analisada a contribuição de um programa de educação para o empreendedorismo oferecido a 
estudantes do ensino médio, matriculados no 1º e 2º anos, em escolas públicas da cidade de São 
Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro.  O estudo de caso em tela é o Programa Empreende Jovem 
Fluminense (EJF), oferecido pelo Departamento de Empreendedorismo e Gestão da Universidade 
Federal Fluminense, cuja proposta pedagógica adotou a abordagem de educação para o 
empreendedorismo, que tem o objetivo de orientar para o trabalho e desenvolver habilidades 
cognitivas e conhecimentos necessários para uma personalidade empreendedora. Para tanto, a 
proposta de desenvolvimento de competências do Empreende Jovem Fluminense foi alinhada 
com as competências propostas pelo eixo empreendedorismo da Base Nacional Comum 
Curricular e com o Modelo de Referência de Competências Empreendedoras – EntreComp.  E as 
contribuições do programa foram avaliadas levando-se em conta as dimensões para avaliação da 
educação empreendedora propostas pelo Relatório Assessment Tools for Entrepreneurship 

Education.  Os dados foram coletados através de grupos focais e entrevistas individuais, em que 
se buscou identificar as percepções de professores, gestores escolares, pais ou responsáveis, 
instituição parceira da iniciativa e dos próprios estudantes, sobre as diferentes dimensões do 
programa. A análise de conteúdo foi o método escolhido para a análise e categorização dos dados.  
Os resultados sugerem que as habilidades não cognitivas desenvolvidas pelo programa 
Empreende Jovem Fluminense foram mais bem percebidas pelos gestores escolares, pela 
organização parceira, estudantes e pais ou responsáveis. Já o desenvolvimento de habilidades de 
nível cognitivo foi mais bem percebido pelo docente entrevistado. Algumas competências não 
alcançaram nível desejado de desenvolvimento e o escopo de disciplinas e o formato blended, 
que mescla ensino a distância com presencial poderão ser revistos.  A falta de maturidade dos 
jovens, que frequentaram o programa para alguns conteúdos e a dificuldade de acesso aos 
materiais disponibilizados na plataforma on line também foram fatores limitadores. Esse estudo 
deixa como sugestão de pesquisa futura, a elaboração de uma nova proposta de educação para o 
empreendedorismo, mais adequada à faixa etária dos jovens do ensino médio, para avaliação 
comparativa aos resultados apresentados nessa pesquisa e com participação mais do corpo 
docente das escolas participantes, não apenas como observadores, mas com atuação efetiva em 
parceria com a equipe da UFF.  
 

 
 
PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo, Educação Empreendedora, Ensino Médio, Escolas 
Públicas, Jovens.  

 



ABSTRACT 

The main objective of this research is to analyze the contribution of an entrepreneurial education 
program in regular basic education, specifically in High School, from the perspective of the main 
actors involved in the process. In this study, which has a qualitative approach, the contribution of 
an entrepreneurship education program offered to high school students, enrolled in the first and 
second years, in public schools in the city of São Gonçalo, in the state of Rio de Janeiro, was 
analyzed. The on-screen case study is the Fluminense Young Entrepreneur Program (EJF), 
offered by the Department of Entrepreneurship and Management of the Fluminense Federal 
University, which has pedagogical proposal adopted the approach of education for 
entrepreneurship, which aims to guide the work and develop cognitive skills and knowledge 
necessary for an entrepreneurial personality. To that end, the proposal for the development of 
competences of the Fluminense Young Entrepreneur Program was aligned with the competencies 
proposed by the entrepreneurship axis of the National Curricular Common Base and the 
Entrepreneurship Reference Model. And the the contributions of the program were evaluated 
taking into account the dimensions for the evaluation of entrepreneurship education proposed by 
the Assessment Tools for Entrepreneurship Education Report. Data were collected through focus 
groups and individual interviews, in which sought to identify the perceptions of teachers, school 
managers, parents or guardians, the partner institution of the initiative and the students, about the 
different dimensions of the program. Content analysis was the method chosen for the analysis and 
categorization of the data. The results suggest that the non-cognitive skills developed by the 
Fluminense Young Entrepreneur Program were better perceived by school managers, the partner 
organization, students and parents or guardians. Already the development of cognitive level skills 
was better perceived by the teacher interviewed. Some skills have not reached the desired level of 
development and the scope of courses and the blended format, which mixes distance learning 
with face-to-face can be revised. The lack of maturity of the young people who attended the 
program for some content and the difficulty of accessing the materials available on the online 
platform were also limiting factors. This study leaves as a suggestion of future research, the 
elaboration of a new proposal of education for entrepreneurship, more appropriate to the age 
range of the high school students, for comparative evaluation to the results presented in this 
research and with more participation of the teaching staff of the participating schools, not only as 
observers, but with effective action in partnership with the Fluminense Federal University team. 
 
KEYWORDS: Entrepreneurship, Entrepreneurial Education, High School, Public Schools, 
Youth. 
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Introdução  
A inclusão dos jovens no mercado de trabalho está no centro da agenda de governos, que 

vem sendo cada vez mais desafiados a criarem oportunidades de trabalho produtivo e decente em 

suas sociedades (Lopes & Teixeira, 2010).  O tema é especialmente crítico quando se observa que 

a participação dos jovens nos postos de trabalho diminuiu drasticamente nos últimos 20 anos, de 

55% em 1997 para 45,7% em 2017, segundo dados da Organização Internacional do Trabalho1 

(OIT) (2017).  Em 2017, a estimativa era de que 70,9 milhões de jovens estariam desempregados, 

ou seja, 13,1% da população jovem mundial.  Uma estimativa futura alerta que entre hoje e 2030, 

25,6 milhões de jovens entre 15 e 29 anos entrarão no mercado de trabalho e precisarão de 

emprego (Organização Internacional do Trabalho [OIT], 2017).  

A Assembleia Geral da ONU definiu juventude pela primeira vez em 1985 e ao 

subscrever as diretrizes para o planejamento e acompanhamento adequado, as Nações Unidas 

instituiu que “juventude” compreende a faixa etária que abrange  pessoas entre os 15 e os 24 anos 

de idade. No entanto, acrescenta que a experiência de ser jovem pode variar enormemente em 

todo o mundo, e que, muitas vezes, juventude é uma categoria fluida e mutável. Como tal, o 

contexto é sempre um guia importante para a UNESCO na definição de juventude em ocasiões 

específicas, sendo que essa definição é flexível e pode variar entre países e regiões (UNESCO, 

2017) 

Educar os jovens para um mundo em transformação é tarefa desafiadora, que vem 

ocupando a agenda de educadores e formuladores de políticas públicas educacionais em todo 

mundo, preocupados que estão em elevar a empregabilidade dos seus cidadãos. Dentre as ações 

estratégicas para educar os jovens no novo milênio está a educação para o empreendedorismo, 

termo utilizado nesta dissertação como sinônimo de educação empreendedora (EE).  

A Europa alçou o empreendedorismo ao topo da sua agenda de desenvolvimento em 

2003, como o lançamento do “Livro Verde sobre Empreendedorismo na Europa”. Desde então 

vem desenvolvendo sua estratégia de educação para o empreendedorismo que culminou, em 

2018, com a publicação do Quadro de Referência para Competências Empreendedoras 

EntreComp, (McCallum, Weicht, McMullan & Price, 2018). Os europeus definiram que: 

“a educação para o empreendedorismo refere-se ao desenvolvimento das competências 
dos aprendizes e à sua capacidade para transformar ideias criativas em ações 

                                                 
1 Agência multilateral da Organização das Nações Unidas, especializada nas questões do trabalho, especialmente no 

que se refere ao cumprimento das normas (convenções e recomendações) internacionais. 
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empreendedoras. Trata-se de uma competência essencial para todos os aprendizes, que 
contribui para o desenvolvimento pessoal, cidadania ativa, inclusão social e 
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 comportamento empreendedores, com ou 
sem finalidades comerciais” (Comissão Europeia/EACEA/Eurydice, 2016, p. 21). 
 
Na Austrália, escolas do estado de Vitória se organizaram, em 2015, sob a liderança do 

professor Yong Zhao, para implementar e avaliar programas de educação empreendedora,  

motivados pela necessidade de mudar o paradigma educacional de forma a cultivar uma 

mentalidade orientada para ação empreendedora por parte dos estudantes (Andersen, Hinz & 

Matus, 2017). 

Johansen e Schanke (2014) informa que na última década, oito países europeus lançaram 

estratégias específicas sobre EE, enquanto outros países escolheram estratégias educacionais ou 

econômicas mais amplas que incorporam objetivos para EE.   

Um exemplo citado pelo autor são as escolas de ensino médio norueguesas, onde o 

empreendedorismo é um tema abordado em várias disciplinas e integrado através de projetos de 

empreendedorismo interdisciplinares. Os projetos se organizam por meio do “Programa de 

Empresa” (CP – sigla em inglês para Company Programme) fornecido pela Junior Achievement – 

Young Enterprise (JA-YE) da Noruega, que resultam na criação de "mini empresas” pelos 

estudantes.  O autor observou ainda um aumento substancial da oferta de educação 

empreendedora na educação básica e em instituições de ensino superior em toda a Europa 

(Johansen & Schanke, 2014).  

No cenário brasileiro, os desafios da educação dos jovens são enormes. Resultados da 

edição de 2015 do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA, sigla em inglês) 

apontam que o Brasil obteve pontuações bem abaixo da média dos quase 70 países avaliados nas 

áreas de ciências, leitura e matemática (Ministério da Educação [MEC], 2016).  A média geral 

dos demais países em ciências foi de 493 pontos, o Brasil apresentou um resultado de 401 pontos, 

ficando em 63º lugar no ranking, já em leitura, a média geral também foi de 493 pontos, o Brasil 

ficou em 59º lugar no ranking com 407 pontos e em matemática a média geral foi de 490 pontos e 

o Brasil, que apresentou a primeira queda de pontuação desde 2003, ficou em 66º lugar no 

ranking com 377 pontos (MEC, 2016).  

Para mudar o cenário da educação brasileira, o Ministério da Educação propôs, entre 

outras ações, reformar o ensino médio e implantar uma Base Nacional Comum Curricular 
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(BNCC) (MEC, 2016), por meio da medida provisória 746 de 2016, transformada em lei, que 

revogou parte das diretrizes e bases da educação nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996) e introduziu mudanças na estrutura do ensino médio. A reforma intitulada de “novo ensino 

médio” alterou significantemente o conteúdo e o modo de se ofertar essa etapa da educação 

básica. Dentre as principais mudanças destacam-se o formato, a carga horária e a flexibilização 

de conteúdos e disciplinas. A BNCC definiu que 60% dos conteúdos serão ministrados 

obrigatoriamente a todos os estudantes, com 1.800 horas, e 40%, 1.200 horas, integrarão 

percursos formativos variados. (MEC, 2018). 

Os conteúdos obrigatórios foram estruturados em quatro áreas centrais: Linguagens e suas 

Tecnologias, Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Ciências 

Humanas e Sociais Aplicadas (MEC, 2018). Os itinerários formativos, que devem favorecer o 

protagonismo juvenil, foram estruturados em quatro eixos, a saber: (i) investigação científica, (ii) 

processos criativos, mediação e (iii) intervenção sociocultural e (iv) empreendedorismo. O 

itinerário empreendedorismo “supõe a mobilização de conhecimentos de diferentes áreas para a 

formação de organizações com variadas missões voltadas ao desenvolvimento de produtos ou 

prestação de serviços inovadores com o uso das tecnologias” (BNCC, 2017 p.479). 

A introdução de conteúdos de empreendedorismo na Base coloca o Brasil em sintonia 

com as tendências observadas nos sistemas de ensino dos países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico2 (OCDE), cujo foco da educação para o 

empreendedorismo está nas práticas de ensino que visam criar e aprimorar as habilidades dos 

alunos para agir com responsabilidade, serem ativos, criativos, capazes de aproveitar 

oportunidades, avaliar e assumir riscos controlados, planejar e gerenciar projetos de tamanhos 

adequados (Hoare & Ruskovaara, 2015).  Desta forma, os currículos devem refletir a atitude de 

"posso fazer" que a educação para o empreendedorismo pretende encorajar.  

A pesquisa sobre educação empreendedora tem privilegiado os estudos no âmbito da 

educação superior, cuja oferta de educação para o empreendedorismo teve início nos anos 1960 

nas escolas de negócio americanas (Fayolle, 2013, Béchard & Grégoire, 2005;  Pittaway & Cope, 

2007). Poucos estudos, entretanto, estão disponíveis quando se discute educação empreendedora 

na educação básica. Neste campo, destacam-se pesquisadores de países escandinavos que tem 

                                                 
2 É uma organização internacional, composta por 34 países e com sede em Paris, França e que tem por objetivo 

promover políticas que visem o desenvolvimento econômico e o bem-estar social de pessoas por todo o mundo. 
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discutido aspectos relacionados ao currículo, a metodologia, a formação docente, bem como 

avaliado os programas utilizando abordagens qualitativas e quantitativas (Ruskovaara, 2013; 

Seikkula-Leino, 2012). 

É neste contexto que esta pesquisa se insere, pois visa contribuir com a discussão sobre 

educação empreendedora no ensino médio a partir do olhar dos estudantes, pais, diretores de 

escolas, entre outros, que vivem em um contexto socioeconômico desafiador. O programa de EE 

tratado nesta pesquisa foi desenvolvido com vistas a proporcionar aos indivíduos conhecimentos, 

habilidades e atitudes para agir de forma empreendedora, que é uma competência essencial para a 

vida e não apenas para a criação de um negócio (Moberg et al., 2014). 

O programa de EE Empreende Jovem Fluminense (EJF) foi criado pela Universidade 

Federal Fluminense (UFF) com a poio da Secretaria de Estado da Educação (SEEDUC) e da 

Organização REAME.  O escopo pedagógico e instrucional desenvolvido para o curso e a 

concepção das disciplinas adotou a lógica de competências, apregoada pelo PISA, a abordagem 

de geração de valor proposta por Lackéus, 2015 e as competências propostas pela BNCC.  

Desta forma, com o apoio dos gestores escolares, professores e monitores do programa e 

suporte logístico e psicológico fornecidos pela organização parceira da UFF, o programa de EE 

buscou desenvolver o sentido de inciativa, levando os alunos à descoberta de suas qualidades, 

potencialidades, interesses e desejos, e então, como pequena autonomia serem capazes de propor 

soluções para problemas cotidianos no âmbito da comunidade na qual estão inseridos (McCallum 

et al. 2018).  

O programa contemplou jovens estudantes do Ensino Médio de Escolas Estaduais da 

Cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro.  Foram selecionados 60 jovens, através de 

sorteio, que frequentaram o programa durante o ano de 2018.  Disciplinas como Competências 

Empreendedoras, Mercado Digital, Viabilidade de Negócios e Projeto Integrador previam os 

conhecimentos a serem acessados pelos alunos, para o cumprimento dos objetivos do programa.  

Ao final, os alunos, divididos em grupos deveriam apresentar uma proposta de negócio.   

 

1.1 Problema de Pesquisa 
Diante do desafio de desenvolver competências e habilidades para o empreendedorismo de 

jovens, reforçado pela BNCC do ensino médio brasileiro, este trabalho se propõe a buscar as 

respostas para a seguinte questão: Quais foram as contribuições de um programa de educação 
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empreendedora, o Empreende Jovem Fluminense (EJF), para o desenvolvimento do 

conhecimento, das habilidades e atitudes empreendedoras dos estudantes? 

 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo geral 
Esta pesquisa tem como objetivo principal identificar as contribuições de um programa de 

educação empreendedora para o desenvolvimento do conhecimento, das habilidades e atitudes 

empreendedoras dos estudantes sob a perspectiva dos principais atores do processo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
Os objetivos específicos desta pesquisa são os seguintes:  

 Explorar diferentes abordagens da EE e situar a abordagem do programa EJF neste 

framework; 

 Descrever as variáveis que afetam a EE; 

 Analisar as percepções dos estudantes sobre a contribuição do programa EJF para o 

desenvolvimento de suas competências para o empreendedorismo. 

 Analisar as percepções dos demais atores envolvidos na iniciativa sobre a 

contribuição do programa EJF para o desenvolvimento das competências para o 

empreendedorismo dos estudantes. 

 

1.3 Justificativa 
Apesar do interesse crescente sobre iniciativas de educação para o empreendedorismo que 

vem sendo implantadas nos currículos das escolas em vários países (Kuratko, 2005; Béchard & 

Grégoire, 2005; Fayolle, 2013), a literatura do campo da EE aponta a necessidade de se investigar 

mais profundamente os resultados de tais iniciativas.   

Para Fayolle (2013) há questões didáticas e educacionais importantes que vem sendo 

discutidas pelos pesquisadores da área. O autor destaca as discussões acerca da própria definição 

do que seja Educação Empreendedora. Destaca ainda o debate sobre as práticas didáticas que 

estão sendo adotadas pelos professores quando ensinam ou educam pessoas para o 

empreendedorismo, em termos de natureza e do impacto de suas intervenções, bem como sobre a 
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apropriação, a relevância, a coerência, a utilidade social e a eficiência das iniciativas e práticas 

em educação empreendedora. As respostas para tais questionamentos não são triviais, conforme 

assevera Moberg (2014, p.7) “pesquisa em empreendedorismo é um campo heterogêneo, e, 

consequentemente, há numerosas abordagens para educação empreendedora. Pouco é sabido 

sobre a eficácia dessas abordagens, e muita confusão conceitual e de definição torna complicado 

comparar as diferentes inciativas no campo”. 

Na esfera internacional podemos encontrar muitos estudos que analisam e avaliam 

programas de educação empreendedora na educação superior (Béchard & Grégoire, 2005;  

Bergmann, 2015; Pittaway & Cope, 2007) porém, pouca atenção ainda tem sido dada ao ensino 

médio (Johansen & Schanke, 2014).  

No Brasil, observam-se várias iniciativas de ensino de empreendedorismo em 

universidades, entretanto há pouca evidência científica sobre a contribuição das iniciativas para 

os graduados. O relatório da Pesquisa Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras 2016, 

desenvolvida Instituto de Empreendedorismo Endeavor3, em parceria com o SEBRAE, que foi 

realizado com 2230 alunos e 680 professores de cerca de 70 Instituições de Ensino Superior do 

Brasil apontou que 54,4% das disciplinas com o tema “inspiração para empreender” são 

oferecidas nas universidades pesquisadas. Entretanto, apenas 6,2% dos programas abordam a 

criação de novos negócios, gestão de pequenos negócios, franquias, inovação e tecnologia.  Ou 

seja, a universidade possui disciplinas que despertam e motivam para o empreendedorismo, 

temática que passam a conhecer com mais propriedade, mas deixam a desejar quanto 

proporcionar ao estudante vivenciar e colocar em prática competências do campo do 

empreendedorismo (Endeavor Brasil, 2016). O relatório destaca ainda que conteúdos 

relacionados ao empreendedorismo são comumente oferecidas em cursos ligados a administração 

e engenharia, de forma opcional ou a distância. 

Com a implantação da BNCC, que será obrigatória em toda rede básica de ensino a partir 

de 2020, com a inclusão do itinerário formativo empreendedorismo no Ensino Médio, torna-se 

essencial que estudos que abordem a relevância, a coerência, a utilidade social e a eficiência das 

iniciativas e práticas em educação empreendedora sejam realizados, considerando o contexto 

brasileiro (Fayolle, 2013). 

                                                 
3 Organização global sem fins lucrativos com a missão de multiplicar o poder de transformação dos empreendedores, 

atua no Brasil desde o ano 2000. 



7 
 

1.4 Delimitação da pesquisa 
A pesquisa em tela analisou um estudo de caso único, a saber: o Programa Empreende 

Jovem Fluminense, já descrito nessa introdução.  

Este programa de EE atendeu a um grupo de jovens entre 15 e 17 anos que cursavam, em 

2018, o ensino médio em escolas da rede pública do estado do Rio de Janeiro, na cidade de São 

Gonçalo, o segundo município mais populoso do estado e próximo do Campus do Valonguinho, 

localizado em Niterói (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2016).  

Por tratar-se de um estudo de caso, os resultados não são generalizáveis para o universo de 

escolas da mesma rede. 

 

1.5 Organização dos capítulos 
Além dessa introdução, o trabalho foi organizado em seis capítulos. O capítulo dois traz o 

referencial teórico, apresentando uma revisão da literatura educação empreendedora, educação 

empreendedora no ensino médio, abordagens da educação empreendedora e o quadro de 

referência de competências empreendedoras EntreComp e seus modelos de progressão. O 

capítulo quatro descreve os procedimentos metodológicos. No capítulo três o Programa 

Empreende Jovem Fluminense é apresentado e situado no framework das abordagens para 

educação empreendedora.. No capítulo subsequente os resultados da pesquisa são apresentados. 

