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Resumo 

Esta pesquisa aborda questões emblemáticas da atualidade no que diz respeito ao 
âmbito educacional, em específico, do ensino superior tecnológico, pois reflete sobre 
a inserção de metodologias ativas como incentivo a um perfil empreendedor para os 
discentes, não somente para o conhecimento significativo dos mesmos como para o 
suporte à formação empreendedora, a qual lhes agrega, além do conhecimento 
profissional, o crescimento pessoal. Diante do cenário atual, onde discentes precisam 
saber lidar com o quadro econômico do país e se adequarem às exigências do 
mercado para conquistarem êxito profissional, os docentes necessitam compartilhar 
conhecimento que faça parte dessa realidade. Dessa forma, sendo o principal objetivo 
analisar a contribuição das práticas de metodologias ativas para a formação 
empreendedora no ensino superior tecnológico, utilizou-se como ferramenta um 
questionário para aplicação de pesquisa exploratória, no qual, nos principais 
resultados, em sua maioria, os discentes confirmaram a importância da aprendizagem 
sobre empreendedorismo e o quanto as metodologias ativas tornam o conhecimento 
significativo. Com isso, o êxito maior se dá no sentido da formação dos discentes, 
tornando-os de capazes de idealizar, planejar seus próprios caminhos e, 
conscientemente, transformar tanto a sociedade, como cidadãos empreendedores 
como, sobretudo, a si mesmos. 
 

Palavras-chave: Empreendedorismo, Metodologias Ativas, Inovação, Ensino 
Superior.  
 

Abstract  

This research approaches current emblematic issues regarding the specific 
educational scope of higher technological education, as it reflects on the insertion of 
active methodologies as an incentive to an entrepreneurial profile for students, not only 
for their meaningful knowledge, but also for supporting the entrepreneurial formation, 
which adds them professional knowledge and personal growth. Faced with the current 
scenario, where students need to be able to deal with the country's economic situation 
and adapt to the demands of the market to achieve professional success, teachers 
need to share knowledge that makes part of this reality. Thus, as the main objective is 
to analyze the contribution of active methodologies to entrepreneurial training in higher 
technological education, a questionnaire was used as a tool for the application of 
exploratory research, in which, in the main results, the majority of students confirmed 
the importance of learning about entrepreneurship and how active methodologies 
make knowledge meaningful. In this way, the greatest success is in the formation of 
students, enabling them to idealize, plan their own ways and consciously transform the 
society as entrepreneurial citizens, and more importantly, themselves. 
 

Key-words: Entrepreneurship, Active Methodologies, Innovation, Higher Education.
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1 Introdução 
 

As formas de pensar e aprender estão passando por alterações profundas, em 

partes, devido às grandes mudanças organizacionais, tecnológicas, econômicas, 

sociais e culturais, as quais se apoderaram da ação do homem nos últimos tempos. 

Nesse sentido, um dos impactos diretos de tais alterações ocorreu, 

indubitavelmente, no campo educacional, sendo a exploração de novas áreas do 

saber e a introdução de novas disciplinas algumas das consequências mais diretas 

de tal processo. Como tal, verificou-se, também, um crescimento em diversas áreas 

de estudo, fenômeno que foi acompanhado pela abertura de novos cursos que 

conduziram à necessidade de adequação dos métodos e técnicas das disciplinas 

diante da exigência de uma nova metodologia de ensino, a qual entrou em 

contradição com as linhas tradicionais anteriormente vigentes. 

Em consonância com estas novas áreas de estudo, ocorrem também a 

inversão do fluxo e o significado do saber, deixando este de ser um fim em si mesmo 

e, simultaneamente, de ser transmitido no sentido docente – discente. Como forma de 

adaptação às novas exigências, o saber requer agora a sua própria construção pelo 

discente, exercendo o docente apenas um papel de orientador ou mediador do 

processo, que visa, sobretudo, o desenvolvimento de profissionais e empreendedores 

de sucesso (ULIJN, FAYOLLE e GROEN, 2003). 

De modo a cumprir com tal objetivo, a pesquisa encontra-se estruturada do 

seguinte modo: em seguida procede-se a revisão da literatura, a metodologia utilizada, 

uma pesquisa exploratória, resultados e discussões e, posteriormente, as 

considerações finais.  Dentro da revisão da literatura, numa primeira seção, será 

apresentada uma definição de empreendedorismo e empreendedor e a relação 

existente entre a educação e o empreendedorismo. A segunda seção irá abordar as 

metodologias ativas utilizadas nas instituições de ensino superior, considerando os 

tipos de metodologias e suas utilizações como forma de inovação de ensino. Por fim, 

a terceira seção incidirá sobre uma visão sistêmica do ensino superior tecnológico, 

mais especificamente no estado de São Paulo. 
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1.1 Problema de Pesquisa 
 

Como as metodologias ativas de aprendizagem, enquanto instrumento de 

inovação, podem contribuir para a prática do empreendedorismo no ensino superior 

tecnológico? 

 

 

1.2 Objetivo Geral 
 

Analisar a contribuição das práticas de metodologias ativas para a formação 

empreendedora no ensino superior tecnológico. 

 

 

1.3 Objetivos Específicos 
 

 Analisar as ações metodológicas para o estímulo do perfil empreendedor do 

aluno; 

 Identificar as características das práticas de metodologias ativas aplicadas na 

formação empreendedora; 

 Apresentar modelo de aplicação de ensino interdisciplinar direcionado para o 

empreendedorismo; 

Analisar as principais competências adquiridas no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

 

1.4 Delimitação do Estudo 
 

O estudo aborda as práticas de metodologias ativas no ensino superior para a 

formação do empreendedorismo dos alunos do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Empresarial (presencial) da Fatec - Faculdade de Tecnologia de Cruzeiro-

Prof. Waldomiro May, mantida pelo Centro Estadual de Educação Paula Souza, do 

Governo do Estado de São Paulo.  
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1.5 Relevância do Estudo 
 

A dinâmica e o crescimento da economia dos países em desenvolvimento como 

o Brasil dependem, em grande parte, da capacidade de criar empresas capazes de 

sobreviver para gerar trabalho e renda para a população economicamente ativa de 

maneira sustentável, levando, então, estes países a alcançar uma maior produção de 

bens e serviços e a um posicionamento estratégico junto à economia global. 

Em 1985, o IBGE calculou em 21% a participação dos pequenos negócios no 

PIB brasileiro Como não havia uma atualização desse indicador desde então, o 

SEBRAE contratou a Fundação Getúlio Vargas - FGV para avaliar a evolução das 

micro e pequenas empresas na economia brasileira, com a mesma metodologia 

utilizada anteriormente. Em 2001, o percentual cresceu para 23,2% e, em 2011, 

atingiu 27%, registrando 52% dos empregos com carteira assinada, com 40% dos 

salários pagos e um total de 8,9 milhões de micro e pequenas empresas (SEBRAE, 

2011). 

Já a pesquisa GEM BRASIL (2016), aponta que a taxa total de 

empreendedorismo para o Brasil foi de 36%, significando que em torno de 48 milhões 

de brasileiros com idade entre 18 e 64 anos estavam envolvidos na criação ou 

manutenção de algum negócio, na condição de empreendedor em estágio inicial ou 

estabelecido. 

Em países emergentes, com a reorientação do papel do Estado, os cidadãos 

se veem cada vez mais responsáveis pelo seu próprio destino e buscam reduzir a 

dependência da intervenção estatal na economia, criando seus próprios negócios. 

Nos últimos anos, o empreendedorismo começa a se destacar no Brasil como 

propulsor da economia e passa a receber maior atenção tanto do Estado quanto das 

empresas privadas, buscando evoluir do modelo tradicional de fluxo de recursos para 

um modelo mais dinâmico, onde as empresas investem parte do que pagariam de 

impostos diretamente em projetos de iniciativa empreendedora, a exemplo do que 

vem ocorrendo em países desenvolvidos, onde os empreendedores são tratados 

como a “grande mola” da economia (GEM, 2016). 

Porém, um fato que compromete um maior crescimento do número de 

empresas e, por conseguinte, um maior desenvolvimento sócio econômico é o alto 
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índice de mortalidade precoce das Pequenas e Médias Empresas, que são gerados 

por diferentes elementos e condições ligadas a estas unidades produtivas. 

Segundo pesquisa de campo feita pelo SEBRAE com empresas, durante o ano 

de 2016, foi possível verificar que os principais fatores determinantes do encerramento 

dos negócios estão associados, principalmente, ao preparo dos empreendedores, ao 

planejamento e à gestão do negócio (SEBRAE, 2016). 

O problema mais crônico em relação à mortalidade e de onde derivam todos 

outros, é a falta de qualificação e capacitação dos empreendedores responsáveis pela 

gestão das Pequenas e Médias Empresas. 

Porém, o brasileiro é empreendedor por excelência. A necessidade de renda 

provocada pelo desemprego, o aumento dos novos negócios no Brasil reflete 

mudanças na mentalidade empreendedora do brasileiro. A pesquisa GEM (2016) 

constatou que, em geral, os brasileiros são favoráveis à atividade empreendedora e 

têm uma visão positiva a respeito das pessoas que abrem um negócio próprio. 

Segundo a pesquisa, 70% a 80% dos brasileiros concordam que abrir um negócio é 

uma opção desejável de carreira, valorizam o sucesso dos empreendedores e 

acompanham na mídia histórias de empreendedores bem-sucedidos. “Ter o próprio 

negócio continua figurando entre os principais sonhos dos brasileiros, sendo a 

proporção observada em 2015 (34%) superior à de 2014 (31%)”, constatou o estudo. 

Outro indicador positivo em relação ao aumento do empreendedorismo no 

Brasil é a maior longevidade das micro e pequenas empresas. Segundo a pesquisa 

“Perfil do Jovem Empreendedor Brasileiro”, realizada pela CONAJE - Confederação 

Nacional dos Jovens Empresários, as empresas dos empreendedores jovens estão 

se tornando mais estáveis e duradouras, já que 49% dos entrevistados possuem cinco 

anos ou mais de atividade no negócio. Isso é atribuído à melhor qualificação. 

(CONAJE, 2016). 

A solução é responsabilidade de todos e virá com a instituição de políticas 

públicas, projetos da iniciativa privada favoráveis a estes empreendimentos e, 

principalmente, mecanismos inteligentes de capacitação do empreendedor. 

Estes números, fatos e dados mostram a necessidade latente de diminuição 

desta intensa mortalidade para não afetar de maneira drástica, questões sociais e 

econômicas do desenvolvimento regional. 
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O sucesso de uma empresa depende hoje diretamente do comprometimento 

dos seus funcionários, os quais devem ser essencialmente inovadores, e da 

capacitação de seus empreendedores. 

Mediante tal situação, as escolas também apresentam um papel fundamental 

na preparação das pessoas para a sua inserção na sociedade.  

No que diz respeito aos cursos tecnológicos, estes vêm atender a uma 

demanda do mercado por especialistas dentro de uma área de conhecimento e estão 

orientados por características como foco, rapidez e flexibilidade.  

Portanto, diante de tais considerações, o incentivo ao empreendedorismo, 

especificamente no caso desse trabalho, no ensino superior tecnológico, pode 

contribuir e gerar projetos com soluções de produtos e serviços estruturados e 

customizados para este público com muita carência de conhecimento: o universo das 

PMEs e o espírito empreendedor dos alunos de graduação. 

Este estudo apontará para o uso de metodologias ativas em um curso de 

graduação de tecnologia em Gestão Empresarial (presencial) da Fatec - Faculdade 

de Tecnologia de Cruzeiro - Prof. Waldomiro May, com alunos do quarto semestre, 

na disciplina de Planejamento de Marketing, e com ações metodológicas que 

envolvem outras disciplinas do semestre em questão. 

A seguir, na fundamentação teórica, serão abordados os conceitos de 

empreendedorismo e empreendedor, como está a situação do empreendedorismo no 

Brasil, o ensino tecnológico, a relação entre empreendedorismo e educação, a 

inovação e as metodologias ativas utilizadas no curso da faculdade referida. 
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2 Fundamentação Teórica 
 

2.1 O Empreendedor e o Empreendedorismo 
 

Ao refletir sobre os termos empreendedorismo e empreendedor é fácil se 

constatar que não há uma definição universal e consensual dos mesmos. Ao contrário, 

verifica-se a existência de um número considerável de investigadores com visões 

diferenciadas dos conceitos. 

Uma das definições de empreendedorismo aponta que o termo pode ser 

compreendido como a arte de fazer acontecer com criatividade e motivação. Consiste, 

portanto, no prazer de realizar com sinergismo e inovação qualquer projeto pessoal 

ou organizacional, em desafio permanente às oportunidades e riscos. É assumir um 

comportamento proativo diante de questões que precisam ser resolvidas (MENEZES, 

2006). 

As principais teorias que abordam o empreendedorismo são: a teoria 

econômica e a teoria comportamentalista. A teoria do desenvolvimento econômico, 

também conhecida como schumpeteriana, demonstra que os primeiros a perceberem 

a importância do empreendedorismo foram os economistas. Estes estavam 

primordialmente interessados em compreender o papel do empreendedor e o impacto 

da sua atuação na economia. Três nomes destacam-se nessa teoria: Richard 

Cantillon, Jean-Baptiste Say e Joseph Alois Schumpeter (BAGGIO; BAGGIO, 2014). 

Segundo Schumpeter (1934), empreender é um processo de ‘‘destruição 

criativa’’, por meio do qual, produtos ou métodos de produção existentes são 

descontinuados e substituídos por novos. A essência da realização está na percepção 

e no aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios, que sempre 

tem a ver com criar uma forma de uso dos recursos nacionais em que eles sejam 

deslocados de seu emprego tradicional e sujeitos a novas combinações (FILION, 

1999). 