Finalmente, no capítulo seis as conclusões são apresentadas, seguidas das referências 

bibliográficas, anexos e apêndices. 
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2 Referencial Teórico 

2.1 Educação empreendedora  
Historicamente, o ensino de empreendedorismo se originou nos Estados Unidos, nas 

faculdades de administração, especificamente em Harvard, no ano de 1947, quando Myles Mace 

ofereceu seu primeiro curso de empreendedorismo para 188 alunos (Lavieri, 2010). Esse e outros 

cursos criados posteriormente eram estruturados como cursos de administração de pequenas 

empresas. Peter Drucker introduziu o tema inovação em uma disciplina de empreendedorismo em 

1953, na Universidade de Nova York. A partir da década de 1970, houve uma evolução 

impressionante da oferta de disciplinas de empreendedorismo nos cursos Administração de 

Empresas em universidades americanas, que passou de 104 disciplinas ofertadas em 1974 para 

1.400 no ano 2000 (Katz, 2003, Apud Lavieri, 2010). 

No campo da administração e negócios, educadores e profissionais consideram um mito a 

ideia de que as competências para alguém se tornar empreendedor são traços de personalidade, e 

portanto, seriam capacidades naturais que nasciam com os indivíduos (Kuratko, 2005). O 

reconhecimento do empreendedorismo como disciplina também ajuda a desfazer esse mito, pois 

como todas as disciplinas e campos do saber o empreendedorismo possui modelos, processos e 

estudos de casos que permitem seu estudo e apreensão do conhecimento (Mariano & Mayer, 

2012).   

Há consenso crescente de que tais competências são desenvolvidas pela educação (Kuratko, 

2005). Ou seja, é possível desenvolver competências para o empreendedorismo. Peter Drucker, 

reconhecido como um dos principais pensadores do campo da administração, disse: "A mística 

empresarial? Não é mágico, não é misterioso, e não tem nada a ver com os genes. É uma 

disciplina. E, como qualquer disciplina, pode ser aprendida" (Druker, 1985). 

Desde então, a demanda para o desenvolvimento e oferta de EE tem crescido na medida em 

que o empreendedorismo e a inovação foram sendo reconhecidos como fatores críticos para o 

desenvolvimento sustentável da economia e geração de vantagem competitiva (Winkel,  

Vanevenhoven, Drago & Clements, 2013). Também a importância crescente da educação 

empreendedora tem levado os pesquisadores a buscar maior rigor nas pesquisas para apoiar o 

desenvolvimento de uma teoria de EE. Ainda que haja um crescente interesse em EE, não há 

consenso sobre quais são exatamente os componentes de um modelo prático de qualidade de 
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educação superior empreendedora (Vanevenhoven & Liguori, 2013) bem como, até o momento, 

são poucas as evidências de uma teoria bem articulada neste campo (Rideout & Gray, 2013).  

O papel da educação para o empreendedorismo é fomentar uma mentalidade de espírito 

empreendedor nos estudantes, proporcionando-lhes conjuntos de habilidades, conhecimentos e 

padrões de comportamento que lhes permitam ser empreendedores em suas próprias vidas 

(Moberg et al., 2014). Para Fayolle, Gailly e Lassas-Clerc (2006) a EE consiste em qualquer 

programa pedagógico ou processo de educação que visam o desenvolvimento de 

comportamentos, atitudes e habilidades empreendedoras.  

Fayolle (2013) reforça que há de se levar em consideração os conceitos relevantes usados 

na literatura de empreendedorismo para que se desenvolva uma mentalidade empreendedora e 

pensamento empreendedor. As teorias de effectuation (Sarasvathy, 2001) onde empreendedores 

(i) identificam oportunidades a partir de recursos existentes, (ii) tomam decisões de investimento 

com base no que estão dispostos a perder, (iii) aproveitam as contingências e (iv) estabelecem 

relações estratégicas com stakeholders e bricolagem, que se refere ao  fazer  acontecer  através  

da  aplicação  de  combinações  dos  recursos  disponíveis  a  novos  problemas e oportunidades 

(Baker & Nelson, 2005, apud Fayolle, 2013), por exemplo, oferecem visões alternativas sobre 

como empresários pensam, tomam decisões, se comportam e agem empresarialmente. Tais 

teorias podem ser úteis para melhor entender os conceitos que apoiam o aprendizado 

empreendedor e o desenvolvimento de competências empreendedoras.  

Lopes (2010) afirma que especialistas em EE na União Europeia e nos Estados Unidos 

pontuam que a atuação empreendedora demanda atitudes e habilidades que são aprendidas de 

forma sistemática. A autora destaca ainda que para os especialistas do Consórcio para Educação 

Empreendedora, a EE pode ter vários significados de acordo com os níveis educacionais, sejam 

ensino fundamental, médio ou técnico, e em cada nível esperam-se resultados diferentes, 

conforme os alunos ampliam seu repertório de conhecimento, comportamento e habilidades 

(Lopes, 2010).  

O principal objetivo da educação empreendedora é desenvolver algum nível de 

competência empreendedora (Lackéus, 2015). Desta forma, uma definição que corrobora com as 

visões pontuadas neste estudo é a proposta pela Fundação Dinamarquesa para o 

Empreendedorismo: “A educação empreendedora é formada por conteúdo, métodos e atividades 

que apoiam a criação de conhecimentos, competências e experiências que tornam possível para 
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estudantes iniciar e participar em processos de criação de valor empresarial”. (Moberg et al., 

2012, p. 13) 

Essa visão de educação empreendedora está baseada na definição para 

empreendedorismo, apresentada pelos mesmos autores: “Empreendedorismo é quando você age 

sobre oportunidades e ideias e as transforma em valor para os outros. O valor criado pode ser 

financeiro, cultural ou social”. (Moberg, et al., 2012, p. 13 ) 

Portanto, aprendizagem e criação de valor são dois aspectos centrais da educação 

empreendedora, corroborada pela proposta em Lackéus, 2013 intitulada “Aprendizagem por 

criação de valor”.  De acordo com essa perspectiva, se uma intervenção pedagógica permite que 

os alunos aprendam a criar valor para outras pessoas é de fato educação empreendedora.  Pois, 

para o autor, a criação de valor resultará, então, no desenvolvimento de competências 

empreendedoras, independentemente de a criação de valor estar sendo alcançada ou não. 

O desenvolvimento de competências empreendedoras se dá pela união de fatores não-

cognitivos, como por exemplo perseverança, autoeficácia, habilidades sociais,  com fatores 

cognitivos que são as competências baseadas na capacidade intelectual.  As competências 

cognitivas são fáceis de ensinar e avaliar, já as não cognitivas demandam uma forma de ensinar 

mais ativa, como “aprender fazendo” e é mais difícil de avaliar o desempenho (Lackéus, 2015).  

A tabela 1, adaptada de Lackéus, 2015 ilustra os tipos de competências não cognitivas e 

cognitivas.  

 
Tabela 1 
Competências Empreendedoras Cognitivas e não Cognitivas 
 Tema principal Sub Temas Interpretação segundo Lackéus, 2015 

C
om

pe
tê

nc
ia

s 
C

og
ni

ti
va

s Conhecimento 
 

Modelo mental Conhecimento sobre como fazer as coisas sem recursos, 
modelos de risco e probabilidade. 

Conhecimento 
Declarativo 

Noções básicas de empreendedorismo, criação de valor, 
geração de ideias, oportunidades, contabilidade, finanças, 
tecnologia, marketing, risco, etc. 

Auto insight Conhecimento de adequação pessoal para ser empreendedor / 
empresário. 

Habilidades 

Habilidade de 
Marketing 

Realizar pesquisas de mercado, avaliar o mercado, realizar 
marketing de produtos e serviços, persuadir, deixar pessoas 
animadas com suas ideias, lidar com clientes, comunicar uma 
visão. 

Habilidades de 
recursos 

Criar um plano de negócios, criar um plano financeiro, obter 
financiamento, acesso seguro a recursos. 

Habilidades de 
oportunidade 

Reconhecer e atuar em oportunidades de negócios e outros 
tipos de oportunidades, habilidades de desenvolvimento de 
produto / serviço / conceito. 
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Habilidades 
interpessoais 

Liderar, motivar os outros, gerenciar pessoas, ouvir, resolver 
conflitos, socializar.  

Habilidade de 
aprendizagem 

Aprendizagem ativa,  se adaptar a novas situações, lidar com a 
incerteza.  

Habilidades 
estratégicas 

Definir prioridades (estabelecer  metas) e foco em metas, 
definir uma visão, desenvolver uma estratégia, identificar 
parceiros estratégicos.  

C
om

pe
tê

nc
ia

s 
nã

o 
co

gn
it

iv
as

 

Atitudes 

Paixão 
empreendedora 

"Eu quero". Necessidade de realização. 

Auto eficácia "Eu posso". Crença na capacidade de realizar determinadas 
tarefas com sucesso. 

Identidade 
empreendedora 

"Eu sou / eu valorizo". Crenças profundas, identidade do 
papel, valores. 

Pro atividade "Eu faço". Orientado para a ação, iniciador, proativo. 
Incerteza / 
tolerância à 
ambiguidade 

"Eu ouso". Confortável com incerteza e ambiguidade, 
adaptável, aberto a surpresas. 

Inovação "Eu crio". Novos pensamentos / ações, imprevisível, mudança 
radical, inovador, visionário, criativo, transgressor. 

Perseverança "Eu supero". Capacidade de superar circunstâncias adversas. 
Fonte: “Entrepreneurship in Education – What, Why, When, How” Entrepreneurship360 Background Paper, Martin 
Lackéus, 2015, p.13. (Adaptado e traduzido pelo autor) 
 

De acordo com a Comissão Europeia4 (CE) a competência “agir de forma empreendedora” 

é uma das oito competências-chave que todo cidadão dos países membros devem possuir 

(Moberg et al., 2014).  A CE defende que a competência essencial 'empreendedorismo' esteja 

incorporada aos currículos em todos os níveis do sistema educacional europeu, garantindo que 

todos os estudantes tenham pelo menos uma experiência prática em EE no ensino médio 

(Johansen & Schanke, 2014). Para atingir esse objetivo, é importante que o sistema educacional 

se concentre no desenvolvimento de habilidades empreendedoras já nos níveis mais baixos de 

educação (Moberg et al., 2014). 

Entretanto, ao tentar incorporar o empreendedorismo à educação, alguns desafios, tais 

como, limitações de recursos e tempo, resistência dos professores, desafios de avaliação e 

implicações de custo são identificados (Lackéus, 2015).  

 

                                                 
4 Órgão Executivo da União Europeia (UE), politicamente independente que tem como função defender os interesses  

gerais da UE mediante a apresentação de proposta legislativa e a execução da legislação das políticas e do 
orçamento da UE. É constituída por uma equipe de 28 comissários – 1 de cada País da União Europeia. 
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2.2 Educação empreendedora no ensino médio  
Vivendo em um mundo interconectado, diverso e em rápida transformação, o estudante do 

século XXI tem sua vida moldada por forças emergentes econômicas, digitais, culturais, 

demográficas e ambientais diariamente (OCDE, 2018).  Diante deste ambiente complexo, além 

de aprender a participar de um mundo mais interconectado, o jovem deve também aprender como 

se beneficiar destas diferenças culturais, desenvolvendo um conjunto de competências globais.  

Para a OCDE, competência global é “uma capacidade multidimensional, onde os indivíduos 

globalmente competentes podem examinar questões locais, globais e interculturais, entender e 

apreciar diferentes perspectivas e visões de mundo, interagir com sucesso e respeitosamente com 

os outros e tomar uma ação responsável em direção à sustentabilidade e ao bem-estar coletivo” 

(Programme for International Student Assessment [PISA], 2018, pg. 4). 

De acordo com a OCDE, as escolas desempenham um papel crucial em ajudar os jovens a 

desenvolver competência global, pois elas podem ensinar os alunos a usar de forma crítica, 

efetiva e responsável as informações digitais e as plataformas de mídia social. Além disso, as 

escolas podem incentivar a sensibilidade e o respeito intercultural, melhorando a capacidade dos 

jovens de compreender seu lugar na comunidade e no mundo (PISA, 2018).  

Para Lackéus, 2015, competências empreendedoras devem ser desenvolvidas especialmente 

nos níveis ensino fundamental e médio. Johansen e Schanke (2014) sugerem que nos primeiros 

anos de educação básica a EE deve focalizar o desenvolvimento da criatividade, iniciativa e 

autoconfiança, adotando uma abordagem baseada em projetos. Já a partir do nível do ensino 

médio, a EE pode ser ensinada como um assunto à parte e se concentrar mais em desenvolver as 

habilidades e o know-how para estruturar e administrar uma empresa. 

Vários pesquisadores apontam que a principal contribuição da EE é preparar os jovens para 

entrar no mercado de trabalho, bem como desenvolver um senso de iniciativa e habilidades 

empreendedoras (Moberg et. al., 2014; Lackéus, 2015). Porém, a EE ainda depende muito do 

entusiasmo e do comprometimento de professores e escolas que as promove. Entretanto, observa-

se em toda a Europa os governos implementando medidas para aumentar a disseminação e a 

qualidade da EE (Johansen & Schanke, 2014). Como exemplo, já citado neste estudo, nas escolas 

de ensino médio norueguesas, o empreendedorismo é um tópico em algumas disciplinas, 

integrado através de projetos de empreendedorismo interdisciplinares como "mini empresas", 



13 
 

organizadas através do “Programa de Empresa” (CP – sigla em inglês para Company 

Programme) fornecido pela Junior Achievement – Young Enterprise (JA-YE) da Noruega.   

No Brasil, após um processo de discussão que durou cerca de quatro anos, coordenado pelo 

Ministério da Educação (MEC), houve a aprovação e homologação da BNCC, através da medida 

provisória 746 de 2016 que revogou parte das diretrizes e bases da educação nacional (Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996).  A BNCC se encontra organizada em direitos de 

aprendizagem, expressos em dez competências gerais, que guiam o desenvolvimento escolar das 

crianças e dos jovens desde a creche até a etapa terminal da Educação Básica. A tabela 2 

apresenta quais são as competências determinadas pela BNCC.  

 
Tabela 2 
Competências gerais da Educação Básica, estabelecidas pela BNCC. 
Competência  Objetivo 
Conhecimento Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 

físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e 
inclusiva. 

Pensamento científico, crítico 
e criativo 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a 
criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 
resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas. 

Senso estético e repertório 
cultural 

Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-
cultural. 

Comunicação Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artísticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

Cultura Digital Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 
(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, 
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na 
vida pessoal e coletiva. 

Autogestão Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias 
do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao 
seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 
responsabilidade. 

Argumentação Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, 
para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que 
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o 
consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento 
ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

Autoconhecimento e Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
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Autocuidado compreendendo- se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos 
outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

Empatia e Cooperação Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-
se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com 
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus 
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer 
natureza. 

Autonomia Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Fonte: Ministério da Educação, BNCC, 2017. (adaptado pelo autor) 

 
Dado que o reforço para promoção da EE é crescente entre as autoridades, é necessário 

entender melhor a sua situação e os seus efeitos, visto que o seu objetivo é dar às pessoas as 

competências, habilidades e atitudes para agir de forma empreendedora. Para determinar se esse 

objetivo foi atingido, é essencial que se desenvolva ferramentas de avaliação adequadas, que 

reflitam que o empreendedorismo é uma competência essencial para a vida e não visa unicamente 

à criação de um negócio (Moberg et al., 2014). 

A sessão seguinte trata de abordagens da EE que buscam desenvolver as competências, 

habilidades e atitudes propostas pela educação para o empreendedorismo. 

 

2.3 Abordagens da educação empreendedora 
O principal papel dos programas de educação para o empreendedorismo é aumentar a 

conscientização dos estudantes, destacar o caminho empreendedor como uma opção de carreira 

viável e desenvolver atitudes positivas, conhecimentos e habilidades empreendedoras (Moberg, et 

al., 2014). Para Hoare e Ruskovaara (2015) o foco deve estar nas práticas de ensino que visam 

criar e aprimorar as habilidades dos alunos para agir com responsabilidade, serem ativos, 

criativos, capazes de aproveitar oportunidades, avaliar e assumir riscos controlados, planejar e 

gerenciar projetos de tamanhos adequados.  

O sistema educacional tem uma longa tradição de enfoque em habilidades e 

conhecimentos de ensino, mas quando se trata de ensinar empreendedorismo, também é 

importante abordar elementos como a mentalidade dos estudantes atitudes e aspirações de 

carreira (Moberg et al., 2014). Ainda segundo Moberg, estas abordagens se originam, em grande 

medida, do campo da pesquisa em empreendedorismo e seus métodos de ensino são inspirados 

pelas habilidades as quais empreendedores usam e as maneiras pelas quais empreendedores 

aprendem (Moberg, 2014). 
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Fayolle (2013) também pontua que a educação para o empreendedorismo deve se basear 

em sólidos fundamentos teóricos e conceituais oriundos dos campos de empreendedorismo e 

educação. O autor destaca a importância dos formuladores de programas de educação para o 

empreendedorismo refletirem sobre suas práticas e assumirem uma posição crítica no que diz 

respeito a perfil de participantes e conhecimentos de educadores em termos de objetivos, 

conteúdos, métodos e resultados esperados. Destaca ainda que as escolhas dos educadores 

dependem das condições institucionais onde os programas se inserem em termos de 

oportunidades e restrições em termos de cultura, espaço alocado, tempo, apoio, recursos, etc.. 

Entretanto, é válido pontuar que uma proposta de educação empreendedora é comumente 

classificada em três abordagens: (i) educação sobre empreendedorismo, que trata de conteúdos 

que abordam o que é empreendedorismo e o que os empresários fazem; (ii) educação para o 

empreendedorismo, que busca orientar para o trabalho ao objetivar desenvolver habilidades 

cognitivas e conhecimentos necessários para uma personalidade empreendedora e; (iii) educação 

através do empreendedorismo, que usa o empreendedorismo como método de ensino ao 

promover experiências que fazem o estudante vivenciar o processo empreendedor, esta última 

abordagem também se concentra em promover habilidades não-cognitivas, afetar o envolvimento 

escolar dos alunos e a intenção de seguir uma carreira como autônomo. (Moberg, 2014).  

Pesquisadores no campo da EE têm focado principalmente em estudantes de nível superior. 

Neste nível de educação, os estudantes estão próximos do mercado de trabalho, portanto o foco 

da educação empreendedora é principalmente a criação de novos empreendimentos. Já nos níveis 

iniciais do sistema educacional, no entanto, há maior discordância quando se trata de determinar 

quais objetivos de aprendizagem o empreendedorismo deveria ter. A principal discordância gira 

em torno de se deveria ser a educação para ou através do empreendedorismo (Moberg, 2014).  

Lideranças políticas, juntamente com profissionais e educadores, criaram grandes 

expectativas sobre os benefícios da educação para o empreendedorismo, mas a sua eficácia não 

foi verdadeiramente fundamentada (Hoare & Ruskovaara, 2015).  Infelizmente, poucos estudos 

de avaliação da educação para o empreendedorismo foram realizados neste nível de ensino 

(Moberg et. al., 2014; Johansen & Schanke, 2014) 

O documento Entrepreneurship360, desenvolvido no âmbito do Programa LEED da OCDE, 

e publicado em 2015, aponta que: 

“orientações institucionais e estruturas de gestão da qualidade são importantes para 
incentivar a criação da "escola empreendedora" na qual a cultura do empreendedorismo 
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está inserida no tecido da experiência do aluno. Tanto o currículo formal quanto o 
"oculto" precisam refletir a atitude de "posso fazer" que a educação pretende encorajar. 
Professores e gestores escolares são os portadores desta experiência, que deve ser refletida 
nos resultados da aprendizagem. A orientação institucional e os sistemas de gestão da 
qualidade para a educação para o empreendedorismo devem basear-se numa abordagem 
quadruplicada que mede a aprendizagem dos alunos, a preparação dos professores e 
gestores escolares, a cultura institucional dentro da escola e o ambiente externo (por 
exemplo, parceiros-chave, tipos de parcerias). (Hoare e Ruskovaara, 2015, p. 6). 