Para Baggio e Baggio (2014, p. 27), “uma das principais críticas destinadas a 

esses economistas é que eles não foram capazes de criar uma ciência 

comportamentalista”.  
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No caso da teoria comportamental da administração (ou teoria behaviorista), s 

autores observam que esta corrente de pensamento refere-se aos especialistas do 

comportamento humano: psicólogos, psicanalistas, sociólogos, entre outros. Para 

tanto, o objetivo desta abordagem quando relacionada ao empreendedorismo, busca 

ampliar o conhecimento sobre a motivação e o comportamento humano. 

Hisrich, Peters e Shepherd (2009 p. 29) apresentam informações sobre o 

desenvolvimento da teoria do empreender partindo da Idade Média até o ano de 1985 

e definem o empreendedorismo como: 

 

Processo de criar algo diferente e com valor, dedicando o tempo e o esforço 
necessário, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais 
correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação 
econômica e pessoal. 

Para Barreto (1998, p. 190), empreendedorismo é a habilidade de criar e 

constituir algo a partir de muito pouco ou quase nada. É o desenvolver de uma 

organização em oposição a observá-la, analisá-la ou descrevê-la. 

Dolabela defende que o empreendedorismo sempre existiu, fazendo parte da 

natureza humana: 

 

Empreendedorismo não é um tema novo ou modismo: existe desde sempre, 
desde a primeira ação humana inovadora, com o objetivo de melhorar as 
relações do homem com os outros e com a natureza. (DOLABELA, 2008, p. 
29). 

 

Dornelas (2005), avalia que empreender tem a ver com fazer diferente, 

antecipar-se aos fatos, implementar ideias, buscar oportunidades e assumir riscos 

calculados. Mais do que isso, está relacionado à busca da autorrealização. Partindo 

dessa premissa, muitos brasileiros têm buscado no empreendedorismo o caminho 

para o sucesso, entretanto, nem todos conseguem atingir as metas e objetivos no 

campo empresarial. É notório o espírito empreendedor do brasileiro, mas preocupante 

o fato de que muitos deles, apesar de possuírem iniciativa, tentam empreender 

esperando que somente vontade e sorte sejam os ingredientes principais para a 

geração de grandes negócios. 

No Brasil, ser bem-sucedido não é tarefa fácil, mas aqueles que conseguem 

tornam-se referência pela ousadia, criatividade, inovação e persistência, 
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características que geralmente acompanham estes indivíduos diferenciados. E o 

melhor de tudo é que todos podem aprender com estes exemplos e utilizar esse 

aprendizado de forma a melhorar as suas chances de sucesso. (DORNELAS, 2005, 

p.13). 

Já o termo empreendedor diz respeito à pessoa que é inovadora 

(SCHUMPETER, 1934). Um indivíduo é considerado empreendedor quando vê o 

mundo com novos olhos, com novos conceitos, com novas atitudes e propósitos. É 

um inovador de contextos. Suas atitudes são construtivas, possuem entusiasmo e 

bom humor. Para ele não existem apenas problemas, mas problemas e soluções. 

Segundo Dornelas (2008), empreendedor é aquele que detecta uma 

oportunidade e cria um negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos 

calculados. 

Para toda e qualquer definição dos termos correlacionados a empreender, 

encontram-se, pelo menos, os seguintes aspectos referentes àquele que o realiza: 

 Tem iniciativa para elaborar um novo negócio e paixão pelo que faz; 

 Utiliza os recursos disponíveis de forma criativa; 

 Transforma o ambiente socioeconômico de onde vive; 

 Aceita assumir riscos e as possibilidades de fracasso. 

Para Chiavenato (2004), o espírito empreendedor é a energia da economia, 

uma alavanca de recursos, o impulso de talentos e a dinâmica de ideias. Mais ainda: 

ele é quem fareja as oportunidades e precisa ser muito rápido, aproveitando as 

oportunidades fortuitas, antes que outros aventureiros o façam.  

 O empreendedor é a pessoa que inicia e/ou opera um negócio para realizar 

uma ideia ou projeto pessoal assumindo riscos e responsabilidades e inovando 

continuamente. Sobre tal agente, Dolabela afirma: 

 

Pode-se dizer que os empreendedores dividem-se igualmente em dois times: 
aqueles para os quais o sucesso é definido pela sociedade e aqueles que têm 
uma noção interna de sucesso. (DOLABELA, 2008, p. 44). 

 

 Partindo destas concepções, pode-se também definir o empreendedor como 

sendo um ser criativo, capaz de transformar os sonhos em realidade, fazendo uso, 
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para tal, de um conjunto de habilidades e competências. Assim, do conjunto de 

habilidades e competências fazem parte (MOREIRA E SILVA, 2007): 

 A criatividade e o entusiasmo; 

 A motivação; 

 A liderança; 

 A responsabilidade; 

 A capacidade de correr riscos; 

 O comprometimento e a necessidade de estabelecer relações pessoais; 

 O pensamento difuso; 

 A eficiência; 

 O otimismo; 

 A tenacidade; 

 A atitude positiva perante o fracasso; 

 A tolerância à ambiguidade e à incerteza; 

 A flexibilidade; 

 A autoconfiança; 

 O espírito de iniciativa; 

 Visão de longo prazo; 

 A cooperação; 

 A inovação e a independência; 

 A procura constante de oportunidades. 

 Mediante as características do empreendedor e os conceitos sobre 

empreendedorismo, o próximo capítulo abordará a situação do empreendedorismo no 

Brasil, desde seu início até a situação na segunda década do século XXI. 

 

 

2.2 Empreendedorismo no Brasil 
 

O empreendedorismo no Brasil só começou a se desenvolver nos anos 90 com 

a abertura do mercado interno para as importações, na qual as empresas nacionais 

tiveram que se adaptar à modernização. Antes disso, o cenário político e econômico 
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não era favorável e o empreendedor não conseguia ajuda e nem informações para 

dar início ao seu próprio negócio. 

Nessa mesma década, o movimento do empreendedorismo no Brasil começou 

se fortalecer quando entidades como SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas) e SOFTEX (Sociedade Brasileira para Exportação de 

Software) foram criadas.  

Antes disso, praticamente não se falava em empreendedorismo e em criação 

de pequenas empresas. Os ambientes político e econômico do país não eram 

propícios e o empreendedor não encontrava informações para auxiliá-lo na jornada 

empreendedora.  

O SEBRAE é um dos órgãos mais conhecidos do pequeno empresário 

brasileiro, o qual busca junto a essa entidade todo o suporte que precisa para iniciar 

sua empresa, bem como consultorias para resolver pequenos problemas pontuais de 

seu negócio. 

Dessa forma, com o apoio desses órgãos ao pequeno empresário brasileiro, o 

país apresenta uma nova fase de empreendedorismo, conforme afirmação de 

Dornelas (2008, p. 11): 

 

Passados 20 anos, pode-se dizer que o Brasil entra na segunda década deste 
novo milênio com todo o potencial para desenvolver um dos maiores 
programas de ensino de empreendedorismo de todo o mundo, comparável 
apenas aos Estados Unidos, onde mais de duas mil escolas ensinam 
empreendedorismo. 

 

Ainda, segundo Dornelas (2011, p. 12), o que justifica esse pensamento são 

ações tomadas nos últimos anos em prol do empreendedorismo brasileiro. São elas: 

1. Os programas SOFTEX e GENESIS (Geração de Novas Empresas de 

Software, Informação e Serviços), criados na década de 1990 e que até há 

pouco tempo apoiavam atividades de empreendedorismo em software, 

estimulando o ensino da disciplina em universidades e a geração de novas 

empresas de software, ou seja, startups, conhecidas por serem empresas 

inovadoras e que, segundo RIES (2012), “ainda estão em busca de um modelo 

de negócio e, portanto, configuram uma forma de empreendedorismo que preza 

pelo feedback contínuo”.; 
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2. O programa Brasil Empreendedor, do Governo Federal, que foi dirigido à 

capacitação de mais de 6 milhões de empreendedores em todo o país, 

destinando recursos financeiros a esses empreendedores, totalizou um 

investimento de R$ 8 bilhões. Este programa vigorou de 1999 até 2002 e 

realizou mais de 5 milhões de operações de crédito; 

3. Ações voltadas à capacitação do empreendedor como, por exemplo, dos 

programas Empretec e Jovem Empreendedor do SEBRAE, líderes em procura 

por parte dos empreendedores e ótima avaliação; 

4. Houve ainda um evento pontual, que depois se dissipou, mas que também 

contribuiu para a disseminação do empreendedorismo. Trata-se da explosão 

do movimento de criação de empresas “pontocom” no país nos anos de 1999 

e 2000, motivando o surgimento de várias empresas startups de internet, 

desenvolvidas por jovens empreendedores; 

5. Especial destaque deve ser dado ao enorme crescimento do movimento de 

incubadoras de empresas no Brasil. Dados da Anprotec (Associação Nacional 

de Entidades Promotoras de Empreendimentos de Tecnologias Avançadas) 

mostram que, em 2010, mais de 400 incubadoras de empresas estavam em 

atividade no país; 

6. Evolução da legislação em prol das micro e pequenas empresas: Lei da 

Inovação, instituição do Simples, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o 

Programa Empreendedor Individual; 

7. Repercussão na mídia nacional da semana anual do empreendedorismo 

mundial, com eventos, workshops, seminários e discussões sobre os 

resultados anuais da pesquisa GEM e com debates sobre as estratégicas para 

o futuro do empreendedorismo brasileiro; 

8. Os diversos cursos e programas desenvolvidos nas universidades brasileiras 

para o ensino do empreendedorismo e criação de negócios, o que levou a uma 

consolidação da primeira fase do empreendedorismo universitário do país (a 

fase da disseminação) e o desenvolvimento do ensino de empreendedorismo 

na educação fundamental, no ensino médio e em cursos técnicos; 

9. Mais recentemente, várias escolas estão estruturando programas não só de 

criação de novos negócios, mas também focados em empreendedorismo social 
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e empreendedorismo corporativo. Existem, ainda, programas específicos 

sendo criados por escolas de administração de empresas e de tecnologia para 

formação de empreendedores, incluindo cursos de MBA (Master of Business 

Administration) e também cursos de curta e média duração, bem como 

programas a distância (EAD); 

10. Aumento do número de professores universitários com títulos de mestre e 

doutor em temas relacionados ao empreendedorismo e ainda com dedicação 

ao ensino de empreendedorismo. Um exemplo é a crescente demanda pelos 

workshops regionais que têm sido realizados pela Empreende e Campus-

Elsevier destinados à capacitação de professores e empreendedorismo em 

todo o país; 

11. Aumento da quantidade de entidades de apoio ao desenvolvimento do 

empreendedorismo no Brasil, pois além das mais conhecidas como SEBRAE, 

Anprotec, Endeavor, há várias ONGs, institutos e empresas destinando 

recursos e apoio institucional a projetos e programas de desenvolvimento do 

empreendedorismo em várias regiões do país; 

12. A ênfase do Governo Federal no apoio às micros e pequenas empresas, 

considerando, inclusive, a criação de um ministério ou secretaria com foco na 

pequena empresa; 

13. A consolidação de programas de apoio à criação de novos negócios com 

recursos de subvenção econômica, bolsas, investimentos para empresas 

iniciantes inovadoras provenientes de entidades governamentais de apoio à 

inovação e ao empreendedorismo, tais como Finep, fundações de amparo à 

pesquisa, CNPq, BNDES, entre outros; 

14. Aumento da quantidade de brasileiros adultos criando negócios, o que denota 

melhoria do cenário econômico, possibilitando maior quantidade de 

oportunidades de negócios, principalmente para empreendedores das classes 

sociais C e D; 

15. Aumento da quantidade de milionários e bilionários brasileiros, o que 

representa o sucesso financeiro desses brasileiros, na maioria dos casos tendo 

a atividade empreendedora como base para esse resultado; 
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16. O interesse dos fundos de capital de risco em empresas brasileiras. Em 2010, 

o Brasil ocupou uma posição inferior apenas em relação à China quanto a 

investimentos internacionais desse tipo no mundo; 

17. O maior interesse dos brasileiros e também de investidores estrangeiros na 

Bovespa, a bolsa de valores brasileira, com o aumento do número de ofertas 

públicas iniciais (IPO) e do número de investidores individuais; 

18. A constatação de que a palavra “empreendedorismo” já não é mais um 

substantivo difícil de pronunciar e é conhecida em todo o país; 

19. A constatação de que o “planejamento” já faz parte da agenda do 

empreendedor iniciante, que reconhece a importância de se planejar para um 

negócio antes de colocar suas ideias em prática; 

20. O crescente movimento das franquias no Brasil também pode ser considerado 

um exemplo de desenvolvimento do empreendedorismo nacional. Segundo a 

Associação Brasileira de Franchising, em 2010 havia 1.855 redes de franquias 

constituídas no país, com mais de 86 mil unidades franqueadas, o que 

correspondeu a praticamente R$ 76 bilhões de faturamento consolidado do 

setor. 

 

Vale destacar, ainda, sobre o empreendedorismo, que de acordo com o GEM - 

Global Entrepreneurship Monitor (2015), a Taxa Total de Empreendedorismo para o 

Brasil (TTE) foi de 39,3% e estima-se, portanto, que nesse mesmo ano, 52 milhões 

de brasileiros com idade entre 18 e 64 anos estavam envolvidos na criação ou 

manutenção de algum negócio, na condição de empreendedor em estágio inicial ou 

estabelecido.  

Outro dado relevante apresentado pelo GEM (2015) expõe as taxas de 

empreendedorismo, segundo o estágio dos empreendimentos no Brasil, conforme 

Tabela 1: 
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Tabela 1 - Taxas de empreendedorismo segundo o estágio dos 
empreendimentos – Brasil – 2015. 