 

Muitos projetos orientados para a prática foram realizados para introduzir a EE como parte 

de cursos, disciplinas únicas e atividades transversais nas escolas, mas o interesse maior é que a 

EE seja desenvolvida numa direção mais expansiva e abrangente, para que possa ser dirigida, 

monitorada e facilitada de forma mais sistemática do que ocorre atualmente (Hoare & 

Ruskovaara, 2015) 

A orientação institucional e a gestão da qualidade dos programas de educação para o 

empreendedorismo têm pelo menos três dimensões, a saber: a perspectiva do aprendiz ou aluno, a 

perspectiva do professor e a perspectiva da escola, representada pelo gestor da escola. Até o 

momento, existem apenas alguns exemplos de sistemas de orientação institucional e de gestão da 

qualidade que levam em consideração as três dimensões. A tabela 3 apresenta oito exemplos de 

sistemas de orientação institucional e gestão de qualidade. 

 
Tabela 3 
Sistemas de Orientação Institucional e Gestão de Qualidade  
Nome 
Cobertura geográfica 

Professor Gestão 
escolar 

Aluno 

Measurement Tool for Entrepreneuship Education (MTEE) 

Nacional: Finlândia; Internacional – em teste 
   

National Standard for Enterprise Education (NSEE) 
Nacional: Inglaterra 

   

Assessment Tools and Indicators for Entrepreneurship 

Education – ASTEE 

International 

   

Entrepreneurship Skills Pass (ESP) 

International 
   

LAATURI 
Nacional: Finlândia 

   

Impact Valuation Framework 

Nacional: Inglaterra 
   

The Entrepreneurial School Project (TES) 
Internacional 

   

ECEC, the Conscious Entrepreneurial Community School 

Nacional: Canadá 
   

Fonte: Thematic Paper on Entrepreneurial Schools – Selected Institutional Guidance and Quality Management 

Approaches, OECD, 2015 (adaptado e traduzido pelo autor). 
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Para fins de avaliação do Programa de Educação Empreendedora EJF, o Sistema de 

Orientação Institucional e Gestão de Qualidade escolhido foi o ASTEE. Além de ser de 

abrangência internacional, o sistema  contempla duas dimensões de avaliação – alunos e 

professores – e as áreas de conhecimento a serem avaliadas, propostas pela ferramenta, estão 

alinhadas com o objetivo central deste trabalho que é identificar as contribuições de um programa 

de educação empreendedora, para o desenvolvimento das competências, habilidades e atitudes 

empreendedoras de estudantes do Ensino Médio.   

Além de avaliar as percepções dos alunos e dos professores envolvidos no programa EJF 

acerca das contribuições da EE, esta pesquisa foi além e também captou as percepções dos 

gestores escolares, familiares dos alunos e da empresa parceira da Universidade Federal 

Fluminense na implementação do programa.  

 

Assessment Tools and Indicators for Entrepreneurship Education – ASTEE 

O ASTEE, que é a abreviatura de instrumentos de avaliação e indicadores para a educação 

para o empreendedorismo, é resultado de um projeto co-financiado, no período de 2012-2014 

pela Comunidade Europeia e pelo Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação (CIP). 

O ASTEE é liderado pela Fundação Dinamarquesa para o Empreendedorismo - Young Enterprise 

Denmark.  A ASTEE desenvolveu um conjunto de ferramentas para medir o impacto da educação 

para o empreendedorismo (EE), destacando as competências empresariais dos estudantes em 

todos os níveis de ensino. Numa fase de investigação preparatória, os principais resultados de 

aprendizagem foram identificados e testados nos níveis de ensino fundamental, médio e superior 

em vários países da UE. Os questionários abrangem as áreas conhecimento empreendedor, 

habilidades e mentalidade empreendedora, conectividade com a educação e carreira futura, a 

seguir a descrição de cada área: 

Conhecimento empreendedor - O conhecimento empreendedor é medido por um único 

construto, que se concentra no conhecimento percebido do entrevistado sobre empreendedorismo. 

Habilidades empreendedoras - As habilidades empreendedoras abrangem as habilidades 

cognitivas e não cognitivas necessárias nas diferentes fases de um empreendimento empresarial. 

Tais habilidades são manifestadas em termo de criatividade, planejamento, alfabetização 

financeira, empate de recursos, gerenciamento de ambiguidade e trabalho em equipe. 
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Mentalidade empreendedora - A mentalidade empreendedora é medida pela validada Core Self 

Evaluation, que em três construtos capta o sentido central do indivíduo de ser capaz de realizar 

tarefas desafiadoras: autoeficácia geral, lócus de controle e autoestima. 

Conectividade com a educação - A conectividade com a educação concentra-se na relação 

aluno-professor e é medida por este único constructo. O foco desta área é avaliar em que medida 

os alunos sentem que são apoiados pelos seus professores e em que medida o professor os 

incentiva a agir de forma proativa e a participar em atividades inovadoras e empreendedoras. 

Conectividade com a carreira futura - As intenções empreendedoras e o comportamento são 

medidos com perguntas sobre a conexão do aluno com a carreira futura. Isso inclui questões 

relacionadas as atividades empreendedoras desenvolvidas, experiência de trabalho, preferência 

por tarefas intraempreendedoras e intenções de iniciar uma empresa. 

  

2.3.1 Quadro de Referência de Competências Empreendedoras EntreComp e Modelo de 
Progressão  

O Modelo de Referência de Competências Empreendedoras (The Entrepreneurship 

Competence Framework), conhecido como EntreComp, define o empreendedorismo como uma 

competência transversal, passível de ser aplicada em todas as dimensões da vida: 

desenvolvimento pessoal, participação ativa na sociedade, (re)entrada no mercado de trabalho 

como trabalhador por conta própria ou por conta de outro, desenvolvimento de iniciativas e 

empreendimentos (culturais, sociais ou comerciais) e pode ser utilizada como referência para o 

desenho dos currículos de educação formal e de formação continuada (Bacigalupo,  Kampylis, 

Punie & Van den Brande, 2016).  Ou seja, a educação para o empreendedorismo está voltada para 

o contexto profissional e empresarial, mas também ao contexto mais geral da vida de um 

indivíduo. A empregabilidade, entretanto, é um objetivo comum de todos os tipos de estratégia 

para educação empreendedora adotada nos países europeus (Comissão 

Europeia/EACEA/Eurydice, 2016). 

O Quadro de Referência  EntreComp (McCallum et al. 2018),  discutido ao longo de mais 

de quatro anos, foi estruturado em três áreas de competência inter-relacionadas e interligadas: (i) 

ideias e oportunidades; (ii) recursos; e (iii) em ação. Cada área propõe o desenvolvimento de 

cinco competências que formam os pilares do empreendedorismo como competência. No 

EntreComp não há uma competência de base única que se sobressai, pois as competências são de 
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igual importância. A ordem pela qual são apresentadas não implica uma sequência no processo de 

aquisição ou hierarquia. Um resumo do Quadro de Competências EntreComp é apresentado na 

Figura 1: 

 

 
Figura 1 Áreas e competências do EntreComp (adaptado e traduzido de McCallum et al., 2018, 
p.14) 
 

O modelo foi concebido para ser utilizado como referência para a concepção de currículos 

para educação básica e para formação de professores, mas também tem utilidade nas atividades e 

programas em contextos de aprendizagem não-formal, como por exemplo, para estimular o 

intraempreendedorismo nas organizações existentes (McCallum et al., 2018; Bacigalupo et al., 

2016).  

A adaptabilidade do EntreComp merece destaque, pois o quadro permite que uma mesma 

atividade de aprendizagem ou ferramenta de desenvolvimento pode abordar uma competência 

específica ou envolver o desenvolvimento das 15 competências conjuntamente, dependendo dos 

objetivos e metas que se propõe a alcançar. (Alves, Felgueira & Paiva, 2018).  

Sendo o empreendedorismo uma competência a ser desenvolvida pela ação de indivíduos 

ou entidades coletivas para a criação de valor o desenvolvimento desta capacidade se dá em 
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etapas. Desta forma, o modelo europeu propõe uma progressão na aprendizagem empreendedora 

centrada em duas bases fundamentais (McCallum et al., 2018), a saber:: (i) desenvolver uma 

maior autonomia e responsabilidade na conversão de ideias e oportunidades em criação de valor; 

(ii) desenvolver a capacidade para gerar valor partindo de contextos simples e previsíveis até 

ambientes complexos e em constante mudança.   

O modelo EntreComp desenvolve-se, portanto, em quatro níveis principais: (i) o nível 

base; (ii) o nível intermédio; (iii) o nível avançado; e (iv) o nível especialista, sendo cada nível 

dividido em dois subníveis, conforme Tabela 4. 

 
Tabela 4  
Modelo de Progressão do EntreComp 
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Sob supervisão direta (ex. apoio de 
professores, mentores, colegas, 
consultores ou serviços de consultoria). 
 
 

1. Descobrir: Centra-se principalmente na descoberta de 
suas qualidades, potencialidades, interesses e desejos.  
Centra-se em reconhecer diferentes tipos de 
problemas e necessidades que podem ser resolvidos 
criativamente e no desenvolvimento de aptidões e 
atitudes individuais. 

Com apoio reduzido dos outros, 
alguma autonomia junto com os meus 
pares. 

2. Explorar: Centra-se na exploração de diferentes 
abordagens de problemas concentrando-se na 
diversidade e desenvolvendo aptidões e atitudes 
sociais.  
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Sozinho (por minha conta) e junto com 
os meus pares 

3. Experimentar: centra-se no pensamento crítico e na 
experimentação com criação de valor, por exemplo, 
através de experiências práticas empreendedoras. 

Assumir e partilhar algumas 
responsabilidades 

4. Ousar: Centra-se em transformar ideias em ação na 
vida real e assumir a responsabilidade por isso. 
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Com alguma orientação e junto dos 
outros. 

5. Melhorar: Centra-se em melhorar as suas 
capacidades para transformar as ideias em ação 
assumindo cada vez mais responsabilidades para 
criação de valor e desenvolvendo conhecimento 
sobre empreendedorismo. 

Assumir responsabilidade de tomar 
decisões e trabalhar com outros 

6. Reforçar: Centra-se em trabalhar com os outros, 
usando o conhecimento que tem para gerar valor e 
lidar com desafios cada vez mais complexos. 
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Fonte: EntreComp Into Action Get Inspired Make it Happen (adaptado e traduzido de McCullum et al., 2018, p. 20) 
 

No nível Base, o valor empreendedor é criado com apoio externo enquanto no nível 

Intermédio o valor empreendedor é criado com crescente autonomia. No nível Avançado, a 

responsabilidade de transformar ideias em ação é desenvolvida. Por último, no nível de 

Especialista, a criação de valor tem um impacto considerável no seu domínio de referência. Ao 

integrar o modelo de progressão, o EntreComp desenvolve assim as 15 competências ao longo de 

8 níveis que resulta numa lista mais abrangente de  442 resultados de aprendizagem.  

A estrutura propostas pelo EntreComp permite a sua utilização do EntreComp em diferentes 

contextos, com diferentes níveis de implementação, auxiliando os indivíduos e as organizações 

(setores privado, público e terceiro ou, em qualquer combinação híbrida dos três), 

especificamente a definir e a alcançar várias metas (McCallum et al. 2018), a saber: 

“i. Mobilizar o interesse para o empreendedorismo e encorajar a ação: para aumentar a 
consciencialização e a compreensão sobre o empreendedorismo como competência-chave, 
educação para o empreendedorismo e aprendizagem empreendedora para criar uma visão e 
uma linguagem comum entre os intervenientes, e para iniciar parcerias nos ecossistemas 
locais.  

ii. Criar valor, adaptando o EntreComp a contextos específicos: isso significa traduzi-lo em 
diferentes línguas, adaptá-lo para novos públicos, usá-lo para fornecer suporte para a 
prática baseada em evidências e usá-lo para alinhar as aptidões e as estruturas de 
recrutamento existentes;  

iii. Avaliar os níveis de competências empreendedoras: utilizar o EntreComp para mapear 
ações e/ou recursos existentes, descobrir falhas de capacidades, identificar pontos fortes e 
fracos individuais, mas também refletir ou avaliar sobre a aprendizagem. O EntreComp é 
utilizado para auto avaliar a  aprendizagem e para demonstrar a sua progressão; 

iv. Implementar ideias e projetos empreendedores: conceber aprendizagens e experiências 
empreendedoras, projetar o desenvolvimento de competências e de carreiras ou startups, 
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Responsabilidade de contribuir para 
desenvolvimentos complexos num 
campo específico. 

7. Expandir: Centra-se nas competências necessárias 
para lidar com desafios complexos, lidando com um 
ambiente em constante de mudança, onde o grau de 
incerteza é elevado. 

Contribuindo substancialmente para 
desenvolvimento de um campo 
específico. 

8. Centra-se nos desafios emergentes, através do 
desenvolvimento de novos conhecimentos, através de 
pesquisa e desenvolvimento, e capacidade de 
inovação para alcançar a excelência e transformar as 
formas como as coisas são feitas. 
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incorporar o EntreComp ou ligá-lo a outras competências-chave, estabelecer ou aprimorar 
iniciativas de suporte a startup existentes e desenvolver organizações empreendedoras com 
o EntreComp; 

v. Reconhecer capacidades empreendedoras: utilizar o EntreComp para reconhecer o 
desenvolvimento de competências e identificar competências profissionais, ou para 
demonstrar o impacto de programas ou atividades. 

Assim, o esforço europeu no campo da educação empreendedora, que se iniciou com a 
publicação pela Comissão Europeia do “Livro Verde — Espírito Empresarial na Europa”, 
passando pelo “Small Business Act for Europe” em 2008, culminou com a proposição do 
Quando de Referência EntreComp, em 2018, que tem sido adotado como referência para a 
promoção da educação para o empreendedorismo e a aprendizagem empreendedora em 
toda a Europa.” 
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3. Procedimentos Metodológicos  

A pesquisa em tela se insere no campo das ciências sociais aplicadas. Seu objetivo é 

descobrir respostas para problemas mediante a aplicação de métodos científicos, permitindo a 

obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade social (Gil, 2008) e pode ser 

classificada como pura ou aplicada.  

O presente estudo se caracteriza por ser exploratório e descritivo.  Segundo Gil (2002), 

pesquisas exploratórias proporcionam maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a constituir hipóteses.  Também têm como objetivo principal o aprimoramento 

de ideias ou a descoberta de intuições. Pesquisas descritivas são, juntamente com as 

exploratórias, as que habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática (Gil, 2002), além disso, pesquisas descritivas identificam os fatores que contribuem ou 

determinam a ocorrência dos fenômenos (Gerhardt & Silveira, 2009). 

Este trabalho de abordagem qualitativa foi realizado por meio de um estudo de caso, com o 

objetivo de avaliar a contribuição de um curso de educação empreendedora para jovens de 15 a 

17 anos, matriculados no ensino médio, em escolas estaduais do município de São Gonçalo, no 

estado do Rio de Janeiro, na perspectiva dos atores envolvidos. 

Optou-se por realizar um estudo de caso, pois, desse modo, é possível alcançar um 

conhecimento mais amplo sobre o objeto de estudo, dissipar dúvidas, esclarecer questões 

pertinentes e instruir ações posteriores (Chizzotti, 2006). O estudo de caso tem sido utilizado em 

todos os domínios das atividades econômicas e sociais (Yin, 2003) e adota diversos recursos para 

coleta das informações sobre a temática de estudo. No estudo de caso o pesquisador não intervém 

sobre o objeto a ser estudado, mas, revela-o tal como ele o percebe e apresenta uma perspectiva 

global tanto quanto completa e coerente do objeto estudado (Fonseca, 2002).  

Os recursos escolhidos para a coleta das informações foram entrevistas semiestruturadas, 

que foram realizadas de forma individual e em grupos, por meio de grupos focais. As perguntas 

foram organizadas em um roteiro sobre o tema a ser estudado, e, durante as entrevistas os 

participantes foram incentivados a falar livremente de acordo com o desdobramento do tema 

principal (Gerhardt & Silveira, 2009). 

A pesquisa, ora apresentada, foi realizada em quatro etapas: 1) Estudo bibliográfico acerca 

dos temas empreendedorismo e educação empreendedora para construção do referencial teórico 

básico da pesquisa; 2) Coleta de dados juntos aos estudantes e demais atores envolvidos no 
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Programa Empreende Jovem Fluminense; 3) Transcrição das respostas obtidas nas entrevistas 

individuais e em grupo; 4) análise dos dados. A figura 2 apresenta a descrição do método de 

pesquisa através de um fluxograma. 

 
 

Pesquisa 
Aplicada  

Abordagem 
Qualitativa  

Caráter 
Exploratório e 

Descritivo 

 

 
    

 

Estudo de Caso 
 

Entrevista 
semiestruturada 

Individual 
Em grupo (grupo 

focal) 

 
Análise de 
Conteúdo 

(Bardin, 1977) 

Figura 2 – Fluxograma do método de pesquisa (elaborado pelo autor) 

 

3.1 Descrição dos participantes do curso EJF 
 O programa de educação empreendedora (PEE) em análise foi oferecido a 60 jovens, 

entre 15 e 17 anos,  matriculados no 1º e 2º anos do ensino médio em escolas da rede pública, 

com mais de 300 alunos, do estado do Rio de Janeiro do município de São Gonçalo, o segundo 

município mais populoso do estado (IBGE, 2016). A escolha das escolas teve forte apoio da 

Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC) que buscou contemplar escolas não eram 

beneficiados por nenhuma atividade escolar adicional. Além disso, as escolas da rede estadual em 

São Gonçalo não haviam atingido a meta do índice de desenvolvimento da educação básica 

(INEP, 2015) aferido pelo Ministério da Educação. Foram escolhidas escolas que não possuíssem 

nenhum tipo de preparação para o trabalho como o curso normal ou parcerias com empresas ou 

entidades com vistas ao desenvolvimento de habilidades técnicas (tais como panificação, por 

exemplo). Assim a iniciativa beneficiaria escolas carentes de atividades extraclasse. Além disso, 

garantiu que os alunos expostos ao Programa não haviam participado anteriormente de nenhum 

outro programa de educação empreendedora. 

A escolha das escolas levou em consideração também a distância física em entre o 

município de São Gonçalo e as instalações da UFF em Niterói, facilitando a logística de 

deslocamento dos estudantes.   

A tabela 5 apresenta dados das três escolas participantes da pesquisa. 
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Tabela 5 
Dados das escolas participantes da pesquisa 
 Nome da Escola IDEB 2017* Nº matrículas* 
Escola 1 
 

C. E. Capitão Oswaldo Ornellas 3,3 784 

Escola 2 
 

C. E. Nilo Peçanha 3,8 1.033 

Escola 3 
 

C. E. Dr. Rodolpho Siqueira 4,2 532 

Fonte: http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/33090351 

 
 É importante ressaltar que a maior parte dos jovens selecionados para esse programa de 

educação empreendedora integram famílias nos estratos de menor renda e escolaridade. 

Destacando-se ainda que muitos deles vivem em áreas urbanas violentas.   

 

3.2 Implementação do EJF 
A Universidade Federal Fluminense e a SEEDUC firmaram um acordo de cooperação 

técnica para a implementação do programa. Este acordo definiu os papeis de cada instituição 

cabendo à UFF elaborar o projeto pedagógico e seus materiais didáticos, buscar de apoio de 

parcerias para auxiliar a implementação do projeto. O papel da SEEDUC era garantir apoio à 

UFF para a participação das escolas e alunos escolhidos para participação no curso EJF. 

A implementação iniciou-se com a elaboração do projeto pedagógico do curso, em julho 

de 2017. Em dezembro de 2017, foram realizados grupos focais com estudantes de ensino médio 

regular de três escolas estaduais de São Gonçalo, com o objetivo de validar o formato do curso e 

as premissas adotadas no material didático. Em fevereiro de 2018, foram realizados a divulgação 

e o processo seletivo dos estudantes. Ambas as etapas foram discutidas com a direção e a 

coordenação pedagógica das escolas participantes.   

 

3.2.1 Seleção dos estudantes participantes 
Em fevereiro de 2018, uma equipe formada por professores da UFF e da organização 

REAME, visitou as escolas que seriam beneficiadas pelo Programa EJF para divulgar a iniciativa 

entre seus estudantes.  

Além de cartazes do curso, afixados nas escolas, foi realizada uma palestra por um 

http://idebescola.inep.gov.br/ideb/escola/dadosEscola/33090351
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empreendedor local com o objetivo de motivar os estudantes a participar do curso.  Os estudantes 

interessados deveriam escrever uma redação com o tema “Minhas Expectativas quanto ao Curso 

Empreende Jovem Fluminense”. Em seu texto o estudante deveria manifestar seu interesse e 

expectativas quanto ao curso.  A elaboração da redação foi a forma encontrada pelas instituições 

para garantir maior engajamento dos estudantes, que foram informados que seu texto não seria 

utilizada para fins da seleção em si, pois os escolhidos seriam sorteados entre aqueles que 

redigiram a redação. 

Foram sorteadas 20 redações de cada escola, totalizando 60 alunos. A leitura das redações 

mostrou que as motivações de maior incidência giraram em torno da nova experiência, da 

oportunidade de poder realizar um curso em uma instituição renomada e poder agregar isso ao 

currículo, alguns alunos relataram que ao assistir a palestra com o empreendedor ficaram 

motivados ao perceber que é possível conseguir o que se quer e realizar sonhos, basta ter 

empenho e dedicação. A tabela 6 apresenta o perfil dos alunos selecionados para o curso EJF. 

 
Tabela 6 
Perfil dos alunos selecionados para o curso EJF 

Alunos / Escola 1 
CONCLUSÃO 

PROJETO 
IDADE SEXO 

Aluno 1  OK 18 F 
Aluno 2   OK 16 F 
Aluno 3 OK 17 F 
Aluno 4 OK 15 M 
Aluno 5 OK 16 F 
Aluno 6 ok 18 F 
Aluno 7 OK 17 M 
Aluno 8 OK 16 F 
Aluno 9 reprovado 16 M 
Aluno 10 ok NI F 
Aluno 11 OK 18 M 
Aluno 12 OK 20 F 
Aluno 13 reprovado 17 F 
Aluno 14 OK 18 M 
Aluno 15 OK 16 F 
Aluno 16 OK 19 M 

Alunos / Escola 2 
CONCLUSÃO 

PROJETO IDADE SEXO 

Aluno 1 ok 17 M 
Aluno 2 ok 17 F 
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Aluno 3 ok 17 F 
Aluno 4 ok 15 F 
Aluno 5 ok 18 F 
Aluno 6 ok 17 M 
Aluno 7 ok 17 M 
Aluno 8 ok 17 M 
Aluno 9 ok 18 F 
Aluno 10 ok 15 M 
Aluno 11 ok 16 F 
Aluno 12 ok 17 F 
Aluno 13 ok 16 F 
Aluno 14 ok 17 M 
Aluno 15 ok 15 F 
Aluno 16 ok 16 M 
Aluno 17 ok 18 F 
Aluno 18 ok NI M 

Alunos / Escola 3 
CONCLUSÃO 

PROJETO 
IDADE SEXO 

Aluno 1 ok 16 M 
Aluno 2 ok 16 F 
Aluno 3 ok 18 F 
Aluno 4 ok 15 M 
Aluno 5 ok 17 F 
Aluno 6 ok 15 M 
Aluno 7 ok 16 F 
Aluno 8 ok 16 F 
Aluno 9 ok 17 M 
Aluno 10 ok 15 F 
Aluno 11 ok 16 F 
Aluno 12 ok 19 F 
Aluno 13 reprovado 17 F 
Aluno 14 ok 19 M 
Aluno 15 ok 18 M 
Aluno 16 reprovado 16 M 
Aluno 17 ok NI F 
Aluno 18 ok 16 M 

Fonte: Relatório desempenho EJF – Organização REAME (adaptado pela autora) 

 
 A tabela 6 mostra que alunos do sexo feminino era maioria nas três escolas, duas escolas 

apresentaram alunos reprovados, o motivo da reprovação foi presença inferior a 75%. Durante o 

curso também houve desistências nas três escolas, duas por motivo de gravidez, e as demais não 
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foi informado o motivo. Do total de 60 alunos selecionados, 48 concluíram o curso.  Nota-se 

também que apesar do público alvo do curso ser alunos entre 15 e 17 anos, frequentando os 1º e o 

2º ano do Ensino Médio, há alunos com idade entre 18 e 20 anos, mas que estavam frequentando 

as séries estabelecidas no público alvo. Esse fato não trouxe prejuízos para os resultados da 

pesquisa.   

 

3.2.2 Dinâmica de realização do curso 
No dia 06 de março de 2018 as atividades do programa EJF se iniciaram com uma aula 

inaugural no Departamento de Empreendedorismo e Gestão da UFF, no campus Valonguinho, em 

Niterói, no estado do Rio de Janeiro, que contou com a presença de todos os estudantes inscritos. 

Quinzenalmente, a partir daquela data, sempre às terças-feiras, foram realizados os encontros 

presenciais com duração de 3 horas, no mesmo local.  Além da equipe de docentes responsáveis 

pela condução das atividades durante os encontros presenciais, os alunos contaram com equipe de 

monitores que os auxiliavam e interagiam com os alunos na plataforma on line (rede social) onde 

eram disponibilizados os materiais para leitura e consulta. 

Além de participar dos encontros presenciais quinzenais, os alunos deveriam acessar a 

plataforma on line que era um grupo criado em uma rede social, para acessar as vídeo aulas e 

materiais de leitura, disponibilizados em arquivo PDF, a temática dos materiais disponibilizados 

sempre se referia ao assunto do próximo encontro presencial.  O intuito era que os alunos 

estudassem previamente os conteúdos e nas aulas presenciais os professores e monitores 

promoveriam atividades práticas sobre o conteúdo estudado.  

O primeiro semestre do curso contemplou as disciplinas (i) Competências Empreendedoras 

e (ii) Mercado Digital e (iii) Modelagem de Negócios.  A primeira disciplina abordou os núcleos 

conceituais empreendedorismo, inovação, comunicação e criatividade.  O objetivo era empregar 

tais conceitos na resolução de problemas e/ou tomada de decisões, interpretar dados e identificar 

oportunidades com o intuito de gerar valor, desenvolvendo certas competências, como, agir por 

iniciativa, lidar com riscos, saber comunicar-se, pensar de forma criativa, ser capaz de inovar e 

aprender com erros.  

Já a disciplina Mercado Digital apresentou os núcleos conceituais mercado digital no Brasil 

e ferramentas digitais e novos negócios, e objetivou explorar possibilidades no mercado digital e 

desenvolver estratégia mercadológica apropriada para o ambiente virtual, tornando os alunos 
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aptos a utilizar as ferramentas digitais estudadas e suas aplicações para criação de novos 

negócios.  

Na disciplina Modelagem de Negócios os alunos foram divididos em equipes, para que 

começassem a estruturar o projeto / negócio que iriam apresentar ao final do curso.  A disciplina 

apresentou os núcleos conceituais modelos de negócios e metodologia CANVAS de planejamento 

de negócios.  Aqui os alunos aprenderiam a elaborar uma proposta de negócio, fazer seu 

planejamento e através da metodologia CANVAS, elaborar proposta de valor do negócio.  

Ainda neste semestre os alunos tiveram a oportunidade de fazer duas visitas técnicas 

externas e conhecerem dois tipos de negócio e seus empreendedores – vendas automotivas e 

gastronomia.  

Após um pequeno recesso os alunos retornaram às atividades no EJF. No segundo semestre 

do curso, as disciplinas ofertadas foram (i) Viabilidade de Projeto e (ii) Projeto Integrador.  A 

disciplina Viabilidade de Projeto apresentou os núcleos conceituais noções básicas de finanças, 

projeções financeiras e elaboração do estudo de viabilidade a fim de se desenvolver as 

competências básicas de finanças para definir preços, estruturar custos e estimar os números do 

negócio (vendas, custos, despesas, etc.) e apresentar a viabilidade de seu negócio.  

Na disciplina Projeto Integrador os núcleos conceituais buscaram ensinar aos alunos o 

processo e as metodologias de validação de um negócio, bem como, redigir, planejar e apresentar 

um projeto. 

A transição do 1º para o 2º semestre exigiu da equipe de docentes e monitores do EJF uma 

mudança na dinâmica das aulas.  Observou-se que os projetos propostos pelas equipes não 

estavam amadurecidos, tão pouco os alunos apresentaram maturidade para o conteúdo que seria 

ministrado.  Estratégias para estimular os alunos a acessarem os conteúdos na plataforma foram 

implementadas, bem como, um acompanhamento mais rígido da equipe.  

Durante o 2º semestre do curso EJF, os projetos foram idealizados e apresentados 

gradativamente a bancas formadas pela equipe de docentes e monitores do EJF, para críticas e 

ajustes.  A pesquisadora acompanhou as apresentações e realizou as entrevistas e grupos focais 

para colher as contribuições do curso EJF. 
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3.3 Coleta de Dados 
A pesquisa objetivou colher percepções de diferentes atores envolvidos na iniciativa, a 

saber: diretores e professores das escolas de ensino médio, professores que participaram da 

concepção, elaboração e execução do curso, pais, profissionais da organização social parceira e 

os próprios estudantes. 

A pesquisadora participou dos encontros presenciais do curso Empreende Jovem 

Fluminense e da realização das entrevistas individuais e em grupo, realizadas entre abril e 

dezembro de 2018. 

A primeira parte das entrevistas foi realizada por meio de grupo focal.  Profissionais com 

os mesmos papeis na dinâmica escolar foram reunidos em um só local, ao todo foram realizados 

5 entrevistas em grupo e as categorias participantes foram diretores e coordenadores das escolas 

participantes da pesquisa, alunos das escolas participantes da pesquisa e que estavam 

frequentando o curso Empreende Jovem Fluminense e profissionais da instituição parceira da 

Universidade Federal Fluminense para a realização do curso Empreende Jovem Fluminense.  A 

tabela 7 mostra os dados dos entrevistados. 

 
Tabela 7 
Dados dos Entrevistados 
Ator Sexo Idade Formação Cargo 
Gestão da Escola 1  Feminino 66 Pedagogia, especialista em 

educação. 
Orientadora Educacional 

Feminino 43 Letras. Coordenadora Pedagógica 
Gestão da Escola 2 Feminino 60 Pedagogia, pós graduada em 

desenvolvimento e 
aprendizagem 

Diretora 

Feminino 55 Educação Física Articuladora Pedagógica 
Gestão da Escola 3 Masculino 46 Letras e MBA em gestão 

empreendedora 
Diretor 

 Feminino 52 Pedagogia e MBA em gestão 
empreendedora 

Orientadora Educacional 

Organização REAME Feminino 50 Assistente Social Diretora 
Feminino 38 Assistente Social Coordenadora Técnica 
Masculino 37 Psicologia Psicólogo 
Masculino 32 Administração Auxiliar Administrativo 

Docente EJF Masculino 30 Administração Docente  
Fonte: Coletados pela autora durante as entrevistas  

 
O roteiro de perguntas aplicado às entrevistas para o grupo dos diretores e coordenadores 

das escolas e da instituição parceira da UFF buscou colher informações sobre as percepções dos 

respondentes acerca das contribuições do curso para mudanças comportamentais dos alunos e 
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melhora ou não do desempenho escolar. Buscou-se também saber se as competências 

empreendedoras propostas e aprendidas no curso foram percebidas nas ações do dia a dia dos 

alunos. O roteiro de perguntas consta no APÊNDICE 1 deste documento.  

Já o roteiro de perguntas aplicado às entrevistas em grupo com os alunos que estavam 

frequentando o curso Empreende Jovem Fluminense buscou colher informações sobre como os 

conteúdos aprendidos no curso estavam contribuindo para a melhora no desempenho de ações 

pessoais e de cunho acadêmico para os alunos. Questionou-se também como o curso estava 

contribuindo para que os mesmos desenvolvessem uma visão positiva sobre o futuro e de como 

usariam este conhecimento em sua vida cotidiana. O roteiro de perguntas consta no APÊNDICE 

2 deste documento. 

A segunda parte das entrevistas foi realizada individualmente e os respondentes foram pais 

e responsáveis de alunos e um dos docentes atuantes do curso Empreende Jovem Fluminense.  

Nesta etapa as entrevistas seguiram o mesmo roteiro de perguntas aplicado aos grupos da 

primeira etapa de entrevistas em grupo, pois o objetivo era também obter a percepção sobre as 

mudanças geradas nos alunos após frequentarem o curso. A tabela 8 apresenta local e datas das 

entrevistas realizadas. 

 
Tabela 8 
Local, data e grupo entrevistados para coleta de dados 
Tipo de entrevista Local Data Duração Grupo entrevistado 
Grupo focal Departamento de 

Empreendedorismo e 
Gestão – UFF – Campus 
Valonguinho 

04 de setembro de 
2018 

02h02m34s Gestores das escolas 
selecionadas 

Grupo focal Escola 1 – São Gonçalo 18 de setembro de 
2018 

00h48m08s 
01h56m41s 

Gestores da escola 1 
Alunos da escola 1 

Grupo focal Escola 3 – São Gonçalo 09 de outubro de 
2018 

00h48m10s Alunos da escola 3 

Grupo focal Departamento de 
Empreendedorismo e 
Gestão – UFF – Campus 
Valonguinho 

23 de outubro de 
2018 

00h36m51s Alunos da escola 2 

Grupo focal Departamento de 
Empreendedorismo e 
Gestão – UFF – Campus 
Valonguinho 

23 de outubro de 
2018 

00h50m34s Gestores da 
Organização parceira 
REAME 

Entrevista 
individual 

Departamento de 
Empreendedorismo e 
Gestão – UFF – Campus 
Valonguinho 

23 de outubro de 
2018 

00h33m58s Docente do curso 
Empreende Jovem 
Fluminense 

Entrevistas 
individuais 

Departamento de 
Empreendedorismo e 

11 de dezembro de 
2018  

00h12m34s Pais de alunos das 
escolas selecionadas 
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Gestão – UFF – Campus 
Valonguinho 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.4 Tratamento de dados e definição de categorias 
Os áudios produzidos a partir das entrevistas individuais e em grupo foram transcritos, 

para posterior leitura, categorização e análise dos conteúdos. A ferramenta utilizada para a 

categorização e análise dos dados coletados foi a análise de conteúdo, que consiste em um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (Bardin, 1977).   O objetivo da análise de 

conteúdo, segundo Bardin, 1977 é a manipulação de mensagens (conteúdo e expressão desse 

conteúdo) para evidenciar os indicadores que permitam inferir sobre outra realidade que não a da 

mensagem. 

Bardin (1977) recomenda que a análise seja feita em três etapas: a) pré-análise: que 

envolve a organização e escolha dos documentos a serem analisados e o momento em que se 

realiza a leitura flutuante; b) exploração do material: onde se realiza a codificação e enumeração 

dos dados através da análise temática, que permite atingir uma representação do conteúdo e 

categorizar os dados por analogia ou por diferenciação; c) tratamento dos resultados, inferências 

e interpretação: momento em que o analista pode propor inferências e adiantar interpretações a 

propósito dos objetivos, do embasamento teórico ou de descobertas inesperadas. 

A análise dos conteúdos foi feita de forma transversal (Bardin, 1977), ou seja, foi 

recortado do texto tudo que foi afirmado referente ao objeto em estudo – a contribuição da 

educação empreendedora para jovens – e organizado em tabelas de acordo com as categorias 

definidas.  

Na etapa da pré-análise, proposta por Bardin, 1977, uma das missões é a escolha do 

corpus, que é o conjunto de documentos que serão submetidos aos procedimentos analíticos.  A 

escolha dos documentos devem obedecer a 3 regras, a saber (i) Regra da exaustividade – uma vez 

definido o corpus, deve-se ter em conta todos os documentos referente ao tema. (ii) Regra da 

representatividade – a análise pode ser efetuada por amostragem. (iii) Regra da homogeneidade - 

todos os documentos tratam do mesmo tema, foram obtidas pela mesma técnica que foi realizada 

pela mesma pessoa. (iv) Regra da pertinência – os documentos devem ser adequados enquanto 

fonte de informação.   
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O corpus referente a este estudo – transcrições das entrevistas – está enquadrado na regra 

de homogeneidade, pois são semelhantes entre si, e, esta regra permite que sejam alcançados 

resultados globais ou que se comparem os resultados individuais.   

A segunda etapa da análise de conteúdo proposta por Bardin trata da exploração do 

material, nesta etapa o material é analisado em profundidade e é possível realizar a categorização 

dos temas.  Segundo Bardin, 1977, categorização é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto por diferenciação e seguidamente, por reagrupamento segundo o 

gênero, com critérios previamente definidos.  Quanto aos critérios, a categorização pode ser (i) 

semântica (temáticas), (ii) sintático (verbos e adjetivos), (iii) léxico (sentido das palavras) e (iv) 

expressivo (classifica as diversas perturbações da linguagem).   

Neste estudo a categorização seguiu o critério semântico, pois foram definidas as 

categorias temáticas principais e os achados relacionados àquela categoria, validados através do 

destaque dos trechos das entrevistas realizadas durante a coleta de dados.  A tabela 9 mostra as 

categorias resultantes  da análise das transcrições, após a leitura.  

 
Tabela 9 
Categorização dos achados após leitura das transcrições das entrevistas  
Categoria Achados Grupo entrevistado 

Motivação dos alunos para se 
inscreverem no Programa 
Empreende Jovem Fluminense 
(EJF) 

Novas oportunidades  
 

Diretores 
Organização parceira 
Alunos 

Comunicação efetiva dos objetivos do programa 
 
Profissionalismo da execução do Programa EJF 
– cumprir o que foi pactuado 
 

Competências, habilidades e 
atitudes empreendedoras 
desenvolvidas  

Agir por iniciativa (resolução de problemas / 
protagonismo para ação) 
 

 
 
 
Diretores 
Organização parceira 
Pais e responsáveis 
Docente 
Alunos 
 

Comunicação 
 
Organização 
 
Autoconfiança; Auto eficácia; Autoconsciência; 
Autoconhecimento; Confiança social (ASTEE) 
Trabalho em Equipe 

 
Mudança de comportamento dos 
estudantes 
 

 
Autocontrole 

 
Diretores 
Organização parceira 
Docente 
Pais e responsáveis 

Visão de sentido na ação (estudo, trabalho) 
 
Melhora no desempenho escolar 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4. O Programa Empreende Jovem Fluminense 

Lembrando que a educação empreendedora é frequentemente categorizada em três 

abordagens: (i) ensinar “sobre” empreendedorismo significa uma abordagem teórica que 

privilegia a exposição de conteúdo com o objetivo de dar uma compreensão geral do fenômeno 

do empreendedorismo. Esta é a abordagem mais comum adotada por instituições de ensino 

superior (Mwasalwiba, 2010, apud Lackéus, 2015), (ii) ensinar “para” o empreendedorismo que 

se traduz numa abordagem orientada para o trabalho que alia teoria e prática, com o objetivo de 

dar aos empreendedores iniciantes os conhecimentos e habilidades necessários para empreende e 

(iii) ensinar "por meio" empreendedorismo, significa uma abordagem baseada em processos e 

muitas vezes experiencial, em que os alunos passam por um processo real de aprendizagem 

empreendedora, em que são provocados a vivenciar o processo empreendedor (Kyrö, 2005, apud 

Lackéus, 2015).  

A abordagem da educação definida para o curso EJF foi uma abordagem em que se 

buscou ensinar “para” o empreendedorismo e aliar teoria e prática, com o objetivo de dar aos 

empreendedores iniciantes os conhecimentos e habilidades necessários para empreender. Esta 

escolha é reforçada pelo fato de que considera o senso de iniciativa uma competência transversal 

e que deve ser aprimorada ao longo da trajetória acadêmica do estudante. Isso porque, 

transformar ideias em ação demanda criatividade, tomada de risco, senso de oportunidade, dentre 

outras atitudes que contribuem tanto para a atividade social como comercial (OCDE, 2015). É 

nesse sentido, que a educação empreendedora é vista como crucial para a atividade econômica, 

uma vez que desencadeia nos jovens seu potencial empreendedor, dado que os ajuda a 

desenvolver um olhar para identificar oportunidades empresariais, habilidades para desenvolver 

projetos e atitude para assumirem responsabilidade e risco (Moberg et. al., 2014). Certamente o 

impulso à economia, à criação de emprego e à competitividade são bons motivos para o incentivo 

à educação empreendedora.  No entanto, pela ótica da educação é mais viável considerar o maior 

engajamento social, o desenvolvimento do potencial criativo e a chance de sucesso dos 

estudantes em sua trajetória acadêmica, comunitária e profissional (Lackéus, 2015). 