Estágio 
Brasil 

2014 2015 

Iniciais 17,2 21,0 
Nascentes 3,7 6,7 
Novos 13,8 14,9 
Estabelecidos 17,5 18,9 
Total de empreendedores 34,4 39,3 

Fonte: GEM Brasil, 2015. 

 

Com relação à tabela 1, quando comparada à TTE de 2014 (34,4%), observa-

se que essa taxa sofreu um aumento significativo, intensificando a trajetória de 

crescimento observada desde 2011. 

Segundo o GEM (Global Entrepreneurship Monitor, 2015), pode-se verificar a 

evolução dos empreendimentos no Brasil comparando os empreendimentos iniciais, 

os empreendimentos estabelecidos e o total de empreendimentos, desde 2002 até 

2015, expondo considerável crescimento dos mesmos, conforme demonstra a Figura 

1: 

 

Figura 1- Evolução das taxas de empreendedorismo segundo estágio do 
empreendimento - Brasil: 2002 - 2015. 

 
Fonte: GEM Brasil, 2015. 

 

Ainda, segundo o GEM (2015), ao investigar separadamente a motivação dos 

empreendedores iniciais para cada estágio dos empreendimentos, observou-se que a 

proporção de empreendedores por necessidade aumentou em 23% entre 2014 e 

2015, significando um aumento atípico, pois a taxa de empreendedores por 

necessidade vinha decrescendo desde 2010 (1,4% em 2010 e 0,5% em 2014), 

sofrendo um abrupto crescimento de 1,9% entre 2014 e 2015, chegando a 2,4% no 
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último ano, apontando que, embora as taxas de empreendedorismo no Brasil tenham 

aumentado entre 2014 e 2015, se comparadas aos últimos anos da pesquisa no Brasil, 

estas foram mais impactadas pelo empreendedorismo por necessidade. 

Vale ressaltar que a crise econômica que paira sobre o país nos anos de 2016 

e 2017 geram algumas mudanças de cenário, mas que ainda não são cabíveis de 

serem citadas neste trabalho por não existirem estudos mais profundos sobre tal 

situação. 

Após a análise da situação do empreendedorismo no Brasil, o capítulo seguinte 

faz uma explanação sobre a situação do ensino tecnológico no país. 

 

 

2.3 Ensino Superior e Ensino Superior Tecnológico 
 

O Ensino Superior é um diferencial considerável para o desenvolvimento de 

qualquer país. É um instrumento que abre as portas do conhecimento científico e da 

experiência cultural para todas as nações. Ao entrar na graduação, os jovens traçam 

sua trajetória profissional e adquirem responsabilidades ao iniciarem suas carreiras 

no mercado de trabalho. Desempregados e profissionais já atuantes, que não tiveram 

a oportunidade e a motivação de cursar a graduação no início da juventude, também 

podem fazer parte desse universo para realização dos seus anseios, esperanças e 

planos de crescimento profissional. 

O Relatório da UNESCO, United Nations Educational Scientifc and Cultural 

Organization, ressalta a importância do ensino superior para os discentes e docentes: 

 

O ensino superior é, em qualquer sociedade, um dos motores do 
desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, um dos polos da educação 
ao longo de toda a vida. É, simultaneamente, depositário e criador de 
conhecimentos. Por outro lado, é o instrumento principal de transmissão da 
experiência cultural e científica acumulada pela a humanidade. Num mundo 
em que os recursos cognitivos, enquanto fatores de desenvolvimento tornam-
se cada vez mais importantes do que os recursos materiais a importância do 
ensino superior e das suas instituições será cada vez maior. Além disso, 
devido à inovação e ao progresso tecnológico, as economias exigirão cada 
vez mais profissionais competentes, habilitados com estudos de nível 
superior. (UNESCO 2000, p.139-140) 
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Além de formar dirigentes, intelectuais, políticos, diretores e professores, 

formadores de opinião, pessoas que cuidarão e influenciarão diretamente no processo 

evolutivo do país. De acordo com o Relatório, a atividade de educação e formação 

tornou-se um dos motores principais do desenvolvimento, pois contribuiu para o 

progresso científico e tecnológico, para o avanço geral dos conhecimentos, os quais 

constituem fator decisivo do crescimento econômico.  

No entanto, ainda de acordo com o Relatório, o ensino superior está em crise 

em grande parte do mundo. Os estabelecimentos são pressionados a fornecer maior 

número de vagas, houve um aumento efetivo do número de instituições com sistemas 

de ensino e cursos dos mais variados, tudo para atender às exigências específicas do 

mercado de trabalho.  

Ainda, considerando o relatório, os países em desenvolvimento enfrentam além 

do alto custo do ensino superior, o desemprego e o êxodo dos diplomados. O desafio 

é resgatar as missões do ensino superior, que reúnem funções tradicionais como a 

transmissão do saber, o incentivo ao questionamento crítico, à inovação e formação 

humana permanente. 

O Brasil tenta fazer a sua parte e os números mostram um movimento 

considerável no sentido de estimular o ensino superior no país e a situação chega a 

ser surpreendente tanto no ensino superior privado quanto no ensino superior público. 

Conforme o Mapa do Ensino Superior no Brasil, edição do ano de 2015, do 

Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior (SEMESP), e de acordo com o 

presidente do sindicato, o Prof. Hermes Ferreira Figueiredo: 

 

Apesar do momento de instabilidade por que passa o país, o setor do ensino 
privado tem feito muito para melhorar a qualidade de suas IES, ampliando 
cada vez mais a adoção de boas práticas de gestão administrativa e 
acadêmica, além de inovar na busca de novas formas de financiamento que 
permitam atender aos jovens que ficaram sem acesso ao programa social do 
Governo Federal. SEMESP (2015, p. 5). 

 

Os cursos superiores de tecnologia, que são objetos desse estudo, nasceram 

na década de 1970, de forma tímida. A força de trabalho brasileira contou por muito 

tempo com trabalhadores carentes de qualificação. Com o processo de 

industrialização do país a partir dos anos 1950 e as crescentes inovações 
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tecnológicas, as mudanças na organização da produção passaram a demandar 

profissionais “com escolaridade básica e com adequada e contínua qualificação 

profissional”. Nesse contexto, o tecnólogo passou a ser requisitado por meio do 

parecer CNE/CP nº 29/2002 (BRASIL, 2002). 

A origem dos CSTs foi respaldada pela Lei nº 4.024/61, a primeira LDB, que, 

em seu art. 104, contemplava “a organização de cursos ou escolas experimentais, 

com currículos, métodos e períodos escolares próprios”. Em 1969, por meio do 

Decreto-lei nº 547, foi autorizado o funcionamento dos cursos profissionais superiores 

de curta duração pelas escolas técnicas federais. Em São Paulo, nesse período, os 

cursos de tecnólogos ou cursos superiores de tecnologia foram implementados, 

inicialmente, pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETPS 

— MEC/SETEC, Políticas públicas para a educação profissional e tecnológica, 2004). 

De acordo com o Decreto nº 5.154/2004 (BRASIL, 2004), a educação 

profissional no Brasil consiste de três níveis, sendo um deles, a educação profissional 

tecnológica de graduação e de pós-graduação. Nesse nível, estão os cursos 

superiores de tecnologia (CSTs), cursos de graduação também conhecidos como 

cursos tecnológicos ou tecnólogos. 

Os CSTs começaram a ser ofertados na educação profissional brasileira na 

década de 1970, em função da necessidade de formação e qualificação de 

trabalhadores para atender a demanda das empresas instaladas no período de 

industrialização e modernização, promovido pelo governo brasileiro em meados do 

século XX. No entanto, persistia a visão de uma educação para o trabalho associada 

à formação profissional das classes menos favorecidas. 

A partir da nova LDB, conhecida pelo nome de seu idealizador — Lei Darcy 

Ribeiro —, que entende ser a educação profissional integrada às diferentes formas de 

educação (Parecer CNE/CP nº 29/2002), esse preconceito começou a ser alterado.  

A partir dessa lei e das regulamentações posteriores, a educação profissional foi 

redimensionada e o ensino tecnológico reiniciou sua trajetória no Brasil (TAKAHASHI, 

2010). 

Os CSTs tiveram um significativo crescimento quanto ao número de vagas, de 

alunos matriculados e de instituições ofertantes.  
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A principal diferença entre os cursos de graduação tecnológicos, que conferem 

o diploma de tecnólogo, e os cursos tradicionais de Ensino Superior, que conferem o 

diploma de licenciatura ou bacharel, está na proposta e nos propósitos de cada um. 

Os cursos tecnológicos visam atender a uma demanda do mercado por especialistas 

dentro de uma área de conhecimento e estão orientados por características como 

foco, rapidez e flexibilidade, enquanto as outras modalidades de ensino superior visam 

formar generalistas. Os CSTs são, portanto, cursos distintos das graduações 

tradicionais (Parecer CNE/CES nº 436/2001), e seus concluintes ficam aptos a 

prosseguir seus estudos em nível de pós-graduação. 

O Parecer CNE/CES nº 436/2001, aprovado pela Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação, define os cursos superiores de 

tecnologia: 

 

São cursos de graduação com características especiais, bem distintos dos 
tradicionais e cujo acesso se fará por processo seletivo, a juízo das 
instituições que os ministrem. Obedecerão a diretrizes curriculares nacionais 
a serem aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. 

 

Ressalta-se, ainda, que os principais atributos dos CSTs são o foco, a rapidez, 

a inserção no mercado de trabalho e a metodologia. O foco diz respeito à formação 

em um campo de trabalho definido, de acordo com as tendências do mercado. A 

rapidez refere-se à oferta do curso com uma carga horária menor, de dois ou três 

anos. Por estarem pautados em pesquisa de mercado para sua oferta e 

funcionamento, visam rápida inserção do aluno no mercado de trabalho, de acordo 

com suas tendências. A metodologia praticada abrange técnicas, métodos e 

estratégias focadas na aprendizagem, no saber e no saber-fazer, com propostas 

didático-pedagógicas voltadas para a prática.  

Por esse motivo, os cursos tecnológicos não constituem cursos permanentes, 

mas sim cursos que devem ser continuamente revistos, redesenhados e 

reorganizados, para garantir a adequação à mutabilidade das necessidades do 

mercado de trabalho.  

Com essas características, os cursos tecnólogos não admitem um fluxograma 

linear e “engessado” requerendo, assim, flexibilidade de percurso e a possibilidade de 
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certificações intermediárias para alunos que não tenham interesse ou não possam 

concluir o curso. 

A seguir, observam-se os pontos nos quais a educação contribui com a 

formação de profissionais qualificados e estimulados para a prática do 

empreendedorismo. 

 

 

2.4 Relação Empreendedorismo e Educação 
 

O presente capítulo visa analisar os métodos e técnicas de ensino do 

empreendedorismo e sua contribuição nos cursos de tecnologia. Analisa o ensino do 

empreendedorismo, enquanto área recente do saber, refletindo também as 

adaptações que recaíram sobre as metodologias necessárias à adequada 

transmissão de conteúdo deste complexo campo do conhecimento.  

Henrique e Cunha (2008) apontam que na Europa existe um consenso de que 

para se conquistar um futuro próspero é necessária a criação de negócios que estejam 

profundamente enraizados na economia local. Como exemplo, o autor demonstra que 

no Reino Unido os responsáveis pela política de desenvolvimento estão envoltos em 

uma verdadeira obsessão com o empreendedorismo e a educação ou ensino de 

empreendedorismo, os quais julgam ser a solução mais pragmática para uma 

crescente gama de desafios socioeconômico e políticos. Ressaltam, ainda, que esse 

fascínio pelo tema empreendedorismo acontece também em países em 

desenvolvimento e/ou que passam por uma transição política ou econômica. 

Para esses autores, os modelos de influência são importantes para analisar os 

comportamentos dos empreendedores. Eles podem adquirir uma cultura 

empreendedora por meio da prática ou com a convivência de pais empreendedores e 

até mesmo no sistema escolar. 

Porém, esse sistema é concebido para aprender a dominar as questões 

analíticas, o estudante passa anos, do primário à Universidade, numa relação quase 

de passividade com o aprendizado. 
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Para saber se o empreendedorismo pode ser ensinado é preciso adaptar a 

abordagem pedagógica à lógica de cada disciplina ou campo de estudo. Não se pode 

ensinar empreendedorismo como se ensina outras matérias (FILION, 1994). 

É perfeitamente possível oferecer programas e cursos como sistemas de 

aprendizado adaptados à lógica desse campo de estudo, podendo ser considerado, 

ainda, um desafio pedagógico. 

Segundo Filion (2000), nem todos os indivíduos que se matriculam nesses 

cursos querem se tornar empreendedores, entretanto, vários querem descobrir o 

mundo do empreendedor. Sendo assim, é necessário estabelecer distinções entre as 

categorias de cursos que tratam ora da sensibilização, ora das práticas de gestão. Os 

universitários tendem a priorizar elementos de conceitualização, enquanto que os 

empreendedores preferem geralmente o mais concreto. 

O ensino do empreendedorismo nos cursos tecnológicos é umas das mais 

recentes temáticas no campo das investigações em empreendedorismo, tendo 

captado, por isso, o interesse de inúmeros investigadores, docentes e discentes. 

Como área recente que é, invocou a necessidade de adaptação das linhas de ensino 

que vinham sendo seguidas e até mesmo a quebra de alguns paradigmas tradicionais. 

Sustentada em diferentes linhas teóricas que apresentam explicações muito variadas 

para a origem das intenções empreendedoras, a disciplina conduziu à necessidade 

de adoção de métodos e técnicas específicos, passíveis da sua promoção. (SILVA; 

MOREIRA, 2007). 