Quando se considera o Modelo de Progressão do EntreComp (McCallum et al., 2018), o 

EJF está no nível Base, pois o valor empreendedor proposto aos estudantes foi desenvolvido com 

apoio externo, deste modo, as competências empreendedoras a serem desenvolvidas de acordo 

com a proposta do programa EJF, que está alinhada com as abordagem de geração de valor 



35 
 

proposta por Lackéus, 2015 e com as competências chanceladas pela OCDE e também propostas 

pela BNCC, buscaram desenvolver o sentido de inciativa, levando os alunos à   descoberta de 

suas qualidades, potencialidades, interesses e desejos, bem como, como pequena autonomia 

serem capazes de propor soluções para problemas cotidianos no âmbito da comunidade na qual 

estão inseridos. Os resultados de aprendizagem a serem alcançados pelo nível Base do Modelo de 

Progressão do EntreComp são: (i) “Eu posso desenvolver ideias que resolvam problemas que são 

relevantes para mim e para o meu ambiente” e (ii) “Sozinho e como parte de uma equipe, posso 

desenvolver ideias que criem valor para os outros.”(McCallum et al., 2018). 

 Durante toda a execução do programa, os jovens foram apoiados pelos gestores escolares, 

professores e monitores da equipe da UFF responsável pelas aulas e interações e apoio 

psicológico e logístico por parte da organização parceira da UFF para a implementação do 

programa EJF. 

4.1 Concepção do projeto pedagógico do programa empreende jovem fluminense 
O escopo pedagógico e instrucional desenvolvido para o curso e a concepção das 

disciplinas adotou a lógica de competências, apregoada pelo PISA. Cada disciplina do curso foi 

delimitada pela definição de seu domínio, ou seja, sobre o que trata enquanto campo do 

conhecimento. Cada domínio culminou em procedimentos que, por sua vez, descreviam o que os 

indivíduos deveriam realizar para resolver um problema relacionado ao domínio em questão. 

Nesta lógica, os problemas são contextualizados e, por isso, há de se de explicitar em quais 

contextos os problemas estão situados (individual, social, ocupacional, internacional/local etc.). 

Para resolver os problemas, os estudantes deveriam dispor de um repertório de conteúdos, que 

seriam previamente definidos. E, por fim, procedimentos, contextos e conteúdos de um domínio 

culminariam no desenvolvimento de um conjunto de competências a ser desenvolvido pelo jovem 

estudante. 

Com base nestas premissas foram definidas como domínios as seguintes disciplinas: 

Competências Empreendedoras (60h), Mercado Digital (45h), Modelagem de Negócios (30h), 

Viabilidade de Projetos (45h) e Projeto Integrador (60h), que totalizam 240 horas/aula. O Curso 

tem duração de dois semestres e as disciplinas são ofertadas uma de cada vez, na ordem 

apresentada acima. A matriz curricular do Programa EJF é apresentada na tabela 10. 
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Tabela 10 
Matriz Curricular do Curso Empreende Jovem Fluminense 

Domínio/Disciplina 
Núcleos 

Conceituais 
Objetivos de Aprendizagem Competências 

Competências 
Empreendedoras 

Empregar conceitos na 
resolução de problemas 

e/ou tomada de decisões, 
interpretar dados e 

identificar oportunidades 
com o intuito de gerar 

valor 

Empreendedor
ismo 

Entender o que é empreendedorismo; 
conhecer os diferentes tipos de 
empreendimentos; discernir entre as 
diferentes motivações para empreender; 
perceber as características do indivíduo 
empreendedor; apreender a importância da 
atividade empreendedora para a sociedade 
e para o indivíduo; compreender o 
contexto do empreendedorismo no Brasil; 
despertar o interesse para o 
empreendedorismo. 

Agir por iniciativa; 
lidar com risco. 

Inovação 

Definir o que é inovação; identificar os 
tipos de inovação; compreender o que é 
criação de valor; realizar pesquisa de 
mercado; proceder a análise de mercado; 
diagnosticar oportunidades de negócio; 
conhecer as etapas do design thinking; 
aplicar o design thinking para criação de 
valor; dedicar-se à criação de valor. 

Ser capaz de inovar; 
aprender com os erros. 

Comunicação 

Compreender o processo de comunicação; 
conhecer os sujeitos do processo 
comunicacional; identificar as diferentes 
formas de comunicação; saber a 
importância da comunicação no contexto 
organizacional; promover proposta de 
valor através da comunicação.  

Saber comunicar-se 

Criatividade 
Definir o que é criatividade; conhecer 
diferentes técnicas de criatividade; aplicar 
as diferentes técnicas de criatividade. 

Ser capaz de pensar de 
forma criativa 

Mercado Digital 
Explorar possibilidades 

no mercado digital e 
desenvolver estratégia 

mercadológica 
apropriada para o 
ambiente virtual 

 
Mercado 
digital no 

Brasil 

Compreender a relevância do mercado 
digital para os negócios e conhecer as 
principais ferramentas e oportunidades. 

Desenvolver a 
capacidade analítica 
para identificação de 

oportunidades no 
mercado digital 

 
Ferramentas 

digitais e 
novos 

negócios 

Aprender a utilização de diferentes 
ferramentas para o andamento de um 
negócio (comunicação, transações, 
pagamento entre outras); conhecer as 
diferentes vocações das redes sociais e sua 
aplicação para a criação de negócios; 
entender o planejamento em mídias 
sociais, dedicar-se ao planejamento e 
gestão do negócio em mídias sociais. 

 
 

Estar apto para utilizar 
as ferramentas digitais 

estudadas 

Modelagem de 
Negócios 

Formular proposta de 
valor e planejar como ela 
será entregue ao mercado 

Modelo de 
Negócio 

Compreender a importância do 
planejamento; entender o que é modelo de 
negócio; considerar o empreendedorismo 
sustentável para desenvolvimento de 
modelo de negócio; apreender a 
importância da modelagem de negócio. 

Estar apto a planejar 
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Metodologia 
CANVAS 

Compreender o que é a metodologia 
CANVAS; estar apto à aplicação da 
metodologia CANVAS; dedicar-se à 
elaboração de um modelo de negócio 
viável. 

Ser capaz de elaborar 
proposta de valor; 
fazer julgamentos 

Viabilidade de Projeto 
Utilizar as premissas 
estabelecidas para o 

negócio para dar início 
ao desenvolvimento do 

estudo de sua viabilidade 
econômico-financeira. 

Noções 
básicas de 
Finanças 

Compreender os conceitos básicos e a 
importância da gestão financeira para o 
sucesso de negócios/projetos. 
  

Ser capaz de aplicar 
conceitos básicos de 

finanças em seus 
projetos e em outros 

contextos 

 
Projeções 

financeiras 

Reconhecer os principais métodos 
abordados pela literatura até o momento 
para formação de preço, projeção de 
vendas, custos e despesas. 
  

Estar apto a definir 
preços com base em 

seu posicionamento de 
mercado e sua 

estrutura de custos e a 
estimar os números do 

negócio (vendas, 
custos, despesas, etc.) 

 
Elaboração do 

estudo de 
viabilidade 

Aprender com o uso de planilhas e 
conhecer os padrões de apuração e 
apresentação de resultados financeiros. 

Estar apto a apresentar 
a viabilidade de seu 

negócio de forma clara 
(oral e escrita) a 

investidores potenciais. 

Projeto Integrador 
desenvolver um conjunto 
de competências capazes 

de validar as suas 
propostas de 

empreendimento 

O processo de 
validação 

Entender o que é o processo de validação 
de propostas de empreendimento e qual a 
sua relevância; compreender o ciclo 
construir-medir-aprender; entender as 
formas de aplicar o processo de validação. 

Ser capaz de 
estabelecer premissas a 

serem testadas. 
 

Metodologias 
para 

realização das 
validações 

Conhecer o método de experimentação 
para empreendimentos; realizar entrevistas 
com partes interessadas; prototipar um 
produto/serviço. 

Ser capaz de testar 
suas ideias e propostas. 
Ser capaz de explorar 

alternativas. 

Projeto 
Entender o que é um projeto; redigir um 
projeto; apresentar um projeto; identificar 
oportunidades de ajustes em um projeto. 

Ser capaz de planejar. 

Fonte: Projeto Pedagógico Programa Empreende Jovem Fluminense, Departamento de Empreendedorismo e Gestão    
- UFF (2017).  
 

A matriz curricular desenvolvida para o curso EJF procurou também conversar com o 

quadro de competências proposto pela BNCC.  A tabela 11 ilustra as competências a serem 

desenvolvidas pelo Programa EJF em contraponto com as competências aprovadas e 

homologadas na BNCC. 
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Tabela 11 
Competências BNCC x EJF 
COMPETÊNCIAS – BNCC COMPETÊNCIAS - EJF 
Conhecimento Ser capaz de aplicar conceitos básicos de finanças em seus 

projetos e em outros contextos 
Pensamento científico, crítico e criativo Ser capaz de inovar, ser capaz de pensar de forma criativa, 

ser capaz de elaborar proposta de valor.  
Senso estético e repertório cultural Não se aplica 
Comunicação Saber comunicar-se. 
Cultura Digital Desenvolver a capacidade analítica para identificação de 

oportunidades no mercado digital, estar apto para utilizar 
as ferramentas digitais estudadas. 

Autogestão Estar apto a planejar. 
Argumentação Fazer julgamentos, ser capaz de elaborar proposta de valor.  
Autoconhecimento e Autocuidado Não se aplica 
Empatia e Cooperação Saber comunicar-se. 
Autonomia Agir por iniciativa, lidar com risco, aprender com os erros. 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 

O itinerário formativo do empreendedorismo, proposto pela BNCC enfatiza a expansão da 

capacidade do estudante em mobilizar conhecimentos de diferentes áreas, a fim de empreender 

projetos pessoais ou produtivos articulados ao seu projeto de vida.  Para isso, busca desenvolver 

autonomia, foco e determinação para que consigam planejar e conquistar objetivos pessoais ou 

criar empreendimentos (BNCC, 2017).  Dentro desta perspectiva a proposta de desenvolvimento 

de competências do EJF está alinhada com as competências propostas pelo eixo 

empreendedorismo da BNCC.  

4.2 Desenvolvimento de conteúdo para o EJF 
Para atender as necessidades do projeto pedagógico de curso, foram produzidos materiais 

didáticos específicos para os estudantes que tomaram a forma da Coleção Empreende Jovem 

Fluminense, composta por cinco volumes, cada um dedicado a uma disciplina. A coleção foi 

organizada por professores do Departamento de Empreendedorismo e Gestão, com experiência 

em educação empreendedora, que desenvolveram parte dos conteúdos, juntamente com autores 

convidados (Costa e Silva, Cunha, Mancebo & Evangelista, 2017). Também foi desenvolvida 

uma identidade visual própria para o curso, presente em todos os materiais de apoio 

desenvolvidos, em que se destaca o personagem Griô, um jovem negro inspirado no perfil do 

público alvo do curso   Por exemplo, a disciplina Competências Empreendedoras que tinha como 

objetivos (i) compreender as características do sujeito empreendedor e suas diferentes motivações 

para empreender e (ii) entender o que é o empreendedorismo, sua importância e seus diferentes 
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tipos, usou uma linguagem voltada para o público alvo do curso, desta forma, os conceitos 

poderiam ser apreendidos com maior efetividade. O ANEXO 1 apresenta um exemplo da 

linguagem utilizada no material didático desenvolvido, com a imagem do personagem Griô na 

introdução do material.  

O processo de desenvolvimento dos conteúdos adotou técnicas de design instrucional, que 

é um recurso de planejamento e desenvolvimento de soluções educacionais, tais como cursos, 

materiais didáticos e disciplinas e que visa a garantir um aprendizado de forma sistêmica e 

coerente (Oliveira, Csik & Marques, 2015). Por meio dele se estabelecem os princípios, objetivos 

e métodos mais apropriados para a solução educacional a ser desenvolvida. Para tanto, o designer 

instrucional deve optar por um modelo que forneça uma visão geral do processo de aprendizagem 

para garantir a sua efetividade. 

O modelo instrucional utilizado pelo curso Empreende Jovem Fluminense foi o ADDIE, 

sigla formada pelas iniciais em inglês de cada uma de suas etapas: análise; desenho; 

desenvolvimento; implementação e avaliação. A primeira etapa consistiu no diagnóstico da 

situação e contemplou a identificação da necessidade e do contexto da solução educacional; na 

segunda, foram estabelecidos os objetivos, conteúdos e a estrutura lógica dos conteúdos; na 

terceira, foram definidas as atividades, os recursos, o currículo e os materiais didáticos 

necessários; a quarta é a execução, propriamente dita, da solução educacional, através do 

provimento de todos os elementos e a infraestrutura necessária e; a quinta etapa foi uma constante 

em todo o processo de desenvolvimento e implementação da solução e visou ao aperfeiçoamento 

contínuo da solução educacional (Oliveira et.al., 2015).  

Além de materiais instrucionais impressos, foram produzidos vídeo aulas sobre cada um 

dos temas abordados. As vídeo aulas produzidas pelos professores do curso tinham entre 2 e 5 

minutos. 

4.3 Metodologia do Curso Empreende Jovem Fluminense 
O curso adotou a metodologia semipresencial, ou blended, isto é, mescla o ensino 

presencial e a distância. A parte de ensino a distância foi realizada utilizando-se a  rede social 

Facebook, amplamente utilizada pelos jovens, e que possui recursos semelhantes a um ambiente 

virtual de aprendizagem, tais como discussões em grande grupo ou em grupos menores, postagem 

de arquivos, vídeos, enquetes, calendário, chats, aulas ao vivo.  

As aulas presenciais, com duração de 3 horas,  eram realizadas a cada quinze dias, em 
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Niterói, e ocorreram nas dependências do Departamento de Empreendedorismo e Gestão da 

Universidade Federal Fluminense. A UFF disponibilizou a estrutura de seu auditório com 

bancadas, cadeiras, computador, projetor, quadro, notebooks para os estudantes e acesso wifi.  

As aulas foram ministradas por professores universitários que aplicam dinâmicas para 

aplicação do conteúdo estudado.  

 Para cumprir com seus propósitos e de acordo com a abordagem de educação 

empreendedora adotada para desenvolvimento do curso, que busca orientar para o trabalho ao 

objetivar desenvolver habilidades cognitivas e conhecimentos necessários para uma 

personalidade empreendedora (Moberg, 2014). Optou-se também pelo uso de metodologias 

experienciais, pois, por meio de tais técnicas o indivíduo se defronta com eventos críticos que o 

forçam a pensar de maneira diferente, buscando saídas e alternativas e aprendendo com a 

experiência e com o processo (Lopes, 2010; Arruda, Burchart & Dutra, 2016).  

Ainda segundo Lopes, 2010, a educação empreendedora se relaciona com a aprendizagem 

experiencial de David A. Kolb. Nesta perspectiva, o homem é um ser integrado ao meio natural e 

cultural, capaz de aprender a partir de sua experiência, motivado por seus propósitos, ou seja, 

obtém aprendizado que lhe faça sentido (Pimentel, 2007). Está também relacionada com 

pedagogias, tais como, aprendizagem pela ação, aprendizagem contextual, aprendizagem 

centrada em problemas e aprendizagem cooperativa. 

O curso EJF definiu um modelo de avaliação do tipo formativa, ou seja, contínua ao longo 

do tempo. O foco não foi avaliar a quantidade de conhecimento adquirido, mas a capacidade de 

mobilizá-los para a resolução de problemas, ou seja, de saber utilizá-los quando necessários. Por 

isso, foi privilegiada a análise de problemas em uma dada realidade, a proposição de soluções 

para problemas identificados em um dado contexto, a definição de intervenções, o planejamento 

de situações de acordo com os modelos teóricos aprendidos, a reflexão escrita sobre aspectos 

estudados e a participação em atividades de simulação.  

As disciplinas foram ofertadas uma a uma, e integralizadas em seis semanas. 

4.4 Articulação de parcerias para viabilizar a iniciativa  
Para a implementação do projeto foram estabelecidas parcerias fundamentais para a 

implementação do Programa.  Primeiramente um acordo de cooperação foi estabelecido entre a 

Universidade Federal Fluminense, proponente do programa e Secretaria de Estado de Educação 

do estado do Rio de Janeiro (SEEDUC), cujo objetivo era “a conjugação de esforços entre as 
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Partes para a realização de um Projeto de Educação Empreendedora para Jovens do Ensino 

Médio Regular”. Abriu-se espaço para que o público alvo (escolas, cidade, alunos) fosse 

escolhido, para que o programa fosse divulgado dentro das escolas escolhidas e finalmente o 

projeto fosse executado. 

Outra parceria importante foi estabelecida com a Associação Evangélica Resgate e Ame 

Crianças e Adolescentes em Situação de Risco Social – REAME, estabelecida em  São Gonçalo, 

cidade onde as escolas e alunos escolhidos estão alocados.  O REAME procurou o Departamento 

de Empreendedorismo da Universidade Federal Fluminense – UFF, em Niterói, pois tinha sido 

contemplado com um incentivo financeiro para executar um projeto de ensino de 

empreendedorismo para jovens da cidade de São Gonçalo, que vivem em situação de risco social. 

Os esforços do REAME foram conjugados ao da UFF e da SEEDUC. Assim, o REAME 

integrou-se ao processo e contribui com logística para execução do programa EJF, transporte para 

locomoção dos alunos até a universidade para os encontros presenciais. O REAME ofereceu, em 

paralelo as atividades do Programa EJF, acompanhamento e apoio psicológico dos grupos através 

de sessões de coaching. A instituição também ficou responsável pelo controle da presença dos 

alunos nos encontros e suporte à direção das escolas e pais dos alunos. Coube à UFF oferecer o 

espaço para as aulas presenciais, professores e monitores para as aulas presenciais e apoio on 

line, material didático fornecido on line (apostilas, exercícios, vídeo aulas).  
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5. Análise dos Resultados 

Os resultados apresentam as percepções de cada um dos atores que participaram da 

iniciativa analisadas à luz das categorias de análise apresentadas anteriormente. Sendo assim, 

inicialmente, na sessão 5.1 serão apresentadas as percepções dos diretores e coordenadores das 

escolas participantes, na sessão 5.2 as percepções dos alunos que frequentaram o programa EJF e 

nas sessões 5.3 e 5.4 as percepções de um dos docentes do curso EJF e dos pais ou responsáveis 

dos alunos. A análise dos resultados será baseada nas categorias identificadas na pesquisa, a 

saber: a) motivação dos alunos para se inscreverem no programa EJF b) Competências, 

habilidades e atitudes empreendedoras desenvolvidas; c) mudança de comportamento dos 

estudantes. 

5.1 Percepções dos diretores e coordenadores das escolas participantes 
 Os diretores e coordenadores das três escolas escolhidas que participaram da iniciativa 

foram reunidos no dia 04 de setembro de 2018, nas dependências do Departamento de 

Empreendedorismo da Universidade Federal Fluminense, campus Valonguinho, na cidade de 

Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O roteiro semiestruturado com as perguntas utilizadas 

durante a entrevista consta no Apêndice 1.  

 As questões abordadas estimularam os entrevistados a discorrerem sobre suas percepções 

sobre educação empreendedora, sobre a contribuição destes conhecimentos para a vida cotidiana 

e acadêmica dos estudantes e também quanto ao desenvolvimento dos alunos, após começarem a 

frequentar o curso EJF.  

 O pesquisador abriu a sessão com o tema educação empreendedora, objetivando captar a 

percepção dos entrevistados sobre o tema.  A tabela 12 traz algumas falas dos entrevistados 

acerca do tema educação empreendedora. 

 
Tabela 12 
Percepção dos Diretores de Escola sobre Educação Empreendedora (EE)  

Grupo Percepção sobre EE 

Escola 1 

D1 - “Eu creio que a EE é formar, instruir os alunos a serem empreendedores, a investir 
em algo que eles queiram pra vida deles, para o futuro deles, não só entender o 
empreendedorismo como estar relacionado a ter um negócio próprio, mas empreender na 
vida pessoal deles também, eles se tornarem pessoas melhores.... eu acho que 
empreendedorismo não está ligado somente ao lado profissional, mas ao lado pessoal 
também, e eu estou vendo isso nos jovens lá da escola.”   
D2 - “Eu acho muito bom e que é um novo horizonte, que meu aluno não tem 
conhecimento, eles não tinham esse conhecimento que está acontecendo agora de 
repensarem as oportunidades de vida dele.” 
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Escola 2 

D1 - “...eu vejo a questão de empreender, de buscar o horizonte, de buscar o que que eu 
quero pra mim,.... então empreender começa dentro, o que eu quero, o que que eu vou 
ser, o que eu vou fazer.” 
D2 - “...O pouco que eu entendo do empreendedorismo, é dar um suporte pra eles 
saberem que eles têm outros caminhos.” 