Delineado o cenário emergente neste século XXI no mundo e no Brasil, urge a 

necessidade, em todos os níveis, de pessoas que detenham habilidades empresariais 

e habilidades para lidar com os desafios atuais da vida e um futuro incerto. Somado a 

isso, seja na escolha da carreira ou outras situações pessoais, indivíduos podem se 

beneficiar do inovador aprendizado de empreendedorismo, habilitando-os a resolver 

problemas, adaptando-se mais prontamente a mudanças, tornando-se mais 

autoconfiante e desenvolvendo sua criatividade e imaginação (JONES; ENGLISH, 

2004). 

Portanto, não há dúvida de que o aprendizado sobre empreendedorismo 

fornece ainda mais benefícios para toda a sociedade, tornando-se de extrema 

importância no contexto atual. Já existe o reconhecimento nos dias de hoje de que o 
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ensino de empreendedorismo é uma inovação educacional importante que estimula 

um processo de aprender sobre aprender. O interesse pelo empreendedorismo como 

um campo de pesquisa e ensino foi preenchido pela crescente demanda, por parte 

dos estudantes, de cursos da área (JONES; ENGLISH, 2004). 

Souza et al. (2005, p. 205-206) complementa as características da abordagem 

da formação empreendedora citando seus princípios: 

 

Aprender a compreender o mundo, comunicação e colaboração em contexto 
competitivo, raciocínio criativo e resolução de problemas encarando a vida 
em uma perspectiva criativa, domínio pessoal, processo no qual é 
desenvolvido o autoconhecimento e o auto desenvolvimento, pensamento 
sistêmico, possibilitando clareza na percepção do todo e das relações entre 
as partes, e liderança. Assim, essa formação baseia-se no desenvolvimento 
do autoconhecimento com ênfase na perseverança, na imaginação, na 
criatividade, associadas à inovação, passando a ser importante não só o 
conteúdo do que se aprende, mas, sobretudo, como é aprendido. 

 

Assim, uma formação que abrace todas essas características necessita de uma 

adequação dos conteúdos e práticas didático-pedagógicas mais apropriadas para 

atingir seus objetivos, não utilizando apenas métodos comuns de transmissão de 

conhecimentos do ensino tradicional.  

Para tal, são necessárias práticas pedagógicas diversificadas, desde 

conferências, aulas expositivas, discussões de grupo e em sala de aula, plano de 

negócios, dinâmicas de grupo, até o foco em teoria, entre outras. 

 De acordo com Henrique e Cunha (2008), para se alcançar esse objetivo, os 

métodos didáticos mais apropriados, são: estudo de casos, visita a empresas, 

brainstorming, projetos desenvolvidos em grupos, simulações etc. Dessa maneira, os 

alunos têm a possibilidade de aplicar as teorias aprendidas na prática do mercado ou, 

ao menos, visualizá-las na prática – com o professor atuando como um guia nos 

meandros deste processo. 

A essa inversão no processo de ensino Ulijn et al., (2003) designam de “dilema 

ensino/treino”, considerando, contudo, que a interação entre docentes e discentes não 

é exclusiva, mas envolve outros stakeholders, designadamente agentes financeiros, 

legais, tecnológicos e de marketing. 

Essa metodologia coincide com a visão de Filion (1999), pois ele defende que 

o ensino do empreendedorismo não pode ser feito como nas demais disciplinas, deve-
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se levar o aluno a definir, estruturar contextos e compreender várias etapas de sua 

evolução. Deve-se, ainda, concentrar-se mais no desenvolvimento do conceito em si 

(autoconhecimento) e na aquisição de know-how1 do que na simples transmissão de 

conhecimento. 

Para Kirby (2004), isso significa, especificamente, introduzir módulos e cursos 

projetados para desenvolver nos estudantes a consciência e característica do 

empreendedor. 

Plaschka e Welsch (1990) consideram que a linha de ensino tradicional não era 

adequada, pois era pouco estruturada, ambígua, complexa, holística e envolvia uma 

grande multidisciplinaridade, o que acarretava problemas reais para o ensino do 

empreendedorismo. 

As diferenças entre o ensino, enquanto reprodução do conhecimento, e o 

ensino, centrado na produção do conhecimento, podem ser observadas na Tabela 2: 

                                                           
1 Know-how: Do inglês (literalmente): "saber como"; Conjunto de conhecimentos práticos adquiridos 

por uma empresa ou um profissional, que traz para si vantagens competitivas. 
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Tabela 2 - O Ensino Tradicional e o Ensino Moderno 

Fonte: Adaptado de Bolzan, 1998. 
 

Os aspectos e as características inerentes ao empreendedorismo vão 

necessariamente ao encontro da perspectiva atual do ensino, na qual o saber se 

confunde com a capacidade de percepção do comportamento do mercado 

concorrente, do qual fazem parte conjuntos de pessoas, cujas ações são promotoras 

de novas oportunidades (SOLOMON et al., 2002). 

As pessoas que se matriculam nesses cursos não querem todos se tornar 

empreendedores, mas vários querem descobrir o mundo do empreendedor. Sendo 

assim, estabelecemos distinções entre as categorias de cursos que tratam ora da 

sensibilização, ora das práticas de gestão. Portanto, as instituições de ensino hoje 

estão aptas a instituir certificados e diplomas nesse campo. Hoje é muito fácil 
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encontrar cursos sobre empreendedorismo, inclusive estudos de casos, trabalhos de 

campo e contatos com pessoas que vivenciam este mundo. O empreendedorismo 

surge de contextos culturais que se desenvolvem em torno de empreendedores que 

dirigem pequenas empresas (OLIVEIRA, 2007). 

Ao longo das últimas décadas, é crescente a percepção difundida entre os 

professores de que os alunos estão cada vez menos interessados pelos estudos e 

reconhecendo menos a sua autoridade e, desta forma, a mera transmissão de 

informação sem a adequada recepção não caracterizaria um eficiente e eficaz 

processo de ensino-aprendizado (SANTOS; SOARES, 2011). Segundo os autores, a 

evolução tecnológica junto às mudanças sociais, faz com que a organização escolar 

atual não atenda à necessidade real dos alunos, provocando falta de interesse pela 

escola, pelos conteúdos e pela forma como os professores conduzem suas aulas.  

De acordo com Marin et al., (2010), algumas instituições de ensino buscam 

minimizar tais lacunas, adotando novas formas de ensino-aprendizagem e de 

organização curricular, na perspectiva de integrar teoria/prática, ensino/serviço, com 

destaque para as metodologias ativas de aprendizagem. 

O empreendedorismo surge de contextos culturais que se desenvolvem em 

torno de empreendedores que dirigem pequenas empresas por meio da adoção de 

metodologias ativas sobre empreendedorismo, tema este que será abordado no 

próximo capítulo. 

 

 

2.5 Metodologias Ativas praticadas nas IES 
 

2.5.1 Inovação nas Instituições de Ensino Superior 
 

Segundo FREEMAN (1988), inovação é o processo que inclui as atividades 

técnicas, concepção, desenvolvimento e gestão, resultando na comercialização de 

novos e melhorados produtos, ou na primeira utilização de novos e melhorados 

processos. 

Fazer mais com menos recursos pode ser também definido como inovação, 

pois pode permitir ganhos de eficiência em processos produtivos, administrativos ou 
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financeiros, e ainda na prestação de serviços, aumentando a competitividade, sendo 

assim considerado um fator fundamental no crescimento econômico. 

A inovação pode ser diferenciada em tipos e, dentre esses, existem a inovação 

em produto e a inovação em processo. 

 Segundo o Manual de Oslo, a inovação de produto é: 

 

Uma inovação de produto é a introdução de um bem ou serviço novo ou 
significativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos 
previstos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações 
técnicas, componentes e materiais, softwares incorporados, facilidades de 
uso ou outras características funcionais. (MANUAL DE OSLO, 1997, p. 57). 

 

Para a PINTEC (IBGE, 2008 e 2011) a inovação de produto novo é aquela que 

tem características como especificações técnicas, componentes e materiais 

diferentes, significativamente, de todos os produtos anteriores. Já a inovação de 

produto progressiva é aquela que aperfeiçoa um produto existente através de um 

desempenho aprimorado. (IBGE, 2011). 

Para que ocorra a inovação em produto é preciso utilizar novas tecnologias ou 

combinação inteligente das existentes, e só há reconhecimento quando o bem, 

material ou imaterial, é aceito pelo mercado, gerando ganhos e lucratividade. 

Porém, existe uma diferença entre inovação para o mercado e inovação para a 

empresa. No primeiro caso o negócio lança pioneiramente um produto ou serviço, já 

no segundo o empreendimento lança um produto ou serviço já existente no mercado. 

Já a inovação de processo é definida pelo Manual de Oslo como: 

 

Uma inovação de processo é a implementação de um método de produção 
ou distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças 
significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares. (MANUAL DE 
OSLO, 1997, p. 58). 

 

Pode-se citar como exemplo a inovação organizacional que adota a 

implementação de novos métodos organizacionais na prática do negócio, organização 

do trabalho e/ou relações externas, ou a inovação de marketing que faz uso da 

implementação de novos métodos de marketing, envolvendo melhorias significativas 

no design do produto ou embalagem, preço, distribuição e promoção. 
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Moran (2007) aponta ainda que uma educação inovadora se apoia em um 

conjunto de propostas com alguns grandes eixos que lhe servem de guia e de base. 

As tecnologias favorecem mudanças, mas os eixos são como diretrizes 

fundamentais para construir solidamente os alicerces dessas mudanças. Segundo o 

autor, as bases ou eixos principais de uma educação inovadora são: o conhecimento 

integrador e inovador, o desenvolvimento da autoestima/autoconhecimento, a 

formação do aluno empreendedor e a construção do aluno cidadão. 

 

Todos os alunos precisam ter em todas as etapas da sua aprendizagem uma 
vinculação profunda com a realidade, principalmente com a realidade 
carente, pobre, diferente. O aluno aprende mais se combina estudo com 
projetos e com imersão em atividades sociais e culturais com grupos 
diferentes dos que está habituado. (MORAN, 2007, p. 53). 

 

Com esses pilares e com o apoio das tecnologias, será possível tornar o 

processo de ensino-aprendizagem muito mais flexível, integrado, empreendedor e 

inovador. 

 

 

2.5.2 Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem 
 

Para Japiassú (1976, p. 74), a interdisciplinaridade caracteriza-se pela 

intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das 

disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa. 

Além disso, ressalta-se que  a importância da interdisciplinaridade aponta para 

a construção de uma escola participativa e decisiva na formação do sujeito social. O 

seu objetivo tornou-se a experimentação da vivência de uma realidade global, que se 

insere nas experiências cotidianas do aluno e do professor. 

 

O valor e aplicabilidade da interdisciplinaridade, portanto, podem verificar-se 
tanto na formação geral, profissional, de pesquisadores, como meio de 
superar a dicotomia ensino-pesquisa e como forma de permitir uma educação 
permanente. (FAZENDA, 1992, p. 49). 

 

As metodologias ativas de aprendizagem adquirem papel importante nas 

atividades de ensino, uma vez que proporcionam ao aluno oportunidades significativas 
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de intervenção na realidade concreta, seja individualmente, com seus professores ou 

com os demais alunos. De igual forma, as metodologias ativas de aprendizagem 

também proporcionam o desenvolvimento de competências transversais, para além 

daquelas tradicionalmente planejadas a partir dos conteúdos selecionados. 

Essas metodologias buscam favorecer a motivação autônoma e têm o potencial 

de despertar a curiosidade, à medida que os alunos se inserem na teorização e trazem 

elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou na própria perspectiva do 

professor (BERBEL, 2011).  

Ainda, segundo Berbel (2011), o professor atuaria, nesse caso, como facilitador 

ou orientador para que o estudante pesquise, reflita e decida o que fazer para atingir 

os objetivos de aprendizado estabelecidos. 

 

Podemos entender que as Metodologias Ativas baseiam-se em formas de 
desenvolver o processo de aprender, utilizando experiências reais ou 
simuladas, visando às condições de solucionar, com sucesso, desafios 
advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes contextos. 
(BERBEL, 2011, p. 29). 
 

Já para Bastos (2006) os processos interativos de conhecimento, análise, 

estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar 

soluções para um problema desperta nos alunos as possibilidades de envolvimento 

ativo dos mesmos em seu próprio processo de formação.  

Com essa proposta o aluno é levado a fazer uma análise de problemas e 

tomada de decisões, utilizando de casos reais, fictícios ou adaptados da realidade, 

possibilitando aos alunos um contato com situações que podem ser encontradas na 

profissão e habituá-los a analisá-las em seus diferentes ângulos antes de tomar uma 

decisão. 

A mudança no processo de ensino-aprendizagem, de acordo com Sobral e 

Campos (2012), é árdua, pois busca a ruptura com os modelos de ensino tradicional. 

Ao abandonar os métodos tradicionais de transmissão de conhecimentos, em que 

professor fala e os alunos ouvem, o professor assume uma posição de facilitador e 

técnico no processo de aprendizado (MAZUR, 1996).  

  

Promover a aprendizagem significativa, exige, em primeiro lugar, uma 
metodologia de ensino que seja capaz de envolver o aluno enquanto 
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protagonista de sua aprendizagem, desenvolvendo ainda o senso crítico 
diante do que é aprendido, bem como competências para relacionar esses 
conhecimentos ao mundo real (PINTO et al., 2012, p.78). 

  

Assim, aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o assunto em 

estudo – ouvindo, falando, perguntando, discutindo, fazendo e ensinando – sendo 

estimulado a construir o conhecimento em vez de recebê-lo de forma passiva do 

professor. Em um ambiente de aprendizagem ativa, o professor atua como orientador, 

supervisor, facilitador do processo de aprendizagem, e não apenas como fonte única 

de informação e conhecimento (BARBOSA; MOURA, 2013, p.55). 

Existem vários tipos de metodologias ativas, mas neste trabalho receberá 

destaque a Aprendizagem Baseada Em Projeto, por ser a utilizada durante o curso. A 

seguir são apresentadas algumas dessas metodologias. 

 

 

2.5.2.1 Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL/ABP) 
 

Essa vertente de processo de ensino inicia a aprendizagem criando uma 

necessidade de resolver um problema não completamente estruturado, a exemplo do 

que poderia ocorrer fora da sala de aula. Durante o processo, os alunos constroem o 

conhecimento do conteúdo e desenvolvem habilidades de resolução de problemas, 

bem como as competências de aprendizagem autodirigida (KWAN, 2000; ATWA; AL 

RABIA, 2014; GUERRA, 2014), provendo um ambiente propício para o 

desenvolvimento meta-cognitivo dos estudantes. 

Suas características são (HUNG et al., 2008):  

- Os alunos, em grupos de cinco a oito, começam a aprender, abordando 

simulações do problema não estruturado. O conteúdo e as habilidades a serem 

aprendidas são organizados em torno de problemas e não como uma lista hierárquica 

de tópicos, havendo uma relação recíproca entre o conhecimento e o problema: a 

construção do conhecimento é estimulada pelo problema e aplicada de volta para o 

problema; 

- É centrada no aluno, porque faculdade não dita o aprendizado;  
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- É autodirigida, de modo que os alunos assumem a responsabilidade individual 

e colaborativa para gerar questões e processos de aprendizagem pela autoavaliação, 

avaliação por pares e avaliação de seus próprios materiais de aprendizagem. 

Estudantes coletam informações e dividem seu aprendizado com o grupo;  

- É autorreflexivo, de tal forma que os alunos monitoram sua compreensão e 

aprendem a ajustar as estratégias para a aprendizagem;  

- Professores são facilitadores (não disseminadores de conhecimento), que 

apoiam e modelam os processos de raciocínio, facilitam processos grupais e 

dinâmicas interpessoais, sondam o conhecimento dos alunos e nunca inserem 

conteúdo ou fornecem respostas diretas às perguntas;  

- No final do período de aprendizado (geralmente uma semana), os estudantes 

resumem e integram seus aprendizados. 

O método, usado inicialmente na área da saúde na década de 50, ganhou 

impulso nos anos 80, após publicação de relatório da Associação das Faculdades de 

Medicina dos USA, que recomendava mudanças no ensino, tais como promover e 

avaliar a aprendizagem independente e a resolução de problemas, e redução do 

tempo em sala de aula (BARROWS,1996 apud HUNG et al., 2008).  

Tornou-se, provavelmente, o método mais conhecido e utilizado das 

metodologias ativas, sendo foco de atenção de diversos pesquisadores (BERBEL, 

2011; HANSEN et al., 2014; PICKRELL et al., 2013; SCHWARTZ, 2008; SUGAHARA, 

C. R.; JANNUZZI, C. A. S. R.; SOUZA, J. E., 2012).  

O método baseia-se em premissas do construtivismo:  

- O conhecimento é construído individualmente e co-construído socialmente a 

partir de interações com o ambiente;  

- Existem múltiplas perspectivas relacionadas a cada fenômeno;  

- Significado e pensamento são distribuídos entre cultura e a comunidade em 

que vivemos e as ferramentas que utilizamos;  

- O conhecimento é ancorado e indexado por contextos relevantes. 

Estudos diversos mostram vantagens substanciais do PBL na retenção de 

conteúdos, pensamento crítico e no desenvolvimento de competências para resolução 

de problemas, quando comparado com o ensino tradicional (MENNIN, 2007; DUBE et 

al., 2014; HASSAN, 2014). 
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2.5.2.2 Aprendizagem Baseada em Times (TBL) 
 

Idealizada nos anos 70 por Larry Michaelsen, na Universidade de Oklahoma, a 

Aprendizagem Baseada em Equipe (ABE) é uma metodologia ativa de aprendizagem 

colaborativa e tem uma estratégia de ensino dinâmica centrada no estudante. 

Acredita-se que num ambiente motivador e cooperativo, criam-se oportunidades para 

um aprendizado mais interessante para o desenvolvimento da autonomia e da 

proatividade no processo de assimilação dos conteúdos curriculares.  

Como aponta Morris (1997, p.72),  

 

a aprendizagem colaborativa pode trazer à tona o que há de melhor em você 
e o que sabe, fazendo o mesmo com seu parceiro, e juntos vocês podem agir 
de forma que talvez não estivessem disponíveis um ao outro isoladamente.  

 

Morris tem sua teoria reforçada por Martins et al. (2015, p.2), que afirma que 

“existem muitas evidências mostrando que a aprendizagem colaborativa é muito mais 

efetiva que aprender sozinho”. 

De acordo com Michaelsen e Sweet (2008), o TBL vai além de cobrir o 

conteúdo, garantindo aos alunos a oportunidade de praticar o uso de conceitos do 

curso para resolver problemas. Assim, TBL é projetado para fornecer aos alunos 

conhecimento tanto conceitual quanto processual. Os alunos são organizados em 

grupos permanentes e o conteúdo do curso é organizado em grandes unidades 

(geralmente cinco a sete). As atribuições da equipe devem visar o uso de conceitos 

da disciplina para tomada de decisão, de forma a promover a aprendizagem por meio 

da interação do grupo. 

A etapa final do processo é uma apresentação (curta e específica), que permite 

ao professor esclarecer quaisquer equívocos que se tornam aparentes durante o teste 

de equipe e os apelos. O restante da unidade de aprendizagem é usado em atividades 

em sala e tarefas que exigem que os alunos pratiquem, utilizando o conteúdo do curso. 
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2.5.2.3 Métodos de Caso 
 

Mayer (2012) aponta que o método, inicialmente adotado pela Harvard 

Business School a partir de 1908, guarda semelhanças com o método Socrático, 

estimulando os alunos a pensarem e descobrirem, de forma ativa e não receptiva, por 

meio de perguntas que levem a reflexões relevantes. Para tanto, o caso estudado 

precisa apresentar um dilema, no qual os alunos testam suas habilidades técnicas e 

julgamento. Baseia-se na apresentação de dilemas reais, onde decisões devem ser 

tomadas e consequências enfrentadas. 

 

As soluções devem ser encontradas e propostas pelos alunos, que para isso 
usarão as informações contidas no caso, as teorias apresentadas na 
disciplina e suas próprias experiências profissionais. [...] a estrutura clássica 
[...] conta com um dilema central e um protagonista – que promove a 
identificação do aluno com a situação – [...] é considerada a melhor para 
provocar a discussão e a geração de ideias, para desenvolver habilidades 
relacionadas ao julgamento e à tomada de decisão (MAYER, 2012, p.9). 

 

Erskine et al. (1998), apud Mayer (2012), expõem que o processo de 

aprendizado no método de caso é composto por três estágios: 

a) A preparação individual, na qual o aluno lê o caso, estudas as fontes teóricas 

indicadas e prepara-se para a discussão; 

b) O debate em pequenos grupos, quando o aluno compara as suas reflexões 

e respostas com as dos demais colegas, ou seja, grupos de até seis pessoas com 

diferentes formações, experiências e percepções, buscando, nesse estágio, ampliar a 

visão e chegar a diferentes conclusões; 

c) Discussão em sala de aula, em que cada aluno, na plenária, é responsável 

pelas suas ideias e conclusões, que devem ser defendidas, conduzida pelo professor 

por meio de um processo de questionamento crítico preparado por ele. 

 

 

2.5.2.4 Simulações 

 

Simulações são instrumentos para auxiliar e complementar a aula expositiva, 

fornecendo oportunidades de participação interativa através de demonstrações ou 
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servir de suporte a Concep Tests. Uma boa simulação incentiva e orienta o processo 

de descoberta do aluno, proporcionando-lhe um ambiente divertido e atraente no qual 

poderá fazer perguntas e ter feedback para descobrir a resposta. Apesar de não 

substituírem os experimentos reais, em laboratório ou em sala de aula, vários estudos 

têm mostrado que sua utilização gera bons resultados (McDERMOTT; SHAFFER, 

2002).  

Finkelstein et al. (2005) constataram que os alunos que utilizaram simulação 

para o estudo de um tópico de Circuitos Elétricos em Física tiveram melhor 

desempenho em questões conceituais sobre o assunto abordado no exame final do 

que os alunos que utilizaram equipamento real. 

A simulação pode ser usada para tornar o aprendizado mais interessante e 

divertido, com o objetivo de melhorar a motivação e a atenção, reduzir custos, quando 

a utilização do objeto e do ambiente real for mais dispendiosa que a simulação e 

possibilitar que se façam coisas que são impossíveis de serem feitas no mundo real 

(MARINS et al., 2008).  

Uma simulação pode levar à aprendizagem relativamente rápida e muito eficaz 

de assuntos difíceis. Outra vantagem é poder mostrar o que não é visível a olho nu 

(átomos, moléculas, elétrons, etc.) ou fenômenos caros ou perigosos para sala de 

aula ou laboratórios escolares (PERKINS et al., 2006; WIEMAN et al., 2007). 

 

 

2.5.2.5 Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) 
 

Neste trabalho, especificamente, a metodologia ativa aplicada no projeto 

interdisciplinar com alunos do 4º semestre do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Empresarial é a Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL), pois articula a 

construção de empresas fictícias e/ ou propicia a criação de novas identidades visuais, 

por meio do reposicionamento das marcas das empresas dos alunos. 

Segundo Moran (2013), é uma metodologia de aprendizagem em que os alunos 

se envolvem com tarefas e desafios para resolver um problema ou desenvolver um 

projeto que também tenha ligação com sua vida fora da sala de aula. No processo, 

eles lidam com questões interdisciplinares, tomam decisões e agem sozinhos e em 
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equipe. Por meio dos projetos, são trabalhadas também suas habilidades de 

pensamento crítico, criativo e a percepção de que existem várias maneiras para a 

realização de uma tarefa, tidas como competências necessárias para o século XXI. 

Os alunos são avaliados de acordo com o desempenho durante e na entrega dos 

projetos. 

Ganhando espaço, essa metodologia, especialmente em universidades de 

ciências aplicadas devido à necessidade dos estudantes desenvolverem inúmeras 

habilidades para a vida profissional, proporciona experiências de aprendizagem 

multifacetadas, em oposição ao método tradicional de ensino (LETTENMEIER et al., 

2014).  

“A ideia de trabalhar com projetos como recurso pedagógico na construção de 

conhecimentos remonta ao final do século XIX, a partir de ideias enunciadas por John 

Dewey, em 1897” (BARBOSA; MOURA, 2013, p.61).  

Os benefícios desta abordagem, segundo Rudolph (2014), incluem o 

enquadramento das ciências e problemas de engenharia nos contextos culturais e 

sociais e da necessidade de adaptação do aluno, conforme os problemas vão 

tomando rumos imprevisíveis na sala de aula, assim como ocorrem na vida 

profissional. 

São selecionados problemas mal estruturados (muitas vezes interdisciplinares) 

e o professor orienta o processo de aprendizagem, conduzindo um interrogatório 

completo na conclusão da experiência de aprendizagem.  

Nas sessões de aula, os alunos e o instrutor discutem os detalhes do conteúdo, 

envolvendo-se em conversas significativas semelhante ao que seria feito na vida 

profissional (KORENIC, 2014), em quatro fases distintas: intenção, planejamento, 

execução e julgamento.  

De acordo com Barbosa e Moura (2013, p.63), há três categorias deste método: 

1) Projeto construtivo: Constrói algo novo, introduzindo alguma inovação, 

propor uma solução nova para um problema ou situação. Possui a dimensão da 

inventividade, na função, na forma ou no processo; 

2) Projeto investigativo: Desenvolve uma pesquisa sobre uma questão ou 

situação, mediante o emprego do método científico; 
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3) Projeto didático (ou explicativo): Responde questões do tipo: “Como 

funciona? Para que serve? Como foi construído?” Busca explicar, ilustrar, revelar os 

princípios científicos de funcionamento de objetos, mecanismos, sistemas etc. 

Torna-se perceptível e importante ressaltar que, no caso das três categorias 

citadas desse método, segundo os autores, em todas o aluno é protagonista do seu 

próprio aprendizagem, valendo-se da orientação e mediação do professor, o qual 

insere contextos reais nas situações da sala de aula. 

Diante dos projetos descritos, de acordo com o Buck Institute for Education 

(2008, p.18), os que se apresentam como efetivos possuem os seguintes atributos: 

a) Reconhecem o impulso para aprender, intrínseco dos alunos; 

b) Envolvem os alunos nos conceitos e princípios centrais de uma disciplina; 

c) Destacam questões provocativas; 

d) Requerem a utilização de ferramentas e habilidades essenciais, incluindo 

tecnologia para aprendizagem, autogestão e gestão do projeto; 

e) Especificam produtos que resolvem problemas; 

f) Incluem múltiplos produtos que permitem feedback; 

g) Utilizam avaliações baseadas em desempenho; 

h) Estimulam alguma forma de cooperação. 

 

São vários os modelos de implementação da metodologia de projetos. Alguns 

de curta duração (uma ou duas semanas) - restritos ao âmbito da sala de aula e 

baseados em um assunto específico e, outros, apresentam soluções mais complexas, 

que envolvem temas transversais e demandam a colaboração interdisciplinar, com 

uma duração mais longa (semestral ou anual), que é o caso pesquisado nesse 

trabalho. 