Escola 3 

D1 - “Pra mim Educação Empreendedora ou empreendimento é como se fosse assim, 
uma filosofia de vida, você tem que estar sempre aberto, a estar buscando, a estar 
prestando atenção no que outro fala, no que o outro pensa, pra você ir aproveitando, e ir 
juntando e formando elos.” 
D2 - “Então esse empreendedorismo aqui,.... é o que eu chamo de visão de dentro pra 
fora.” 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

As respostas mostraram que os gestores das escolas acreditam que a educação 

empreendedora contribui para que o jovem se torne mais consciente do seu papel na vida, que 

amplia a visão de futuro e que o torna mais seguro e pronto para enfrentar os desafios.  Os 

entrevistados também reconheceram que a EE aumenta a percepção sobre as oportunidades e, 

principalmente a atitude de perceber a oportunidade e aproveitá-la, que são conhecimentos e 

atitudes que devem ser desenvolvidas em iniciativas de educação empreendedora (Moberg, et al., 

2014). Essas percepções também vão de encontro à definição do Modelo de Referência de 

Competências Empreendedoras (The Entrepreneurship Competence Framework), conhecido 

como EntreComp, que define o empreendedorismo como uma competência transversal, passível 

de ser aplicada em todas as dimensões da vida: desenvolvimento pessoal, participação ativa na 

sociedade, (re)entrada no mercado de trabalho como trabalhador por conta própria ou por conta 

de outro, desenvolvimento de iniciativas e empreendimentos (culturais, sociais ou comerciais) 

(McCullum et al., 2018).  

A tabela 13 mostra os achados referentes à contribuição da educação empreendedora para 

os alunos que frequentaram o EJF e foram percebidas e relatadas pelos diretores das 3 escolas 

participantes do programa. 

 
Tabela 13 
Contribuições da EE segundo gestores das escolas participantes do programa 
Categoria  Achados 
  

Competências, 
habilidades e 
atitudes 
empreendedoras 
desenvolvidas 
 

Agir por 
iniciativa 
(resolução de 
problemas / 
protagonismo 
para ação) 

D3: “lá na escola eu vi os alunos muito empolgados com isso, 
preocupados em marcar comigo pra juntos trazerem as soluções....Eu acho 
que só o fato de eles começarem a planejar alguma coisa, pensar em 
soluções, porque eles só chegavam na sala pra reclamar...” “o ar 
condicionado não está funcionando”, mas agora eles vêm “o ar 
condicionado não está funcionando, mas meu pai trabalha com ar 
condicionado, ele pode vir lavar? Porque eu acho que é só lavagem ali que 
volta a funcionar” 
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Autoconfiança 
 
D3: “alunos que eram tímidos se destacando nas apresentações” (de 
projetos da escola) 
 
D3: “Quando eles começaram a lavar o ar condicionado, a doar a tinta pra 
pintar a sala, a sala de aula parou de ficar suja. Antes as carteiras e paredes 
eram todas riscadas.” 
 
D3: “a mãe de uma aluna disse que a filha agora está aprendendo a se 
organizar, que ela era muito desorganizada”. 
 
D1:“Eles estão mais interessados,...eles procuram a gente,...eles estão se 
colocando mais, se colocando pra coordenação,...pra orientação 
educacional também,...e eles falam em nome da turma,...eles estão tendo 
uma liderança maior nas coisas. Uma liderança positiva.” 
 

Autoeficácia 

Autoconhecimen
to 

Autoconsciência 

Confiança social 
(ASTEE) 

Comunicação 
 

D1: “eu estou vendo uma pessoa mais centrada, mais segura de si, ela 
agora se tornou uma líder” 
 

Organização 
 

“...eu achei que com o curso eles estão crescendo essa visão de futuro, eles 
estão avançando, acho que estão mais dedicados, porque eles não eram 
dedicados, aqui na escola, acredito, nós percebemos um amadurecimento 
neles também.” 
 

Mudança de 
comportamento 
dos estudantes 

 

Autocontrole 

D3: “uma aluna, que chegou na escola, e já chegou assim, acabando com a 
paciência de todo mundo... mas hoje ela tem uma outra postura.” 
D1: “Eu acho que as meninas são mais agitadas, tem mais ânsia, sabe 
aquela coisa, de ser mais interessada.” “os garotos que estão fazendo o 
curso eles são mais tranquilos, são mais na deles.” 
D1: sobre aluna indisciplinada - “ah professora, eu agora estou vendo a 
vida com outros olhos, eu vejo que agora eu respeito mais o próximo, 
porque antes eu já queria brigar, ir pra cima, agora eu consigo ouvir 
melhor.” Sobre um aluno indisciplinado –  “era um garoto meio rebelde, só 
fazia besteira, fazia bagunça, inclusive a gente pegou uma situação na 
câmera ele pegando coisas da professora. Ele mudou bastante o 
comportamento, ele só dava problema, toda hora era chamado na direção, 
agora ele está super tranquilo.” 
D3-A: sobre uma aluna que tinha constantes advertências sobre 
indisciplina - “E assim, a apatia em sala de aula, isso acabou, isso agora 
ela propõe as coisas, ela quer, ela vem fazer.” 

Visão de sentido 
na ação (estudo, 
trabalho) 
 

D3: sobre uma aluna que faz doce e vende pela rede social - “ela é uma 
criança que tinha tudo para desistir, porque foi refém da violência, e isso 
deu um up nela de voltar pra escola e encarar e seguir com a vida”. 
D3: “Eu acho que o amadurecimento aí, é que eles começam a enxergar 
objetivo nos estudos, porque eles são muito imediatistas, eles querem 
estudar hoje pra ganhar dinheiro amanhã...” 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Analisando a categoria competências, habilidades e atitudes empreendedoras 

desenvolvidas, os entrevistados concordaram que houve melhora significativa no comportamento 

dos alunos que estavam frequentando o curso Empreende Jovem Fluminense, especialmente no 

que se refere a atitudes como autoconsciência demonstrada pelo agir de forma mais organizada, e 
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mostrarem mais foco em sala de aula. Notaram que alunos que eram mais impulsivos estavam 

mais calmos, o que sugeriu o desenvolvimento de autocontrole sobre a impulsividade e o bom 

comportamento em relação ao próximo, parecendo demonstrar maior confiança social.  Também 

foram unânimes os relatos de que o gênero feminino foi mais impactado pela educação 

empreendedora. Os entrevistados acreditam que a explicação para isso é que as jovens são mais 

agitadas, interessadas e têm mais ânsia pelo saber.  

Os relatos também sugeriram que houve uma abertura para consciência empreendedora 

através da percepção de como empreendedores pensam e agem, desta forma, percebeu-se também 

o despertar para o comportamento autônomo, de agir por iniciativa, liderança e protagonismo nas 

ações. 

Nesta perspectiva as competências desenvolvidas no nível Base do Modelo de Progressão 

EntreComp, por exemplo, descoberta de suas qualidades, potencialidades, interesses e desejos e 

saber reconhecer diferentes tipos de problemas e necessidades que podem ser resolvidos 

criativamente (McCullum, et al., 2018).  Competências do itinerário empreendedorismo da 

BNCC também podem ser relacionadas aqui, como, comunicação, argumentação, empatia e 

cooperação (BNCC, 2017). 

 Em sentido amplo, Programas de Educação Empreendedora são definidos como qualquer 

processo pedagógico de desenvolvimento de habilidades e atitudes empreendedoras, e envolve 

desenvolvimento de certas qualidades pessoais, não somente a criação de novos negócios 

(Fayolle, Gailly e Lassas-Clerc, 2006). Para Chen, et al., 2013, educação para o 

empreendedorismo reúne sistemas educacionais e cultiva a consciência empreendedora, o 

pensamento e as habilidades por meio de métodos educacionais.  

Neste sentido, sobre a contribuição da educação empreendedora, os entrevistados 

concordaram que é um processo de mudança de comportamento, que nasce de dentro para fora e 

um investimento no desenvolvimento pessoal, não necessariamente tem como resultado imediato 

a criação de uma empresa.   

No passado a EE se limitava a ensinar estudantes sobre como criar novos 

empreendimentos. Contemporaneamente, os PEE vem cada vez mais se propondo a capacitar 

pessoas para lidar com a incerteza e ambiguidade do contexto contemporâneo em que vivemos, 

de forma que sejam capazes de iniciar, construir e levar a cabo iniciativas, em um processo de 

não apenas lidar com as mudança, mas se antecipar a elas ou mesmo as iniciar. Isto quer dizer 
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que o empreendedorismo não trata apenas de ensinar a “criar uma empresa e fazer negócio”, mas 

também de formar pessoas empreendedoras de forma mais ampla. De acordo com McCullum et 

al., 2018, a educação para o empreendedorismo está voltada tanto para o contexto profissional e 

empresarial, como para o contexto geral da vida de um indivíduo. Portanto, a empregabilidade 

também deve ser um objetivo de todos os tipos de estratégia para EE.  

Sobre os alunos que frequentam o EJF, de acordo com as percepções dos gestores das 

escolas, sintetiza-se que as contribuições do EJF ficaram no âmbito das competências agir por 

iniciativa, comunicação, organização, autoconfiança, autoconhecimento e trabalho em equipe. Os 

jovens apresentaram certo protagonismo para a resolução de problemas e proposta de soluções 

para situações do cotidiano dentro e fora da escola.  Desta forma, os achados mostram que os 

diretores e coordenadores das escolas que participaram da iniciativa perceberam mudanças no 

comportamento dos jovens que participaram do EJF relacionadas ao desenvolvimento de 

competências não cognitivas.  

 Ao serem questionados sobre se houve melhora no rendimento escolar, não houve 

consenso. Alguns afirmaram que a média de notas dos estudantes não se alterou e outros 

apontaram que o sentido de organização adquirido depois do curso influenciou positivamente a 

forma dos estudante lidar com as demais disciplinas, o que pode ser um fator determinante para a 

melhora dos resultados na escola.   

5.2 Percepções dos alunos do programa EJF  
 A segunda etapa das entrevistas em grupo foi realizada com os alunos que frequentaram o 

curso Empreende Jovem Fluminense. Cada grupo foi entrevistado em datas e locais diferentes.  O 

roteiro semiestruturado com as perguntas utilizadas durante as entrevistas consta na sessão 

Anexos.  

Todas as questões abordadas estimularam os entrevistados a responderem sobre suas 

percepções sobre empreendedorismo, sobre como os conhecimentos adquiridos durante o curso 

contribuíram para a sua vida cotidiana e acadêmica.  Bem como se buscou colher relatos sobre 

como o estudante projetava o seu futuro após a conclusão do curso. 

 Semelhante às entrevistas com os diretores e coordenadores das escolas, os alunos foram 

questionados sobre suas percepções sobre o empreendedorismo. Importante destacar que a 

maioria das respostas obtidas mostram que os estudantes têm uma visão ampliada do 

empreendedorismo, que não se restringe a abertura de um negócio próprio, mas também como 
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um conjunto de habilidades e atitudes uteis para lidar com oportunidades. 

 A proposta pedagógica do curso Empreende Jovem Fluminense se propôs a trabalhar 

conceitos sobre empreendedorismo e competências empreendedoras.  A Tabela 14 mostra as 

respostas dos alunos referentes ao tema empreendedorismo. 

 
Tabela 14 
Percepção dos alunos sobre o que significa empreendedorismo 
Escola Percepção sobre EE 
Escola A “Empreendedor é empreender algo, é fazer algo, criar algo” 

“Empreender, criar um mundo melhor pro outro e pra si mesmo” 
“Empreendedorismo é se você abrir uma loja, é saber levar, fazer ela crescer.” 
“Saber outras formas de empreender e lucrar mais.” 
“Ensinar e aprender”  

Escola B “Começar (hipótese) [00:01:20] a própria... empresa” 
“Administrar um negócio” 
“Saber lidar com os problemas...” 
“Aprender com os erros e focar no...nas...nas coisas boas.” 

Escola C “Responsabilidade com as nossas coisas.” 
“Saber do meu próprio negócio.” 
“Conseguir abrir o meu próprio negócio de uma forma mais correta.” 
“É coragem para abrir o seu próprio negócio e perseverar mesmo com as dificuldades.” 
“Saber administrar o andamento da sua empresa.” 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Observa-se pelas respostas obtidas que o conceito de empreendedorismo e as 

competências, habilidades e atitudes relacionadas ao perfil empreendedor foram compreendidas 

pelos estudantes, no sentido em que os mesmos apresentam respostas que remetem as 

competências para planejar e estabelecer um negócio, bem como, o desenvolvimento da 

consciência sobre o comportamento empreendedor, exemplificado pela fala “saber lidar com os 

problemas”. 

A tabela 15 mostra os achados referentes à contribuição da educação empreendedora para 

os alunos que frequentaram o EJF, percebidas e relatadas pelos próprios alunos das 3 escolas 

participantes do programa. 

 
Tabela 15 
Contribuições da EE segundo alunos que frequentaram o curso Empreende Jovem Fluminense 
Categoria Achados 
Motivação dos 
alunos para se 
inscreverem no 
Programa 
Empreende 
Jovem 
Fluminense 

Novas oportunidades 
/ experiência 
 

E.1 “Vieram falar do curso, apresentar, a gente não se importou muito, 
mas a gente fez porque pensou: Ah se passar, pelo menos é alguma 
coisa pra gente ter no curriculum.” 
E.2 “Uma nova experiência” / “Uma chance de crescer” / “querer 
mudar de vida, aprender novas coisas”. 
E.3 Sobre o palestrante “Então, ele falou várias coisas, e isso motivou 
muito.” 
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(EJF) “Eu achei uma grande oportunidade de fazer um cursinho num lugar 
tão reconhecido, entendeu?” 
“Independência. Correr atrás do seu próprio interesse.” 
“Uma coisa que me influenciou a vir atrás da instituição foi ter uma 
nova experiência.” 

Percepção sobre 
as aulas, 
conteúdos e 
profissionais do 
Programa EJF 

Profissionalismo da 
execução do 
Programa EJF – 
cumprir o que foi 
pactuado 
 

E.1 “Quando ela põe alguma coisa pra gente fazer, que a gente tem 
que fazer em grupo, dá mais ânimo, porque a gente fica batendo a 
cabeça, mas acaba saindo a ideia e dá uma coisa boa.” 
“E outra coisa assim, lá a gente não precisa ficar copiando, porque na 
minha opinião, eu acho que a gente aprende mais escutando e 
dividindo as suas ideias do que copiando, então acho isso interessante 
no curso.” 
 “Bom também as atividades serem alternadas, o coaching numa 
semana, ir pra UFF na outra, fica mais fácil, não fica tão pesado como 
se fosse fazer tudo em uma semana.” 
 “... a gente pediu explicação pra um negócio e ele deu várias e várias 
opções, e a gente pensou só em uma, e isso ajudou a gente a melhorar 
o nosso negócio,” 
“E a gente não entende, eles também explicam direitinho, explicam de 
novo.”  / “Eles têm muita paciência com a gente.” 
“A atenção que eles dão pra gente é muito boa, porque mesmo a turma 
sendo muito grande, são três escolas, eles conseguem dar a devida 
atenção pra todo mundo.” 
 
E.3 “Então tem me ajudado muito porque através do coaching 
nossa...eu...não me conhecia, agora me conheço, vamos dizer assim.” 
“Eu acho que assim está bom em todos os aspectos, porque prende a 
gente, porque dá a gente a impressão de que a gente está aprendendo 
realmente.” 
 

Competências, 
habilidades e 
atitudes 
empreendedoras 
desenvolvidas 
 

Agir por iniciativa 
(resolução de 
problemas / 
protagonismo para 
ação) 

E.1 “A gente começou a ter mais atitude com isso, é, buscar mais as 
coisas, a gente começou a pensar mais também antes de fazer tudo.” 
“...buscar informações, procurar saber mais o que a gente quer, e isso 
querendo ou não muda nossa vida pessoal também.” 
E.2 “...eu to sendo mais criativa em algumas coisas, to me 
empenhando mais nos meus trabalhos da escola.” 
“Eu acho que está me ajudando agora a...que eu estou  menos tímida 
na hora das apresentações.” 

Autoconfiança 

E.1 “A gente aprendeu que a gente consegue também ter mais atitude, 
a gente consegue chegar mais nos professores, perguntar o que está 
acontecendo, como eles conseguem fazer isso...a gente tinha vergonha 
de falar.” 

Autoeficácia 

E.2 “Separar os dias, os momentos assim da minha vida para fazer 
tudo certinho... Se organizar...é essa palavra.” 
“Ele me ajuda em muitas coisas. Ainda mais organização, organizar 
mais meu tempo.” 

Autoconhecimento E.1 “Quando ela põe alguma coisa pra gente fazer, que a gente tem 
que fazer em grupo, dá mais ânimo, porque a gente fica batendo a 
cabeça, mas acaba saindo a ideia e dá uma coisa boa.” 
E.3”Trabalhar em grupo foi uma coisa que assim, eu nunca gostei. 
Mas assim, por causa do curso, eu estou me empenhando muito mais a 
aprender a trabalhar em grupo, entendeu, em harmonia com todo 
mundo.” 

Autoconsciência 

Comunicação 
Organização 

Trabalho em equipe 

Mudança de 
comportamento 

Autocontrole E.2 “Pode me ajudar... a lidar melhor com as pessoas.” 
Visão de sentido na E.1 “Você pega as coisas que você aprende na aula e traz pro seu dia a 
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dos estudantes 
 

ação (estudo, 
trabalho) 
 

dia, pra casa, pra escola.” 
“Tu aprende a lidar também com sua vida pessoal e profissional, tu 
aprende também a lidar com as pessoas.” 
E.2 “Ah, eu acho que ta ajudando a ter uma visão de futuro, decidir o 
que nós queremos sobre profissão, mercado, essas coisas. 

Melhora no 
desempenho escolar 

“Eu sempre tive dificuldade em matemática. Melhorei. Eu tava até 
com medo de passar com dependência em matemática.” 
“Tipo, eu já estudava muito, não vou dizer muito. Mas já estudava. 
Mas o curso, eu, aprendi, mais a me esforçar, a ter minhas próprias 
responsabilidades. Aí eu segui essas regras. E consegui que as minhas 
notas melhorassem.” 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Os entrevistados destacaram os cuidados que as equipes de professores do EJF tiveram 

com eles durante as aulas. Valorizaram o profissionalismo com que os conteúdos foram 

ministrados e o nível de conhecimento da equipe de docentes. Estes fatores os mantiveram 

interessados e motivados em frequentar as aulas. 

Essas falas, destacadas na categoria Profissionalismo da Execução do Programa EJF, se 

refere a cumprir o que foi pactuado. Os estudantes relatam a conexão com os docentes e demais 

profissionais envolvidos na execução do programa trazendo à luz a dimensão Conectividade com 

a Educação, uma das cinco áreas propostas para análise na ferramenta ASTEE para avaliação da 

EE. Esta área trata da importância dos relacionamentos com colegas e professores para que os 

alunos percebam a sua educação como algo que tem propósito e é útil. Esta percepção positiva 

impacta variáveis como saúde, taxas de desistência, desempenho acadêmico e status 

socioeconômico dos estudantes.  

Importante ressaltar que a abordagem de ensino do curso Empreende Jovem Fluminense – 

Educação para o Empreendedorismo – busca orientar para o trabalho ao objetivar desenvolver 

habilidades cognitivas e conhecimentos necessários para uma personalidade empreendedora 

(Moberg, 2014).  

Desta forma, ao serem questionados sobre habilidades, competências e atitudes 

percebidas e desenvolvidas durante o curso, os jovens relataram que se sentiam mais criativos, 

organizados, com mais inciativa, apontaram também melhora na habilidade de se comunicar e 

maior disposição para trabalhos em equipe.  Assim como os relatos dos coordenadores das 

escolas, apresentados na sessão 5.1, os estudantes também perceberam que houve maior 

engajamento nas atividades escolares, aproximação com os professores, comentários durante as 

aulas, busca por coisas novas e proposta de soluções para situações cotidianas.   
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Esse contexto está diretamente ligado à área Mentalidade Empreendedora, também 

apresentada pela ferramenta de avaliação da EE – ASTEE.  Ter Mentalidade Empreendedora é 

estar focado em ação e responsabilidade, trata da importância do aluno compreender o seu papel 

como agente ativo e criador do seu futuro (Moberg et al., 2014).  Também podemos identificar o 

desenvolvimento da mentalidade empreendedora na categoria visão de sentido na ação, onde os 

relatos ilustram preocupação com o futuro e com a carreira a seguir.  

 Esses relatos de melhora em certas habilidades também reafirmam o enquadramento do 

EJF no Modelo de Progressão EntreComp – Nível Base, onde os estudantes, sob supervisão 

direta descobrem potencialidades, desejos, interesses e qualidades, reconhecem diferentes tipos 

de problemas e necessidades e se concentram em resolvê-los de forma criativa desenvolvendo 

aptidões e atitudes individuais.  Já com pouca supervisão direta e certa autonomia exploram 

diferentes abordagens de problemas, concentram-se na diversidade e desenvolvem aptidões e 

atitudes sociais. 

Visto que o público alvo desta iniciativa seriam jovens entre 15 e 17 anos, que estavam 

frequentando o Ensino Médio, a equipe que desenvolveu o escopo do curso EJF também 

procurou enquadrar sua proposta pedagógica dentro do itinerário formativo empreendedorismo, 

chancelado pela BNCC, 2017. Este itinerário enfatiza a expansão da capacidade do estudante em 

mobilizar conhecimentos de diferentes áreas, a fim de empreender projetos pessoais ou 

produtivos articulados ao seu projeto de vida, buscando desenvolver autonomia, foco e 

determinação para que consigam planejar e conquistar objetivos pessoais ou criar 

empreendimentos (BNCC, 2017).   

Conectividade com a Carreira futura também foi uma área avaliada e percebida pelos 

respondentes, os relatos apresentados na categoria visão de sentido na ação mostram que os 

alunos perceberam propósito nos trabalhos escolares e como, através desses conhecimentos, os 

alunos podem usar o conhecimento e as habilidades de forma prática em sua vida cotidiana 

presente e futura (Moberg et al., 2014).  

As competências e as habilidades desenvolvidas através da educação empreendedora 

sugerem que os estudantes melhoram as suas capacidades de organização, engajamento e 

disposição para os estudos, pois parecem ter assumido uma forma mais crítica de análise. 

Os jovens que participaram das entrevistas em grupo foram questionados se houve 

percepção de melhora de suas notas ou desempenho escolar.  Não houve consenso sobre a 
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contribuição do EJF para a melhoria do desempenho acadêmicos dos estudantes de forma geral.  

Os que se manifestaram, atribuíram a melhora à forma como têm se organizado para estudar, 

depois dos conhecimentos sobre organização que o curso proporcionou. Os coordenadores das 

escolas tiveram a mesma percepção, conforme relatado na sessão 5.1.  

 Johansen e Schanke, 2014, relatam que projetos de empreendedorismo mais focados no 

desenvolvimento de habilidades interpessoais podem ser mais adequados para melhora do 

desempenho escolar, por outro lado, projetos com foco em desenvolvimento de habilidades e 

know-how para montar e desenvolver negócios contribui pouco para a melhoria do desempenho 

acadêmico.  

5.3 Percepção do parceiro da iniciativa EJF 
 A terceira etapa de entrevistas em grupo foi realizada com os responsáveis pela 

organização parceira da Universidade Federal Fluminense.  Além de ser a empresa facilitadora 

nos contatos entre a UFF e as escolas participantes do curso, a Organização REAME foi 

responsável pela condução dos alunos para as aulas que aconteciam quinzenalmente nas 

instalações da UFF. 

A tabela 16 mostra os achados referentes à contribuição da educação empreendedora que 

foram percebidas e relatadas pelos representantes da Organização REAME, parceira da UFF no 

curso Empreende Jovem Fluminense. 

 
Tabela 16 
Contribuições da EE segundo organização parceira da UFF no curso Empreende Jovem 
Fluminense 
Categoria Achados 

Motivação dos 
alunos para se 
inscreverem no 
Programa 
Empreende 
Jovem 
Fluminense 
(EJF) 

Novas oportunidades 
/ experiência 
 

“A gente levou um palestrante lá que...é...o potencial empreendedor 
também, é...ele...ele falou para as três escolas pra todas as turmas do 
primeiro e do segundo ano, né, do ensino médio. E ali ele colocou os 
pontos de sucesso e também a...as dificuldades enfrentadas, os 
momentos que eles quebraram...que ele quebrou né...enfim. E aí a 
gente percebeu ali..., uma grande expectativa dos alunos 
numa...oportunidade que tava vindo ali, né...a...oportunidade por 
também ser a Universidade Federal Fluminense.” 
 

Percepção sobre 
as aulas, 
conteúdos e 
profissionais do 
Programa EJF 

Profissionalismo da 
execução do 
Programa EJF – 
cumprir o que foi 
pactuado 
 

Não houve relatos 
 

Competências, Agir por iniciativa “Houve uma melhora também de iniciativa, também, a gente tem 
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habilidades e 
atitudes 
empreendedoras 
desenvolvidas 
 

(resolução de 
problemas / 
protagonismo para 
ação) 
 

relatos, isso da própria escola, eles começaram a ter mais iniciativas 
dentro da escola.” 
 
“...quando a gente dá algo para eles, por mais que eles não consigam 
cumprir até o final, mas alguma coisa eles já caminham.” 
 
“E eles estão avançando muito nas competências, digamos assim, 
antes eles estavam no...no conhecimento e na perspectiva, ou seja, 
saber e chegando no ponto de saber fazer, agora eles estão no nível da 
atitude, saber fazer acontecer.” 
 

Autoconfiança  “hoje eles já se posicionam de forma diferente, eles já se colocam  
para fazer o trabalho, antes eles se isolavam, tentavam se esconder da 
atividade que era passada” 

Autoeficácia 
Autoconhecimento 
Confiança Social 
Comunicação 
 

“Inclusive disciplina também para estudar também.” 
 
“Você vê que...que como eles estão falando, ninguém orientou a fazer 
isso, eles que estão construindo juntos né, como uma equipe e tudo 
mais,” 

Organização 

Trabalho em Equipe  

Mudança de 
comportamento 
dos estudantes 
 

Autocontrole 
“ah, a nossa vida é que nem uma casa desarrumada, a gente tem 
começar a arrumar pela cozinha, depois pela sala” 

Visão de sentido na 
ação (estudo, 
trabalho) 
 

“...nem todos querem ser empresários mas eles já estão pensando num 
futuro diferenciado, coisas que eles não estavam pensando antes. 
Inclusive em profissões que nem passavam pela mente deles...” 
 
“...no coaching eles se descobriram que gostam daquilo e que podem 
fazer, e que estão também direcionando a vida deles para aquilo.” 
 
“e uma coisa interessante é que...o curso ta dando mais realidade 
aquilo que eles aprendem no colégio porque grande parte do 
questionamento é: para que que eu vou usar isso na vida? Porque essa 
matéria de português? Esse cálculo matemático? Função? Pra que 
função? Aí ele chegando numa aula aqui tem orientação de matemática 
financeira, ele já vê onde na realidade ele vai usar aquilo que ele está 
aprendendo.” 

Melhora no 
desempenho escolar 

Não houve relatos 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Referente a competências empreendedoras desenvolvidas, a percepção dos entrevistados 

foi de que os alunos se tornaram mais proativos em suas ações.  Demonstraram maior 

envolvimento nas atividades escolares, se organizado melhor para os estudos e empreendendo 

ações em conjunto, o que sugere o desenvolvimento da criatividade e do trabalho em equipe.  

Durante a entrevista houve o relato de uma gincana realizada entre as escolas, promovida pela 
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organização REAME, para arrecadação de garrafas PET.  Os alunos das três escolas que estavam 

participando do curso tomaram a iniciativa de coordenar e divulgar a campanha dentro da escola.   

“...eles montaram quase que uma empresa lá dentro, então o que que eles fizeram? uma 
disputa entre as salas, qual sala conseguiria mais pet, eles dariam tipo uma premiação...” 
“E a gente não falou como deveria ser feito, a gente apenas falava...a gente passou para 
eles que eles tinham que conseguir as garrafas pets.” 
“Interessante que eles inclusive fizeram uma escala no contraturno, então eles lavam as 
garrafas, amassam para caber mais garrafas nas ecobags. Então foi tudo uma percepção 
deles porque poderiam simplesmente depositar ali e...né, mas não, eles amassam para 
poder dar mais garrafas dentro da sacola.” 

Após estes relatos podemos reafirmar que competências empreendedoras relacionadas a 

criatividade, iniciativa e organização foram desenvolvidas.  A competência Explorar relacionada 

ao nível base do Modelo de Progressão EntreComp também emerge nesse relato, pois os alunos 

tinham alguma autonomia e junto a seus pares trabalharam a diversidade e por consequência 

desenvolveram aptidões e atitudes sociais. 

5.4 Percepções do docente do curso EJF e pais de alunos 
 A última etapa de entrevistas foi realizada de forma individual com o docente das 

disciplinas Viabilidade de Negócios e Projeto Integrador, e os pais ou responsáveis de 3 alunos do 

curso. 

 As perguntas realizadas durante as entrevistas abordaram as questões de desenvolvimento 

de habilidades e competências propostas pelo curso, desenvolvimento pessoal dos alunos e 

contribuições que o curso EJF deixou efetivamente. 

 O docente entrevistado atuou de forma mais efetiva no segundo semestre do curso, suas 

respostas trouxeram uma visão do comportamento dos alunos durante os encontros presenciais 

quinzenais e a participação nas atividades propostas em sala e na plataforma onde eram 

colocados os conteúdos online. 

 A tabela 17 traz as percepções do docente quanto às contribuições do curso EJF para os 

alunos que frequentaram as aulas. 

 
Tabela 17 
Contribuições da EE segundo docente da UFF no curso Empreende Jovem Fluminense 
Categoria Achados 
Motivação dos 
alunos para se 
inscreverem no 
Programa 

Novas oportunidades 
/ experiência 
 

Não identificado. 
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Empreende 
Jovem 
Fluminense 
(EJF) 
Percepção sobre 
as aulas, 
conteúdos e 
profissionais do 
Programa EJF 

Profissionalismo da 
execução do 
Programa EJF – 
cumprir o que foi 
pactuado 

“...pra eles foi uma novidade trabalhar com planilhas, com Excel, e as 
....de finanças lá, a gente viu que eles se motivaram bastante mas a 
gente também ia trabalhando com cuidado até onde dava pra avançar.” 
 

Competências, 
habilidades e 
atitudes 
empreendedoras 
desenvolvidas 
 

Agir por iniciativa 
(resolução de 
problemas / 
protagonismo para 
ação) 

“...por outro lado, assim, pro bem ou pro mal, a gente tem observado 
que agora eles estão mais preocupados no seguinte sentido...”Ih, não 
fiz a atividade”! “Olha, se eu não fizer vai atrapalhar o meu 
desempenho no curso.” 
“...e na última aula, a gente observou que alguns grupos que não 
fizeram Power point, mas improvisaram de alguma maneira, parece 
que todo mundo se esforçou do jeito deles, mas eles conseguiram 
fazer.” 

Autoconfiança  “...e assim, ficaram satisfeitos e entenderam um pouco melhor a 
proposta do projeto que eles estavam propondo, e hoje isso está mais 
claro na cabeça deles.” 
“...o acesso a uma série de ferramentas e conhecimentos de gestão que 
auxiliam o aluno em coisas básicas de planejamento, organização, de 
gestão,...eles relatam assim, de como eles conseguem aplicar e ensinar 
para outras pessoas, tem o aspecto também, “Ah, meu pai tava, tem 
um pequeno negócio, estava com dificuldade, eu estudei junto com 
ele, passei material e  a gente foi trabalhando juntos.”  
“Então tem essa perspectiva de ele aplicar no dia a dia e também de 
influenciar a própria família,” 

Autoeficácia 
Autoconhecimento 

Confiança Social 

Comunicação 
 

“...a questão do planejamento ser forte, criatividade sim de certa 
forma, a questão de trabalhar em equipe aos trancos e barrancos eles 

estão aprendendo, porque tem colega que está trabalhando e outros 

não, aí isso já faz parte do desenvolvimento deles lidar com essas 

situações, então eles já estão aprendendo a gerenciar isso, a trabalhar 

com prazos, com busca de informações, pesquisa,”   

“Eles assim, alguns começam a buscar soluções para o projeto que eles 
querem desenvolver por conta própria sem perguntar para o professor 
ou monitor. Então a gente já está assim observando que tem uma 
proatividade.” 

Organização 

Trabalho em Equipe  

Mudança de 
comportamento 
dos estudantes 
 

Autocontrole Não houve relatos 

Visão de sentido na 
ação (estudo, 
trabalho) 
 

“...o fato das aulas serem aqui, de ele ter acesso à universidade, com 
os professores, de conhecer um pouco, e entender essa dinâmica, eu 

acho que abre um pouco a mente dos estudantes nesse sentido e é 

assim também traz pra eles uma perspectiva de futuro de pensar no 

longo prazo,” 

“...eu percebo muitos deles já começando a fazer planos para os 
próximos anos, o que ele pode estudar, que é muito interessante esse 

ambiente da universidade, alguns falam que querem estudar na UFF, 

então acho que isso é bacana e traz uma nova...talvez seja a maior 
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contribuição do projeto. Mais do que conhecimentos na área de 

gestão e empreendedorismo, é essa mudança de mentalidade,” 

Melhora no 
desempenho escolar 

Não ouve relatos  

Fonte: Elaborado pela autora 
  

A fala do entrevistado, destacada a seguir, mostra que a metodologia utilizada para que 

houvesse efetividade e adequada apreensão do conteúdo foi revista no momento em que houve a 

percepção de que havia deficiências no aprendizado dos alunos e que sem uma adequada reflexão 

e mudança de trajetória não haveria a efetividade que se pretendia alcançar com os conteúdos.  

Esse contexto de reflexão dos métodos vai de encontro aos comentários de Fayolle, 2013, onde o 

autor afirma que precisamos refletir sobre nossas práticas e assumir uma posição mais crítica, no 

que diz respeito a perfil de participantes e conhecimentos de educadores em termos de objetivos, 

conteúdos, métodos e resultados esperados.   

A segunda etapa do curso EJF propunha uma abordagem mais prática, onde os alunos 

deveriam efetivamente criar uma proposta de negócio. O modelo escolhido para o planejamento 

do negócio foi o CANVAS, que é uma ferramenta de gerenciamento estratégico, que permite 

desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou existentes.  Ao ser questionado sobre como 

estava percebendo o desenvolvimento e o aprendizado dos alunos nessa segunda etapa do curso, 

o entrevistado disse que já no primeiro encontro verificou que a dinâmica das aulas deveria ser 

alterada, pois os alunos ainda não estavam amadurecidos em suas propostas de negócios. 

 
“...e ali eu já percebi que a disciplina, no caso específico desse projeto teria que ter uma 
outra cadência, por assim, a gente levava muito mais tempo desenvolvendo atividades e 
discutindo com eles, do que a gente tinha se programado pra fazer.” 
 

A sugestão do professor foi que a disciplina que envolvia modelo de negócios e a 

aplicação do CANVAS poderia ser trabalhada na primeira etapa do curso, desta forma os projetos 

chegariam um pouco mais formatados no momento da sua disciplina. 

 
“então a disciplina que envolvia modelo de negócios propriamente podia ser trabalhada 
antes e eles já chegariam nessas disciplinas finais com um projeto mais amadurecido” 

 
 Destacou que já no segundo encontro, com a aula mais prática, os alunos tiveram um 

aproveitamento melhor, e ficaram mais motivados. 
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O entrevistado também mudou a forma de utilização da plataforma on line, pedindo aos 

alunos que as tarefas a serem realizadas fora de sala de aula, para entrega no próximo encontro, 

fossem enviadas com antecedência para os monitores, desta forma eles teriam acesso ao material 

antes do encontro, o que possibilitaria maior dinamismo.  Com essa estratégia os alunos 

ampliaram a habilidade de organização, planejamento e adquiriram maior responsabilidade.  

 Após as ações de mudança da dinâmica dos encontros o docente percebeu mais iniciativa 

e proatividade nos grupos, além de maior clareza sobre os objetivos das propostas de negócios. 

 

“...o output seria ter um CANVAS pronto, e muitos projetos não tinham, então agora tá 
legal, o ponto de partida é ter feito isso, então agora se ele não faz a atividade 1, não 
consegue fazer a outra, porque, uma depende da outra, é aí, enfim, eu alinhei isso e fiz um 
acompanhamento mais firme.” 
 
Para o entrevistado, a maior contribuição do curso EJF foi o acesso a ferramentas que 

possibilitaram desenvolver habilidades de gestão, organização e planejamento.  Para o docente, 

tais ferramentas auxiliam não só na ideia de um empreendimento, mas, principalmente na 

condução de questões do dia a dia. A opinião do entrevistado culmina com os objetivos do 

itinerário empreendedorismo da BNCC de expandir a capacidade do estudante em mobilizar 

conhecimentos de diferentes áreas, a fim de empreender projetos pessoais ou produtivos 

articulados ao seu projeto de vida, buscando desenvolver autonomia, foco e determinação 

(BNCC, 2017).    

 O fato de o curso estar sendo ministrado dentro de uma universidade, para o docente, 

também foi um ponto importante, pois permitiu ao aluno ter contato com o ambiente universitário 

ampliando sua a visão de futuro e a motivação para investir em carreiras diversas, não só a de um 

empreendimento próprio. 

A percepção do entrevistado acerca das competências empreendedoras desenvolvidas 

durante o curso girou em torno da melhora no planejamento, criatividade, e iniciativa / 

proatividade.  A educação financeira, que também é uma habilidade empreendedora, na opinião 

do docente não foi desenvolvida com profundidade. Para ele, o conteúdo de finanças seria mais 

efetivo se tivesse foco em finanças pessoais e questões o dia a dia, pois finanças para negócios 

ainda é uma realidade distante para a faixa etária dos alunos que frequentaram o curso. 

 

“em relação à educação financeira, a nossa discussão está muito focada na viabilidade de 
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negócios, pra eles é muito, muito distante, talvez, a gente pudesse trabalhar mais 
planejamento pessoal, finanças pessoais, uma coisa mais concreta.” 

 

 Um grupo de pais ou responsáveis de alunos que frequentaram o curso também foi 

entrevistado de forma individual. Para este grupo a maior contribuição do curso EJF foi a 

mudança de comportamento dos filhos, que são descritos como adolescentes sem foco ou 

perspectivas. Os pais observaram que seus filhos estavam mais organizados dentro de casa e na 

escola, com maior engajamento para as questões pessoais, e com mais perspectivas futuras de 

querer construir carreira, fazer faculdade.  A iniciativa da UFF também foi destacada pelos pais. 

“Amadurecimento né? Eu percebi que ela ficou mais responsável, mais amadurecida, ela 
era muito criançona, eu percebi que ela ficou mais adulta (inaudível), esse 
amadurecimento tão rápido, né?” 
 
“...porque ela percebeu que se ela estudar, ela vai ter alguma coisa na vida.  Porque hoje 
em dia se você não tem uma faculdade, você não consegue trabalho.” 
 
“Eu achei ele bem mais aplicado, mais organizado, a gente já trabalha em projetos sociais, 
então senti ele mais envolvido com a parte de organização, o porquê, quando, como e 
onde, então, isso a gente vê, e a aplicação dele, não tinha hora pra dormir, queria terminar 
os trabalhos, então, o interesse de terminar, de querer aprender mais .  Isso foi muito 
gratificante, ver ele envolvido.”  
 
“Mais aplicado, ele se mostrou interessado, estudou bastante, se aprimorou mais nas 
questões da internet, por causa da pesquisa feita para a montagem do trabalho. Eu acho 
que foi uma experiência muito importante, muito bacana.” 

 
“Eu achei muito importante e muito bom essa atitude de vocês, de fazerem esse trabalho e 
darem essa oportunidade para desenvolver a parte social deles também, tirar um pouco da 
timidez...ficou mais extrovertido, isso, na verdade ensina a eles estarem mais preparados a 
se colocarem no mercado, não ficarem encabulados, se colocarem bem verbalmente, então 
isso teve muito a acrescentar para o meu filho.” 

 

 A fala dos pais ou responsáveis reafirma que frequentar um curso de empreendedorismo 

envolve não somente a criação de um negócio, mas principalmente o desenvolvimento de certas 

qualidades pessoais (Fayolle, Gailly e Lassas-Clerc, 2006), tais como, organização, extroversão 

que está ligada à boa comunicação, engajamento nas atividades escolares e do dia a dia, 

autoconsciência e confiança social.  Habilidades não cognitivas foram as mais percebidas pelos 

pais ou responsáveis. 
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5.5. Considerações adicionais 
 Além dos achados referentes aos objetivos específicos deste estudo, ao realizar a análise 

do conteúdo das transcrições dos áudios das entrevistas, outros achados emergiram, os quais 

serão relatados a seguir. 