De acordo com Moran (2013), um nível mais avançado de realização de 

projetos acontece quando integram mais de uma disciplina, professores e áreas de 

conhecimento. A iniciativa pode partir de alguns professores ou fazer parte do projeto 

pedagógico da instituição. No caso dessa pesquisa, a iniciativa partiu do professor da 

disciplina de Planejamento de Marketing. Tratam-se de projetos que articulam vários 

pontos de vista, saberes, áreas de conhecimento, trazendo questões complexas do 

cotidiano e que sejam se tornem importantes aos estudantes, demonstrando a eles 
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que o conhecimento segmentado (disciplinar) é composto de olhares pontuais para 

conseguir encontrar significados mais amplos. 

Com o uso das metodologias ativas, o papel do professor ganha um status de 

relevância e lhe acrescentam responsabilidades quando comparadas a estilos de 

trabalho convencionais. É pouco provável que os estudantes, em situação escolar, 

envolvam-se espontaneamente em todas as atividades de aprendizagem de modo 

autônomo. A interação com seus professores e a empatia é uma das principais fontes 

para a melhoria da qualidade motivacional. 

Cabe ao professor a vontade para inovar, cativar e organizar-se para obter o 

máximo de benefícios oriundos da aplicação de metodologias ativas para a formação 

de seus alunos. 
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3 Metodologias de Pesquisa 
 

 

3.1 Quanto aos objetivos 
 

Para o desenvolvimento da dissertação foi realizada uma Pesquisa 

Exploratória. Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais evidente ou a construir hipóteses. A 

grande maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e (c) análise de exemplos que estimulem a compreensão. Além disso, 

essas pesquisas podem ser classificadas como: pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso (GIL, 2008). 

Para atender aos objetivos desse estudo também faz uso da metodologia de 

pesquisa do tipo descritiva. Conforme GIL (2002), a pesquisa descritiva tem a 

finalidade de descrever as características de determinada população ou fenômeno e 

relações entre variáveis. De acordo com Cervo e Bervian (1996), a pesquisa descritiva 

permite ao pesquisador observar e registrar fenômenos que possam ser relacionados. 

GIL (2002) explica que análise documental e estudos de casos são exemplos de 

pesquisa descritiva. 

 

 

3.2 Quanto aos procedimentos 
 

Neste estudo foi adotado o método de pesquisa bibliográfica, a qual é feita a 

partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios 

escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, documentos e relatórios de 

pesquisa sobre os temas investigados.  

Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que 

permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, 

porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 

procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
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conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta 

(FONSECA, 2002). 

Para GIL (2007), os exemplos mais característicos desse tipo de pesquisa são 

sobre investigações ideológicas ou aquelas que se propõem à análise das diversas 

posições acerca de um problema. 

 

 

3.3 CEP – Comitê de Ética e Pesquisa 
 

O Comitê de Ética e Pesquisa é uma base nacional e unificada de registros de 

pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema CEP/CONEP, no Brasil. 

Ela permite que as pesquisas sejam acompanhadas em seus diferentes 

estágios desde sua submissão até a aprovação final pelo CEP e pela Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP. 

A maioria dos processos relacionados à análise ética ocorre em ambiente 

eletrônico por meio da ferramenta eletrônica chamada Plataforma Brasil. 

Os objetivos do CEP são: 

Analisar de forma ética os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos no 

Brasil. 

- Garantir a segurança, proteção e garantia dos direitos dos participantes de 

pesquisa (UNIFATEA - Pró-Reitoria, 2017). 

Dessa forma, para autorização de aplicação do questionário, encaminhou-se o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o próprio projeto ao Comitê de 

Ética e Pesquisa, do Centro Universitário Teresa D’Ávila, conforme a Resolução 466 

de 2012, objetivando a aprovação dos mesmos para continuidade do desenvolvimento 

do trabalho, uma vez que consta envolvimento de seres humanos na pesquisa.  

O trabalho e o questionário foram aprovados em 07/12/2017 sob o Parecer de 

Número 1.855.192.  
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3.3 Quanto aos meios 
 

Esse trabalho utiliza a modalidade de estudo de caso. De acordo com Fonseca 

(2002), um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade 

bem definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, 

ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 

descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O pesquisador não 

pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe.  

O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, 

que procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes ou 

uma perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma perspectiva 

global, tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de 

vista do investigador (FONSECA, 2002). 

 

 

3.4 Quanto à abordagem 
 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas 

sim, com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização, etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se 

ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já 

que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia 

própria (GOLDENBERG, 1999). 

Segundo Oliveira (2007), a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem 

interpretativa do objeto de estudo, sendo que o pesquisador busca estudar coisas em 

seu cenário natural, compreendendo e interpretando os significados que as pessoas 

atribuem a determinado fenômeno. 

A pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento positivista lógico 

(que se refere a como fazer uma nova ideia funcionar), tende a enfatizar o raciocínio 

dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência humana 

(POLIT, BECKER E HUNGLER, 2004, p. 201). Além disso, Santos et al (2000) 
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observa que a pesquisa quantitativa tem como característica uma investigação que 

permite transformar informações em números, por exemplo, a utilização de 

questionários e formulários. 

Conforme exposto, o presente estudo segue abordagem qualitativa em razão 

do significado que os respondentes atribuíram em termos da interpretação das 

situações em que foram submetidos perante um questionário. Também segue 

abordagem quantitativa em razão da utilização das informações coletadas por meio 

de questionário e analisadas graficamente. Tais abordagens foram úteis para atender 

aos objetivos e problema da pesquisa.  

 

3.5 Case Fatec Cruzeiro 

 

No presente estudo foi analisada a adoção de metodologias ativas como 

instrumento de inovação para a formação empreendedora, especificamente a PBL 

(Project Based Learning ou Atividade Baseada em Projetos) em uma Instituição 

Pública de Ensino Superior Tecnológico, a Fatec Cruzeiro - Prof. Waldomiro May, 

localizada no Estado de São Paulo, na cidade de Cruzeiro. A instituição faz parte do 

Centro de Educação Tecnológica Paula Souza, autarquia do Governo do Estado de 

São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação, SDECTI, que administra 68 instituições de cursos superiores 

tecnológicos e 218 instituições de ensino técnico e médio, atendendo em torno de 283 

mil alunos em mais de 300 municípios do Estado.  No ensino Superior Tecnológico, 

especificamente, a instituição atende, aproximadamente, 70 mil alunos (CENTRO 

PAULA SOUZA, 2014). 

A instituição de ensino estudada iniciou suas atividades em 2006. A Unidade 

oferece os Cursos Superiores de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Gestão Empresarial (presencial e EaD) e, mais recentemente, Eventos e 

Gestão da Produção Industrial. Todos os cursos dessa instituição oferecem, cada um, 

40 vagas, com exceção do Curso Superior de Tecnologia – EaD, o qual oferece 20 

vagas, e são estruturados em 2800 horas. Vale ressaltar, também, que o Curso 

Superior de Tecnologia em Gestão Empresarial apresenta duas modalidades: à 

distância (EaD) ou presencial. 
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O curso escolhido para a implantação do projeto foi o Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Empresarial (presencial), formatado e documentado no PPC 

(Projeto Pedagógico de Curso). 

Segundo o PPC, o contexto de mercado atual, com o empreendedorismo sendo 

cada vez mais uma realidade, aponta para a necessidade de investimento na definição 

dos perfis dos trabalhadores na área de Gestão Empresarial das Pequenas Empresas 

(Processos Gerenciais, pelo novo Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia), segmento que se encontra carente de formação profissionalizante, o que 

ocasiona o fechamento de várias MPE (Micro e Pequenas Empresas) sendo, muitas 

vezes, por falta de conhecimento de gestão por parte dos empreendedores. Nesse 

sentido, o curso de Tecnologia em Gestão Empresarial (Processos Gerenciais) tem o 

papel de garantir a seus egressos uma formação que lhes permita ter conhecimento 

sobre múltiplas formas em que podem se estruturar os mais variados tipos de 

organizações, tendo em vista que as atividades de gestão estão direcionadas à oferta 

do apoio administrativo e logístico a todas as atividades produtivas, qualquer que seja 

o setor econômico no que elas se desenvolvam. 

Ainda, segundo o PPC, o curso está focado na potencialização do trabalho dos 

atuais empreendedores, o que não impede a formação de novos, principalmente os 

egressos do ensino médio e, de acordo com esse documento, a carga horária 

estabelecida para o curso está na Portaria nº 10, de 28 de julho de 2006, que aprova, 

em extrato, o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia (CNCST).  

Com uma carga horária total do curso de 2800 horas, 2400 horas (atende 

CNCST) + (240 horas de Estágio Curricular + 160 horas do Trabalho de Graduação), 

em um período letivo de regime semestral, com o mínimo de 100 dias letivos (20 

semanas) e com prazo de integralização de no mínimo três anos (6 semestres) e no 

máximo 5 anos (10 semestres), a Composição Curricular do Curso está 

regulamentada na Resolução CNE/CP nº 03/2002, que institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos Cursos 

Superiores de Tecnologia. 

O PPC aponta, ainda, que o curso de Tecnologia em Gestão Empresarial, pelo 

CNCST, pertence ao Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios e propõe uma carga 

horária total de 1.600 horas. A carga horária de 2.880 horas/aulas corresponde a um 
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total de 2.400 horas de atividades, mais 240 horas de Estágio Curricular e 160 horas 

de Trabalho de Graduação, perfazendo um total de 2.800 horas de atividades, 

contemplando assim o disposto na legislação. 

O Projeto Pedagógico do Curso define, também, os objetivos gerais do curso, 

os quais são propiciar a graduação de profissionais de Gestão Empresarial que 

possam contribuir para a inovação e melhoria de processos nas organizações; 

Antecipar-se aos problemas, resolvendo-os e, assim, poder minimizar custos e 

maximizar benefícios da atividade econômica empresarial, dentro de perspectiva ética 

e sustentável dos negócios. E, quanto aos objetivos específicos do curso, determina 

que a organização curricular de todas as atividades do curso visa desenvolver com os 

estudantes conhecimentos, habilidades e atitudes que contribuam para o 

desenvolvimento social e econômico regional e do país, por meio do 

empreendedorismo, capitaneado por profissionais capacitados e, com isso, minimizar 

a mortalidade de empresas, principalmente as PMEs, permitindo o sucesso 

empresarial das mesmas e de seus tutores e idealizadores dos projetos. 

Os alunos do 4º semestre do curso Superior de Tecnologia em Gestão 

Empresarial foram escolhidos como objeto de estudo para essa pesquisa, por meio 

do trabalho interdisciplinar sobre a criação e o desenvolvimento de novos 

empreendimentos.  

Com o decorrer dos semestres, percebeu-se outra necessidade dos alunos e o 

projeto da criação de empresas fictícias também passou a envolver empresas já 

existentes, mas sem uma identidade visual adequada, sem plano de marketing e/ou 

plano de comunicação entre outras ferramentas para o sucesso de um negócio, 

apontando um caminho de crescimento e aperfeiçoamento das mesmas, 

reposicionando-as no mercado sob um novo conceito de negócio, mais moderno e 

abrangente. 

No início, o projeto fazia parte somente da disciplina de Planejamento do 

Marketing. Com a evolução dos trabalhos e os resultados obtidos de forma positiva, o 

projeto passou a ser interdisciplinar, envolvendo as disciplinas trabalhadas no quarto 

semestre. 

As disciplinas envolvidas foram Comunicação Empresarial, Planejamento de 

Marketing, Direito Empresarial, Gestão Financeira, Logística e Inglês IV. Cada 
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docente tem a responsabilidade de apoiar e orientar os alunos para a realização do 

trabalho, construindo com eles os conhecimentos necessários para a apresentação 

do mesmo e para uma banca de convidados, a qual tem a função de avaliar a 

viabilidade do negócio e o seu diferencial de mercado. 

Na disciplina de Comunicação Empresarial, os alunos aprendem a criar todo 

o necessário para a comunicação da empresa com o mercado, dentre ele: 

- Newsletter: Comunicação regular e periódica enviada para clientes e clientes 

potenciais da empresa, oferecendo conteúdo sobre assunto específico juntamente 

com ofertas de produtos e serviços; 

- Site: Conjunto de webpages compostas por textos, imagens, animações e, 

eventualmente, sons. É frequentemente utilizado para apresentação de empresas, 

produtos, notícias, informações e comércio eletrônico. Todas estas estruturas são 

acessadas através de softwares, conhecidos como "navegadores", ou Web Browsers; 

- Aplicativo (app) de celular: Software desenvolvido para ser instalado em um 

dispositivo eletrônico móvel; 

- House organ: Denominação dada ao veículo (jornal ou revista) de uma 

empresa ou entidade. Ele geralmente é concebido para divulgar os fatos e as 

realizações da empresa ou entidade e pode assumir diferentes configurações, 

dependendo do público a que se destina; 

- Criação de fanpage, instagran, twitter, entre outras ações de comunicação: 

Veículos virtuais de comunicação muito acessados na atualidade. 

A disciplina de Planejamento de Marketing, que é a responsável pela 

orientação e confecção dos projetos, trabalha toda a parte de peças de marketing para 

a promoção e divulgação dos empreendimentos para que os mesmos possam ter uma 

melhor visualização no mercado em que atuam ou que futuramente podem atuar. 

Dentre as ações, podem ser citadas: 

- Escolha do produto (carro-chefe) e do ramo de atividade; 

- Pesquisa de viabilidade do negócio (montagem e aplicação); 

- Definição da empresa (nome fantasia e razão social); 

- Estratégia de diferenciação; 

- Missão, visão e valores; 

- Criação do logotipo da empresa; 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

57 
 

- Criação do slogan (expressão concisa utilizada em campanhas publicitárias); 

- Análise situacional no Brasil; 

- Mercado de atuação do empreendimento; 

- Perfil do cliente; 

- Posicionamento perante os principais concorrentes; 

- Definição das funções dos alunos/empreendedores; 

- Número de funcionários (cargos e salários); 

- Organograma dos departamentos da empresa; 

- Escolha do ponto; 

- Planta e fachada do novo ponto; 

- Estrutura interna (móveis, divisão do ambiente etc.); 

- Materiais a serem utilizados; 

- Produtos a serem vendidos; 

- Responsabilidade social/ambiental; 

- Estratégia de preços; 

- Análise Swot (Strengths/ Forças, Weaknesses/ Fraquezas, Opportunities/ 

Oportunidades e Threats/ Ameaças), uma ferramenta utilizada para fazer análise de 

cenário usada como base para gestão e planejamento estratégico de uma corporação 

ou empresa; 

- Matriz BCG, que é uma análise gráfica desenvolvida por Bruce Henderson 

para a empresa de consultoria empresarial americana Boston Consulting Group, em 

1970. Seu objetivo é suportar a análise de portfólio de produtos ou de unidades de 

negócio baseado no conceito de ciclo de vida do produto; 

- Escolha de um software de gerenciamento; 

- Criação de um resumo executivo;  

- Criação da identidade visual / estratégia de comunicação: 

- Cartão de visitas (versão em português e inglês); 

- Timbrado (versão em português e inglês); 

- Flyer (versão em português e inglês); 

- Folder (versão em português e inglês); 

- Divulgação em revistas e jornais; 

- Outdoor; 
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- Busdoor; 

- Patrocínio; 

- Brindes; 

- Menu/ cardápio; 

- Propaganda rádio/ TV; 

- Uniformes; 

- Crachás; 

- Veículos a serem utilizados com a identidade visual; 

- Portfólio da empresa, entre outras ações de marketing. 

Já a disciplina de Direito Empresarial trabalha com os alunos a parte formal e 

documental, ou seja, os aspectos legais para abertura da empresa. Dentre as ações, 

pode-se destacar: 

- Alvará de bombeiros; 

- Alvará prefeitura; 

- Receita federal; 

- Junta comercial; 

- Vigilância sanitária; 

- Contador e documentação referente, além de ações necessárias para o início 

dos negócios. 

Em Gestão Financeira, os alunos colocam em prática os conhecimentos 

teóricos aprendidos em sala, dentre eles: 

- Analise de créditos; 

- Demonstrativos contábeis; 

- Manutenção de estoques; 

- Acompanhamento de faturamentos; 

- Fluxos de caixa;  

- Demonstrações financeiras;  

- Gestão de investimento e de custos; 

- Capital de giro; 

- Formação de preços, entre outras atividades financeiras. 

Na disciplina de Logística, o docente trabalha com os alunos ações pertinentes 

às questões ligadas aos fluxos de informações que colocam os produtos em 
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movimento, com o propósito de providenciar níveis de serviço adequados aos clientes 

a um custo razoável. Entre as ações, destacam-se: 

- Compras de suprimentos; 

- Entrega de produtos; 

- Gerenciar as redes de distribuição; 

- Acompanha os processos de compra; 

- Identifica fornecedores; 

- Embalagem para o produto; 

- Método Canvas2 de modelo de negócios, entre outras. 

A disciplina de Inglês IV desenvolve nos alunos a importância da língua inglesa 

nos negócios da atualidade. Trabalha, especificamente, com as peças publicitárias 

que são criadas para colocar a empresa em um cenário internacional. São criados em 

Língua Inglesa: 

- Flyers 

- Fôlderes; 

- Timbrado; 

- Cartão de visitas; 

- Menu ou cardápio e diversas formas de divulgação do empreendimento no 

exterior. 

Todos docentes dessas disciplinas apoiam, orientam e incentivam a confecção 

do projeto do empreendimento, o que reforça a interdisciplinaridade nas ações 

voltadas para a busca de uma aproximação com a realidade de mercado, contando 

sempre com a participação da sociedade local por meio de convidados. 

Em cada projeto, os convidados variam de acordo com cada empreendimento 

fictício criado, sendo que, cada um deles deve ao menos ter uma vivência acadêmica 

ou de mercado. Eles podem ser internos da instituição e/ ou da comunidade do 

entorno da mesma, além do professor orientador.  

Os convidados internos são professores que não atuam no 4º semestre nem 

executam os projetos para não haver vínculo emocional na avaliação dos mesmos. Já 

                                                           
2 O Business Model Canvas, mais conhecido como Canvas, é uma ferramenta de planejamento 
estratégico, que permite desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou existentes (SEBRAE, 
s.d.) 
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os convidados externos devem ter um conhecimento e experiência na área de atuação 

do empreendimento, podendo ser donos, gerentes ou administradores de negócios 

do mesmo nicho de atuação do negócio criado pelos alunos. Da mesma forma, não 

devem ter vínculo afetivo com os alunos, nem grau de parentesco e nem amizade, 

para garantir a imparcialidade na avaliação do projeto e contribuir de forma efetiva 

com a experiência de mercado dos mesmos. 

Para a pesquisa desse trabalho foi analisado pelos participantes o grau de 

desenvolvimento de competências ligadas ao empreendedorismo em cada disciplina 

e que são despertadas/ desenvolvidas por meio de metodologias ativas já citadas 

anteriormente. Foram pesquisados na primeira etapa alunos do 4º semestre de 

Tecnologia em Gestão Empresarial. Em uma segunda etapa foram objetos de 

pesquisa os professores das disciplinas envolvidas no projeto. 

A proposta é perceber o ponto de vista dos alunos criadores dos 

empreendimentos e docentes que colaboram na interdisciplinaridade do projeto no 

tocante às competências desenvolvidas em cada disciplina, Comunicação 

Empresarial, Planejamento de Marketing, Direito Empresarial, Gestão Financeira, 

Logística e Inglês IV. 

As competências apontadas na pesquisa e que são desenvolvidas por meio de 

metodologias ativas são:  

- Adaptação à mudança; 

- Autoconfiança; 

- Capacidade de análise; 

- Comprometimento; 

- Correr riscos; 

- Criatividade; 

- Desenvolver comunicação; 

- Disciplina; 

- Espírito de liderança; 

- Informação atualizada; 

- Networking; 

- Organização; 

- Pensar estrategicamente; 
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- Persistência; 

- Planejamento; 

- Proatividade (iniciativa); 

- Relacionamento interpessoal; 

- Tomada de decisão; 

- Trabalho em equipe; e  

- Visão de mercado. 

 Durante a execução do projeto, que começa no início do semestre, 

intercalando aulas teóricas, que dão um norte para a confecção do trabalho e aulas 

práticas, os alunos devem desenvolver algumas ações para experienciar o processo 

de criação e desenvolvimento do empreendimento com o mais realismo possível, 

culminando com a apresentação da empresa para uma banca de convidados externos 

da comunidade, um professor orientador do projeto e um convidado interno da 

unidade de ensino, tudo em um ambiente amplamente decorado, com um viés de 

detalhamento impar, que demonstra o comprometimento dos alunos com o projeto e 

que remete ao espaço interno da empresa.  

Sobre os participantes do Estudo, em uma primeira etapa, o trabalho contou 

com um universo de 21 alunos matriculados no quarto semestre do curso de 

Tecnologia em Gestão Empresarial, dos quais 18 responderam ao questionário 

estruturado com seis questões, as quais permitiram conhecer o perfil dos alunos.  

Para suporte da pesquisa quantitativa, a coleta de dados foi estruturada por 

meio de questionário com perguntas fechadas para alunos e professores. 

O instrumento utilizado para desenvolver e aplicar a pesquisa foi o Google 

Docs, que é um serviço para Web, Android e iOS que permite criar, editar e visualizar 

documentos de texto e compartilhá-los com amigos e contatos profissionais. Com a 

possibilidade de trabalhar offline, esta ferramenta pode salvar os arquivos tanto no 

drive online do Google quanto na memória do dispositivo. Além disso, é possível 

transformar o arquivo em extensões como PDF, DOC, TXT e Html.  

Com ele, o usuário pode criar documentos colaborativos em que cada 

integrante do trabalho pode acrescentar ideias. Também é possível definir que tipo de 

interação estas pessoas terão sobre um documento, como permitir que elas editem, 

comentem ou apenas visualizem o texto. 
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Na segunda etapa foram selecionadas sete questões para analisar o quanto o 

processo de ensino e aprendizagem contribuiu para o desenvolvimento do 

empreendedorismo nos alunos. 

Nessa segunda etapa os alunos atribuíram respostas numa escala Likert de 6 

pontos, conforme os respectivos termos:  

- Concordo Totalmente (05); 

- Concordo (04); 

- Concordo Parcialmente (03); 

- Discordo (02); 

- Discordo Totalmente (01); 

- Não sei (0). 

Na terceira etapa, foi aplicado questionário estruturado com vinte competências 

onde os alunos apontaram a percepção quanto ao grau de intensidade dessas 

competências nas seis disciplinas ministradas. 

Nessa terceira etapa, os alunos atribuíram respostas numa escala Likert de 5 

pontos, conforme os respectivos termos:  

- Totalmente Trabalhada (04); 

- Muito Trabalhada (03); 

- Razoavelmente Trabalhada (02); 

- Pouco Trabalhada (01); 

- Não foi Trabalhada (0). 

A escala Likert ou escala de Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica 

usada habitualmente em questionários, sendo a escala mais usada em pesquisas de 

opinião. Ao responderem a um questionário baseado nesta escala, os perguntados 

especificam seu nível de concordância com uma afirmação. Esta escala tem seu nome 

devido à publicação de um relatório explicando seu uso por Rensis Likert. Ainda, 

segundo os autores, a escala de Likert é bipolar, medindo ou uma resposta positiva 

ou negativa a uma afirmação. Às vezes, também são usados quatro itens, o que força 

o sujeito pesquisado a uma escolha positiva ou negativa, uma vez que a opção central 

"Indiferente" não existe. 

A quarta etapa da pesquisa é idêntica à terceira etapa, porém foi destinada aos 

professores das disciplinas envolvidas no trabalho interdisciplinar (Planejamento de 
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Marketing, Comunicação Empresarial, Inglês, Direito Empresarial, Gestão Financeira 

e Logística) para posterior análise comparativa que será apresentada adiante. 

 

 

3.6 Design do Projeto Interdisciplinar (Modelo Conceitual) 
 

Para facilitar a visualização de todas as etapas do projeto interdisciplinar, do 

processo de criação e execução do mesmo, segue o modelo conceitual com os temas 

principais e as ações subsequentes. Para a confecção do mesmo, utilizou-se o 

software  brModelo, que é uma ferramenta utilizada para facilitar a criação de modelos 

relacionais de um banco de dados, conforme Figura 2: 

 

Figura 2 - Etapas do Projeto Interdisciplinar 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 
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O software brModelo gera um modelo gráfico que se assemelha a um 

fluxograma, porém, com algumas características distintas. Alguns símbolos têm outro 

nome e função, determinando uma leitura diferenciada do projeto ilustrativo, conforme 

apontado nas legendas da figura 3: 

 

 

Figura 3 - Detalhamento da estrutura do Projeto Interdisciplinar 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

As 5 etapas descritas no modelo conceitual têm conteúdos referentes às fases 

do projeto interdisciplinar e são ilustradas da seguinte forma: 
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Figura 4 - Detalhamento das etapas do Projeto Interdisciplinar 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 
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4 Resultados e Discussão 
 

Após a realização da coleta dos dados, procedeu-se as análises dos 

resultados. Na primeira parte da pesquisa, um dos objetivos era saber se os alunos 

tinham interesse em ter seu próprio negócio ou se já possuíam empresas e, também, 

para mensurar o quanto esse interesse foi despertado ou ampliado nos mesmos.  

Seguem os gráficos de maior relevância da pesquisa: 

 

Gráfico 1 - Verificação para saber se os alunos possuem empresa. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

 

Gráfico 2 - A quem pertence a empresa. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

Analisando os gráficos 1 e 2 foi possível observar que boa parte dos   alunos, 

quase 80% deles, ainda não possuíam empresas. Somente uma pequena parcela, 
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cerca de 22%, já era dono de um negócio próprio e, ainda assim, desse percentual, 

cerca de 20% eram de outros membros da família. 

 

Gráfico 3 - Interesse pelo empreendedorismo 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

Ao mesmo tempo em que a grande maioria não possuía empresas, observou-

se um grande interesse dos alunos em abrir o seu próprio negócio (81,3%) antes 

mesmo de ingressar na faculdade. Esse dado confirma o Plano Pedagógico de Curso 

(PPC) que aponta o interesse empreendedor do aluno ao ingressar no curso de 

Tecnologia em Gestão Empresarial.  Este resultado reflete, também, na questão de 

que nem todas as pessoas que se matriculam nos cursos de graduação querem se 

tornar empreendedores, mas vários querem descobrir o mundo do empreendedor. 

Isso porque o mundo do empreendedor não envolve apenas questões profissionais, 

mas também pessoais, pois empreender implica desde avaliar as próprias atividades 

e metas pessoais até organizar, planejar e realizar ações empresariais.  

Para Dolabela (1999) é importante o papel reservado ao ensino do 

empreendedorismo, pois esse ensino incentiva e procura desenvolver nos alunos os 

comportamentos e atitudes que condizem à inovação e à capacidade de 

transformação do mundo. 

Portanto, agregar aos cursos ações que estimulem, orientem e apoiem o 

empreendedorismo nos alunos é um fator que corresponde às expectativas dos 

discentes quanto ao conteúdo pedagógico do curso, ou seja, formação pessoal e 

profissional aliadas à preparação para o mercado de trabalho.  