 Percebeu-se que o formato blended adotado no curso, ou seja, a mescla ensino presencial 

com ensino a distância, criticado por alguns entrevistados, especificamente, coordenadores das 

escolas, pode ter contribuído para o menor engajamento dos estudantes nas atividades propostas 

nas disciplinas. Possivelmente os alunos não estavam maduros para esse tipo de abordagem, que 

requer maior independência, uma vez que as interações no formato a distância não aconteciam ou 

aconteciam depois de muita insistência dos monitores.   

Foi constatado que poucos estudantes faziam a leitura prévia dos materiais preparatórios 

para as aulas. Desta forma a equipe de docentes gastava muito tempo revendo os conceitos e 

tirando dúvidas, e as atividades propostas não eram executadas a contento.  Os encontros 

presenciais, que ocorriam quinzenalmente, foram pontuados como um importante fator motivador 

para os alunos. Eles destacavam a importância de interagir pessoalmente com os monitores e 

docentes do curso, fazendo com que o conteúdo fosse mais bem assimilado.  

 Conforme relatado na sessão 4.2.2 - Dinâmica de Realização do Curso, a plataforma 

online utilizada para o conteúdo a distância do curso não se mostrou adequada para os objetivos 

do curso. Alguns motivos relatados nas entrevistas foram os seguinte: (i) dificuldade de alguns 

para acessar a internet, devido a serem moradores de áreas carentes, (ii) falta de disciplina para 

leitura dos materiais disponibilizados para leitura na plataforma, (iii) a rede social escolhida para 

interação não é mais amplamente utilizada pelos jovens da faixa etária do grupo que frequentou o 

curso, (iv) os alunos que acessavam os materiais da plataforma online achavam as leituras 

extensas.  

Os materiais desenvolvidos para a plataforma online foram concebidos a partir de 

pesquisas e métodos multidisciplinares com o intuito de atingir a todos, independente da forma de 

apreensão de conteúdos de cada aluno.  A crítica aos materiais não era consenso, pois durante os 

grupos focais de alunos, os mesmos tinham dificuldade em apontar a melhor forma de colocar os 

conteúdos, alguns preferiam os vídeos e outros, as apostilas.   

Os achados também mostraram uma divergência sobre o entendimento de 

empreendedorismo e educação empreendedora entre os gestores escolares e os alunos.  Diante da 
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diversidade de abordagens acerca do tema empreendedorismo, é compreensível que seu conceito 

e entendimento sejam diversificados (Arruda et al, 2016).  O conceito de empreendedorismo vem 

se modificando ao longo do tempo, mas ainda é tema de inúmeros debates.  Nos dias de hoje, 

empreendedorismo é entendido como um processo de geração de valor.  Uma definição mais 

abrangente sobre o campo é trazida por Moberg et al., 2012: “Empreendedorismo é quando você 

age sobre oportunidades e ideias e as transforma em valor para os outros. O valor criado pode ser 

financeiro, cultural ou social”.  

Já a EE emergiu com mais força a partir da década de 1980, e, até os dias de hoje é um 

grande desafio para educadores e pesquisadores, que refletem na busca por propostas e 

ferramentas pedagógicas para transmissão desses conhecimentos.  Para Kuratko, 2005, 

empreendedorismo ou certas facetas dele podem ser ensinadas e para Lackéus, 2015 a EE não 

apenas promove a criação de empregos, o crescimento econômico e o aumento da resiliência 

societária, como também estimula o crescimento individual, o envolvimento escolar e a 

igualdade.  

A Tabela 18 mostra as convergências e divergências de entendimento acerca dos temas 

empreendedorismo e educação empreendedora de dois grupos entrevistados, alunos e gestores 

escolares. 

 

Tabela 18 – Percepção sobre Empreendedorismo e Educação Empreendedora – alunos x gestores 
Escola Percepção sobre EE - alunos Percepção sobre EE – gestores escolares 
A “Empreendedor é empreender algo, é fazer 

algo, criar algo” 
“Empreender, criar um mundo melhor pro 
outro e pra si mesmo” 
“Empreendedorismo é se você abrir uma 
loja, é saber levar, fazer ela crescer.” 
“Saber outras formas de empreender e lucrar 
mais.” 
“Ensinar e aprender”  

“Eu creio que a EE é formar, instruir os alunos a serem 
empreendedores, a investir em algo que eles queiram pra 
vida deles, para o futuro deles, não só entender o 
empreendedorismo como estar relacionado a ter um 
negócio próprio, mas empreender na vida pessoal deles 
também, eles se tornarem pessoas melhores.... eu acho que 
empreendedorismo não está ligado somente ao lado 
profissional, mas ao lado pessoal também, e eu estou 
vendo isso nos jovens lá da escola.”   
“Eu acho muito bom e que é um novo horizonte, que meu 
aluno não tem conhecimento, eles não tinham esse 
conhecimento que está acontecendo agora de repensarem 
as oportunidades de vida dele.” 
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B “Começar (hipótese) [00:01:20] a própria... 
empresa” 
“Administrar um negócio” 
“Saber lidar com os problemas...” 
“Aprender com os erros e focar no...nas...nas 
coisas boas.” 

“...eu vejo a questão de empreender, de buscar o horizonte, 
de buscar o que que eu quero pra mim,.... então 
empreender começa dentro, o que eu quero, o que que eu 
vou ser, o que eu vou fazer.” 
“...O pouco que eu entendo do empreendedorismo, é dar 
um suporte pra eles saberem que eles têm outros 
caminhos.” 

C “Responsabilidade com as nossas coisas.” 
“Saber do meu próprio negócio.” 
“Conseguir abrir o meu próprio negócio de 
uma forma mais correta.” 
“É coragem para abrir o seu próprio negócio 
e perseverar mesmo com as dificuldades.” 
“Saber administrar o andamento da sua 
empresa.” 

“Pra mim Educação Empreendedora ou empreendimento é 
como se fosse assim, uma filosofia de vida, você tem que 
estar sempre aberto, a estar buscando, a estar prestando 
atenção no que outro fala, no que o outro pensa, pra você ir 
aproveitando, e ir juntando e formando elos.” 
“Então esse empreendedorismo aqui,.... é o que eu chamo 
de visão de dentro pra fora.” 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Após observação dos trechos retirados das entrevistas sobre o tema empreendedorismo e 

educação empreendedora, identifica-se que na percepção dos alunos ainda é forte o conceito de 

que empreendedorismo está ligado à criação e gestão de negócios.  Porém, os alunos também 

entendem que empreender vai além de gerar negócios, mas, um processo de geração de valor 

social e crescimento individual (Moberg et al, 2014, Lackéus, 2015).  Na fala dos gestores 

escolares não se identifica o conceito sobre geração de negócios, mas o conceito forte de que 

empreendedorismo e educação empreendedora é um processo de desenvolvimento pessoal, 

mudanças, abertura de horizontes e geração de valor para si e para o ambiente em que está 

inserido.  Percepções muito ligadas ao conceito de geração de valor, proposto por Lackéus, 2015, 

e fomento de uma mentalidade de espírito empreendedor que proporciona aos alunos conjuntos 

de habilidades, conhecimentos e padrões de comportamento que lhes permitam ser 

empreendedores em suas próprias vidas, como assevera Moberg et al., 2014. 
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6 Conclusão 

Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar as contribuições de um programa de 

educação para o empreendedorismo, intitulado Empreende Jovem Fluminense (EJF), para o 

desenvolvimento das competências, habilidades e atitudes empreendedoras dos egressos a partir 

das percepções dos principais atores envolvidos na iniciativa. 

A abordagem da educação definida para o curso EJF pretendeu adotar uma perspectiva de 

educação para o empreendedorismo, e aliar teoria e prática, com o objetivo de dar aos 

empreendedores iniciantes os conhecimentos e habilidades necessários para empreender, foi 

enquadrada no Nível Base do Modelo de Progressão EntreComp, que contempla as dimensões 

descobrir e explorar.  Na primeira, com supervisão direta (de professores, consultores, colegas, 

entre outros) o estudante se concentra na descoberta de suas potencialidades, interesses e desejos, 

e também em reconhecer diferentes tipos de problemas desenvolvendo aptidões e atitudes 

individuais.  Na segunda dimensão, com apoio reduzido o estudante explora novas abordagens de 

problemas e se concentra na diversidade e em desenvolver aptidões e atitudes sociais.  O 

programa EJF também utilizou o itinerário formativo empreendedorismo, proposto e chancelado 

pela BNCC para a escolha de competências empreendedoras a serem desenvolvidas durante a 

execução do programa. 

O desenvolvimento de competências empreendedoras, que se dá pela união de fatores 

não-cognitivos, como por exemplo perseverança, autoeficácia, habilidades sociais,  com fatores 

cognitivos que são as competências baseadas na capacidade intelectual.  Segundo Lackéus, 2015, 

as competências cognitivas são fáceis de ensinar e avaliar, já as não cognitivas demandam uma 

forma de ensinar mais ativa, como “aprender fazendo” e é mais difícil de avaliar o desempenho 

(Lackéus, 2015).   

No que tange a promover experiências que aliam a teoria e a prática, os formuladores do 

curso gostariam que os estudantes aprendessem colocando em prática competências 

empreendedoras. Os resultados sugerem que este objetivo foi atingindo parcialmente. Os 

estudantes demostraram muita dificuldade em acompanhar as atividades propostas e se 

mostraram muito imaturos para efetivamente implementar ações empreendedoras.  

Uma outra competência que os formuladores do curso EJF gostariam que os alunos 

desenvolvessem e que vai de encontro com as abordagens e competências a serem desenvolvidas 

pela EE, é a educação financeira.  Verificou-se que a abordagem escolhida para esta competência 



62 
 

não foi adequada, os alunos não apresentaram maturidade suficiente para compreender totalmente 

a o conteúdo proposto.  De acordo com relatos do docente do curso, uma abordagem voltada para 

o cotidiano do aluno e o desenvolvimento de atividades onde os alunos pudessem atuar em 

projetos no entorno da escola permitiria a eles observar resultados concretos de suas iniciativas, 

tornando mais efetivo o alcance dos objetivos de aprendizagem. 

Por outro lado, foi verificado que o curso conseguiu promover o desenvolvimento de 

habilidades não cognitivas, tais como organização, criatividade, pro atividade, autoconsciência, 

entre outras, conforme vários relatos dos entrevistados. Quando se analisa o desenvolvimento de 

competências empreendedoras, de forma lato sensu, em que os indivíduos tornam-se capazes de 

gerarem valor para a sociedade por meio das suas iniciativas, que não estão restritas a criação de 

empresa, conclui-se que as partes interessadas no EJF perceberam uma forte contribuição do 

programa neste aspecto. 

O resultado da análise de conteúdo realizada por meio das transcrições dos áudios 

mostrou que todos os atores envolvidos na execução do programa concordaram, que os alunos 

assumiram maior protagonismo para resolver problemas e propor soluções para situações do 

cotidiano dentro e fora da escola, o que vai de encontro à proposta do Nível Base, do Modelo de 

Progressão EntreComp.  Desta forma, os achados mostram que as competências agir por 

iniciativa, criatividade, comunicação, organização, autoconfiança, autoconhecimento e trabalho 

em equipe, puderam ser percebidas no comportamento dos jovens que frequentaram o EJF.  

Exemplos de mudanças no comportamento dos jovens também foram relatados.  Jovens que eram 

impulsivos, que não se comportavam de forma adequada na escola ou dentro da sala de aula 

desenvolveram autocontrole e foram se tornando mais conscientes e “calmos” no dia a dia da 

escola, participando mais das aulas e interagindo melhor com professores, gestores e colegas de 

sala. 

Os profissionais da organização REAME relataram o sucesso de um projeto de 

arrecadação de garrafas PET, em que o engajamento dos alunos foi de 100%. Os estudantes 

participaram de forma ativa das atividades de planejamento de como seriam feitas as 

arrecadações, divulgação da ação, escala de pessoas para abranger todos os turnos da escola, 

entre outras atividades.   Os profissionais relataram que as habilidades que os alunos estavam 

adquirindo no curso EJF foi fundamentais para colocar essa ação em prática.  Aqui vale a pena 

destacar afirmação de Lopes, 2010, relacionando a educação empreendedora com a aprendizagem 
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experiencial de David A. Kolb, onde sob essa perspectiva o homem é um ser integrado ao meio 

natural e cultural, capaz de aprender a partir de sua experiência motivado por seus propósitos, ou 

seja, obtém aprendizado através do que lhe faça sentido (Pimentel, 2007). 

Referente a melhora no desempenho acadêmico, que poderia ser refletido no aumento das 

notas dos alunos, apesar de ter havido relatos de alguma contribuição neste sentido, não houve 

um consenso de que a EE melhorou as notas desses alunos.  Os alunos relataram que mudaram a 

forma de organizar os estudos, sendo assim o engajamento no ambiente escolar acompanhou esta 

mudança contribuindo indiretamente nas demais atividades acadêmicas desenvolvidas pelos 

estudantes. 

Para o docente entrevistado a maior contribuição do EJF foi acesso a ferramentas que 

possibilitaram desenvolver habilidades de gestão, organização e planejamento, que são úteis para 

o empreendimento, mas, também na condução de questões do dia a dia.  O fato de o curso ter 

sido ministrado em uma universidade também foi um fator importante para ampliar a visão de 

futuro dos alunos. Ainda sob a perspectiva do docente, o contato com o ambiente universitário 

possibilitou que os estudantes aumentassem a percepção de que é possível seguir uma carreira 

universitária após o término do ensino médio, o que os levaria a ter maturidade sobre o caminho a 

seguir futuramente, ser empreendedor ou seguir outra carreira. 

No que se refere ao objetivo principal deste estudo, conclui-se que as habilidades não 

cognitivas foram mais bem percebidas pelos coordenadores das escolas, pela organização 

parceira e pelos pais ou responsáveis e estudantes. Já as habilidades de nível cognitivo foram 

mais percebidas pelo docente entrevistado. Segundo Lackéus (2015) as competências não 

cognitivas causam significativo impacto no desempenho acadêmico e nos resultados futuros do 

mercado de trabalho, talvez até mais do que as competências cognitivas.  Desta forma, acredita-se 

que as contribuições do programa aqui analisado serão de grande importância para o 

desenvolvimento de uma carreira futura para os alunos que frequentaram o curso. 

 Como proposição de melhorias para o programa EJF este estudo sugere algumas ações, a 

saber:  

 Revisão do escopo do curso adequando a metodologia à faixa etária dos alunos 

participantes, com vistas a tornar a apreensão do conteúdo mais eficaz; 

 Reavaliação da plataforma on line caso o formato do curso permaneça blended (presencial 

e EAD); 
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 Adequação do conteúdo de educação financeira à realidade dos alunos, utilizando casos 

práticos do dia a dia; 

 Mudança do formato de entrega do projeto final.  Sugere-se que o projeto final do curso 

seja elaborado a partir de demandas identificadas no dia a dia escolar ou da comunidade 

em que os alunos estejam inseridos. 

 

Após adequações sugeridas, e realização do curso em novo formato, um novo estudo poderá 

ser realizado, para que comparação com os resultados desse estudo.  
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ANEXO 1  –  Capa Apostila e personagem Griô – Material Didático EJF 

 

Capa Apostila 
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ANEXO 2 – Apostila EJF – Introdução 
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ANEXO 3 – Apostila EJF - Exemplo de Conteúdo 
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APÊNDICE 1 – Roteiro de perguntas grupos focais gestores escolares, Organização 

REAME e docente EJF 

 
Grupo de Pesquisa Gestão e Empreendedorismo 
Pesquisadora: Elisângela Modesto da Silva 
Orientadora: Sandra Mariano 

 
Sugestões de perguntas para grupo focal a ser realizado com gestores das escolas participantes do 
programa, instituição REAME e docente EJF – escolas do grupo de pesquisa. 
 

1. Como você descreveria o perfil da sua escola (tamanho, localização, corpo docente, 
avaliação IDEB, práticas de gestão, forma como você lidera a sua escola)? 

2. Como você descreveria o perfil dos estudantes da sua escola? 
3. Na sua opinião, quais foram as motivações dos estudantes que se inscreveram no 

Programa Empreende Jovem Fluminense? 
4. O perfil do estudante que se interessou pelo EJF é diferente da maior parte dos estudantes 

da escola? Em quais aspectos? 
5. Você acha que o Programa EJF afetou positivamente os estudantes da sua escola que 

participam do programa? Por quê? 
6. Quais foram as principais contribuições do EJF para os estudantes de sua escola que 

participam do programa?  
7. Os professores que atuam diretamente com o grupo comentam sobre mudanças no 

comportamento? 
8. Houve melhora objetiva no desempenho escolar do grupo? (Notas, frequência, 

engajamento nas atividades escolares, relação com professores e colegas de sala).  
9. A mudança de comportamento é mais notada nos participantes do sexo masculino ou 

feminino? 
10. Os pais dos alunos têm se manifestado sobre a participação dos filhos no curso EJF? O 

que eles comentam? Quais são os relatos? 
11. Os alunos relatam algum tipo de dificuldade em relação ao curso EJF? Quais 

dificuldades? (locomoção, ambiente das aulas, atividades propostas, professores).  
12. Nota-se maior preocupação com o futuro no discurso dos alunos? Após o ingresso no 

curso? O que eles dizem? Quais preocupações são essas? Quais projetos / planos são 
relatados? 

13. Na sua avaliação, quais foram as principais contribuições do programa Empreende Jovem 
Fluminense para os estudantes de sua escola? 

14. Você poderia dar, pelo menos, um exemplo que você observou em relação as 
competências que foram desenvolvidas pelos estudantes com a contribuição do 
Programa? Competência aqui é definida como uma ação que agrega valor diante de novas 
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situações, tais como, criatividade, planejamento, alfabetização financeira, organização de 
recursos, gerenciamento de incertezas e trabalho em equipe. 

15. Você poderia dar, pelo menos, um exemplo que você observou em relação de habilidades 
que foram desenvolvidas pelos estudantes com a contribuição do Programa? Habilidade 
aqui é definida como saber fazer, como planejar, organizar, trabalhar em equipe, avaliar, 
julgar, identificar, entre outros.  

16. Você poderia dar, pelo menos, um exemplo que você observou em relação a atitude que 
foram desenvolvidas pelos estudantes com a contribuição do Programa? Atitude aqui é 
definida como agir de forma independente por iniciativa própria, resolvendo problemas 
ou conflitos criativamente, persuadir os outros e ter o compromisso de fazer as coisas 
acontecerem.  
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APÊNDICE 2 - Roteiro de perguntas grupos focais alunos 

Grupo de Pesquisa Gestão e Empreendedorismo 
Pesquisadora: Elisângela Modesto da Silva 
Orientadora: Sandra Mariano 

 
 

Sugestões de perguntas para entrevista a ser realizada com alunos do grupo de pesquisa 
participante do programa EJF 
 

17. O que é ser empreendedor para você? 
18. Qual é seu nome, idade, escola na qual está matriculado e série que está cursando? 

(Solicitar por e-mail) 
19. O que fez você se interessar em se inscrever no Programa Empreende Jovem Fluminense? 

a. (MOTIVAÇÃO) 
20. Como você acha que o EJF pode ajudá-lo? 
21. O que você já aprendeu até agora no EJF? 

 
(somente pró memória) 
Pensar criativamente: 
Ter ideias 
Transformar ideias em ações: 
A criar um negócio 
A entender o papel do empreendedor na sociedade: 
Como avaliar uma ideia de negócio: 

22. E as suas notas? Melhoram, pioraram, está na mesma! 
23. Quais são as dificuldades que você encontra em relação ao curso EJF? (locomoção, 

ambiente das aulas, atividades propostas, professores).  
24. Como o EJF ajudou você a pensar no seu futuro?  
25. Você pretende colocar em prática o projeto integrador que está sendo desenvolvido por 

você e sua equipa no EJF? 
26. Como você pretende direcionar sua carreira depois que terminar o programa EJF? 
27. Como você tem colocado em prática o que aprende no EJF? 
28. Você poderia citar pelo menos uma habilidade empreendedora que você desenvolveu 

desde o início do curso? Qual habilidade é essa? Como ela tem te ajudado no dia a dia? 
29. Qual conteúdo ministrado no curso até agora que você mais se identificou? 
30. Com qual frequência você acessa os conteúdos on line disponibilizados pelos professores 

do programa? Você tem alguma dificuldade para acessá-los? 
31. Os conteúdos on line disponibilizados são suficientes para seu aprendizado? 
32. O que você achou do material impresso? 
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33. Qual a sua opinião sobre as vídeo aulas? 