Em sequência, a pesquisa abordou questões para verificar se as metodologias 

ativas surtiram efeito ou foram reconhecidas pelos alunos como relevantes ao estudo. 
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Gráfico 4 - Compreensão do empreendedorismo 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

Ao analisar as respostas dos alunos sobre o quanto as metodologias ativas do 

projeto interdisciplinar de criação ou reposicionamento de um empreendimento 

contribuíram para o conhecimento sobre empreendedorismo, todas as respostas 

foram positivas, demonstrando que a utilização deste tipo de prática de ensino 

favoreceu o entendimento dos conceitos sobre a questão empreendedora. Nesse 

aspecto, confirmam Henrique e Cunha (2008), os empreendedores podem adquirir 

uma cultura empreendedora através da prática ou com a convivência de pais 

empreendedores e até mesmo no sistema escolar. 

 

 

Gráfico 5 - Conteúdos que estimulam novos negócios. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

Fillion (1999) apontava que a essência do empreendedorismo está na 

percepção e no aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios. 

Ao analisar sobre os conteúdos trabalhados em sala de aula e o quanto eles 

contribuíram para o desenvolvimento das habilidades dos alunos necessárias para 
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identificar novas oportunidades de negócios ou nichos de atuação, as respostas, em 

sua maioria, aproximadamente 89%, concordam que há esse incentivo e, 

aproximadamente 11%, concordam, de forma parcial, sobre esse estímulo, 

demonstrando que os métodos utilizados abriram novos horizontes no modo de 

pensar dos alunos no tocante às oportunidades de atuação no mercado. Os dados 

apontados condizem com as afirmações encontradas na revisão da literatura. Para 

Berbel (2011), as metodologias ativas buscam favorecer a motivação autônoma e têm 

o potencial de despertar a curiosidade no aluno. 

 

 

Gráfico 6 - Relação Teoria x Prática 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

De acordo com os alunos, a relação entre teoria e prática nas disciplinas foi 

relevante para contribuir com o despertar do empreendedorismo. Todos concordam 

que mesclar, durante o semestre, os conteúdos aprendidos à prática vivenciada no 

mercado de trabalho, estimula o desenvolvimento do perfil empreendedor. Confirma, 

também, Marin et al., (2010), pois aponta que algumas instituições de ensino adotam 

novas formas de ensino-aprendizagem e de organização curricular, na perspectiva de 

integrar teoria/ prática, ensino/ serviço, com destaque para as metodologias ativas de 

aprendizagem. 
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Gráfico 7 - Conteúdos 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

O gráfico 7 demonstra o quanto os conteúdos recebidos nas disciplinas foram 

substanciais para agregar os conhecimentos e habilidades necessários para a criação 

e/ ou ampliação de um negócio próprio. Os resultados apontam, ainda, que a maioria 

concorda com os conteúdos trabalhados, aproximadamente 94%, e que os mesmos 

contribuem para o desenvolvimento dos conhecimentos para o empreendedorismo. 

Apenas 5,6% discordam dessa afirmação. Este resultado condiz com o pensamento 

dos autores Jones, English (2004), pois eles apontam que no cenário emergente neste 

século XXI no mundo e no Brasil, urge a necessidade em todos os níveis de pessoas 

que detenham habilidades empresariais e habilidades para lidar com os desafios 

atuais da vida e um futuro incerto e, com isso, os indivíduos podem se beneficiar do 

inovador aprendizado de empreendedorismo. 
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Gráfico 8 - Trabalho em equipe. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

O gráfico 8 apresenta positivamente o quanto os métodos de ensino utilizados 

em sala contribuíram para a valorização do trabalho em equipe na intensão de criar 

ou ampliar o próprio negócio. Todos os alunos concordam com essa afirmativa, o que 

remete à Souza et al. (2005, p. 205-206), que complementa as características da 

abordagem da formação empreendedora citando seus princípios de aprender a 

comunicação e colaboração em contexto competitivo, o pensamento sistêmico, 

possibilitando clareza na percepção do todo e das relações entre as partes, e 

liderança. 

 

 

Gráfico 9 - Práticas de ensino. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

O gráfico 9 analisa como as práticas de ensino das disciplinas para a criação 

de uma empresa fictícia, diferencial competitivo, criação de marca, entre outras, 

despertaram no aluno o espírito empreendedor. Todos concordam positivamente 
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sobre esse aspecto, o que confirma o pensamento de Henrique e Cunha (2008), que 

colocam que para se alcançar esse resultado, um dos métodos didáticos mais 

apropriados são projetos desenvolvidos em grupos e dessa maneira, os alunos têm a 

possibilidade de aplicar as teorias aprendidas na prática do mercado ou, ao menos, 

visualizá-las na prática – com o professor atuando como um guia nos meandros deste 

processo. 

 

Gráfico 10 - Empreendedorismo no ensino superior. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

A questão sobre adotar amplamente nas instituições de ensino superior as 

práticas interdisciplinares de metodologias ativas para estimular o 

empreendedorismo, foi apontada no gráfico 10. Nenhum aluno discorda dessa 

afirmação, somente 16,7% concordam parcialmente, enquanto os outros concordam 

ou concordam totalmente. Este resultado confirma o pensamento de Kirby (2004), que 

diz que é necessário introduzir módulos e cursos projetados para desenvolver nos 

estudantes a consciência e característica do empreendedor. 

O gráfico 11 demonstra os resultados das competências em cada disciplina e 

faz um comparativo entre elas. 
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Gráfico 11 - Competências de empreendedorismo desenvolvidas por 
metodologias ativas em cada disciplina, na visão dos alunos. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

Pode-se perceber no gráfico 11 que as disciplinas que mais atingem um maior 

grau de desenvolvimento das competências do empreendedor que são despertadas 

pelas metodologias ativas são Planejamento de Marketing, Logística e Comunicação 

Empresarial, seguidas por Direito Empresarial, Gestão Financeira e Inglês. As três 

primeiras foram apontadas pelos alunos por trabalharem mais o comprometimento, a 

criatividade, a adaptação à mudança, o pensamento estratégico, o trabalho em 

equipe, o planejamento, a persistência, a comunicação e a visão de mercado. É 

justificável esse resultado, pois algumas disciplinas trabalham mais efetivamente com 
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empreendedorismo do que outras. O que também é positivo neste resultado é que 

nenhuma disciplina foi apontada com uma ação de pouco ou que não trabalha 

devidamente as competências do empreendedor, o que justifica a afirmação de 

Japiassu (1976), que caracteriza a interdisciplinaridade pela intensidade das trocas 

entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no interior de um 

mesmo projeto de pesquisa. 

Mediante os resultados da pesquisa que foi feita com os alunos, segue no 

gráfico 12, as competências que mais foram percebidas e/ ou desenvolvidas: 

 

 

Gráfico 12 - Média das competências desenvolvidas por metodologias ativas 
na visão dos alunos. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

Para a escolha das competências apontadas na pesquisa, elaborou-se uma 

síntese das competências definidas por autores que conceituam empreendedorismo 

e metodologias ativas, o que vai ao encontro do pensamento de Pinto et al (2012), 

que aponta a necessidade de envolver o aluno enquanto protagonista de sua 
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aprendizagem, desenvolvendo ainda o senso crítico diante do que é aprendido, bem 

como competências para relacionar esses conhecimentos ao mundo real. 

 Entre os autores que descreveram as competências necessárias ao 

empreendedor, pode-se citar Moreira e Silva, (2007), que apontam, entre outras, a 

criatividade e o entusiasmo, a motivação, a liderança, a responsabilidade, a 

capacidade de correr riscos, o comprometimento e a necessidade de estabelecer 

relações pessoais, o pensamento estratégico, a eficiência, o otimismo, a atitude 

positiva perante o fracasso, a flexibilidade, a autoconfiança, o espírito de iniciativa, a 

visão de longo prazo, a cooperação, a inovação e a independência e a procura 

constante de oportunidades. 

No gráfico 12, da média dos alunos, as competências mais trabalhadas mudam 

de ordem, pois as disciplinas que não trabalham tão intensamente com o conteúdo 

voltado para o empreendedorismo também são contabilizadas e, neste caso, as 

competências mais trabalhadas foram o comprometimento, o pensamento 

estratégico, a disciplina, a comunicação, a capacidade de análise, o trabalho em 

equipe, a visão de mercado e o planejamento.  

A segunda etapa da pesquisa foi realizada com professores do 4º semestre do 

curso de Gestão Empresarial envolvidos no projeto interdisciplinar, com o objetivo de 

criar, posteriormente, um comparativo entre as competências desenvolvidas nos 

alunos, tanto do ponto de vista dos professores quanto dos alunos e, assim, verificar 

as similaridades entre o que é transmitido e o que é assimilado por meio das 

metodologias ativas utilizadas. 
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Gráfico 13 - Competências de empreendedorismo desenvolvidas por 
metodologias ativas em cada disciplina, na visão dos professores. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 
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Sob o ponto de vista dos professores das disciplinas envolvidas no projeto 

interdisciplinar, em sua maioria, acreditam trabalhar muito ou totalmente as 

competências de empreendedorismo em suas aulas, com exceção de duas das 

disciplinas sendo, a primeira, Direito Empresarial, a qual apontou algumas 

competências no seu trabalho com os alunos como razoavelmente trabalhadas, 

dentre elas, networking, planejamento, trabalho em equipe e visão de mercado, o que 

é justificado pelo conteúdo da disciplina e, a segunda, Gestão Financeira, que 

considerou como razoavelmente trabalhadas as competências adaptação às 

mudanças, correr riscos e networking. Esta mesma disciplina apontou como pouco 

trabalhada a competência Criatividade, levando em consideração os conteúdos 

trabalhados em sala que são um tanto quanto engessados por lidar com as questões 

de finanças da empresa. 

 

Gráfico 14 - Média das competências desenvolvidas por metodologias ativas 
na visão dos professores. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 
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Analisando o gráfico de média das competências trabalhadas com os alunos 

no projeto interdisciplinar, sob o ponto de vista dos professores, pode-se perceber que 

é alto o índice de competências trabalhadas em sala de aula. Todas as disciplinas, 

segundo os professores, procuram desenvolver habilidades e conhecimentos que 

estimulam o empreendedorismo nos discentes.  

No Gráfico 15 a seguir, tem-se o comparativo das percepções dos alunos e dos 

professores diante das vinte competências elencadas e relacionadas com as práticas 

de metodologias ativas. 

 

Gráfico 15 - Comparativo das médias das competências desenvolvidas por 
metodologias ativas na visão alunos e dos professores. 

 
Fonte: Próprio autor, 2017. 

 

Fazendo um comparativo entre a média das competências trabalhadas com os 

alunos no projeto interdisciplinar sob o ponto de vista dos alunos e o ponto de vista 

dos professores, torna-se perceptível que boa parte das competências são 
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consideradas muito ou razoavelmente trabalhadas. No entanto, nem todos os alunos 

concordam com o grau de intensidade dos trabalhos em sala de aula pelos docentes, 

no tocante a algumas competências, principalmente, a Autoconfiança, Capacidade de 

Análise, Desenvolver Comunicação, Disciplina, Organização, Pensar 

Estrategicamente e Pro atividade. As competências Correr Riscos e Networking são 

consideradas razoavelmente trabalhadas nos dois pontos de vista, tanto na média dos 

alunos quanto na média dos professores. 
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Considerações finais 
 

O objetivo dessa dissertação foi analisar a contribuição das práticas de 

metodologias ativas para a formação empreendedora no ensino superior tecnológico.  

 Os conceitos de empreendedorismo e empreendedor também foram 

abordados e verificou-se que não há uma definição universal e consensual entre os 

estudiosos no assunto, mas, ao contrário, verificou-se a existência de um número 

considerável de investigadores com visões diferenciadas dos conceitos. 

 O empreendedorismo no Brasil é fenômeno relativamente recente. Sempre 

houve quem assumisse riscos para iniciar um novo empreendimento, mas a prática 

só se disseminou por aqui a partir dos anos 90, durante o período de abertura 

econômica. Com moeda estável, torna-se mais fácil abrir um negócio e projetar 

crescimento. 

 Entretanto, os tempos recentes são de incerteza. A turbulência política a partir 

do ano de 2016 (e que ainda não estão nos livros) balançou as estruturas do país, a 

crise econômica se aprofundou e o ano terminou como um dos mais complicados e 

repudiados da história do país. Gestores e empreendedores sentiram, e estão 

sentindo, esses problemas no cotidiano dos seus negócios, mas seguiram adiante se 

reestruturando, cortando custos, utilizando novas estratégias para se manterem vivos 

diante da crise e transformá-la em oportunidade. 

 Quem ainda possui carteira assinada, não deve arriscar-se a abrir um novo 

empreendimento, trocando a garantia como empregado pela incerteza como futuro 

patrão. Mesmo nesses casos, as características do empreendedor também auxiliam 

para a manutenção do emprego, pois são características que são exigidas pelas 

organizações no perfil do seu quadro de funcionários. 

 Já os indivíduos que perderam seus empregos podem enxergar na crise uma 

oportunidade de se manterem financeiramente e até realizar sonhos de criar seus 

próprios negócios. 

Mas, vale o questionamento: Como será a situação do país a partir do ano de 

2017 para o empreendedorismo? Os tempos recentes são de incerteza. O que virá 

pela frente é uma incógnita. Não se sabe como será o cenário, se este será propício 

ao empreendedorismo ou não, se as medidas necessárias serão aprovadas, se os 
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juros cairão, não é possível prever. A esperança é que haja um crescimento estável e 

vigoroso, com novas oportunidades surgindo a cada momento. 

Segundo pesquisa apresentada no site da ASN (Agência Sebrae de Notícias), 

82% dos empreendedores acreditam que a retomada do crescimento da economia 

brasileira começará a partir de 2018. Para quase 63% dos empresários de pequenos 

negócios, 2017 terá desempenho melhor do que as vendas registradas em 2016.  

Pode-se facilmente perceber a força da economia brasileira em diversos 

setores, algo que garante mais empregos e mais independência financeira a todos 

que desejam ser donos do seu próprio negócio. O empreendedorismo cresce no 

Brasil, mesmo diante da atual crise financeira. 

É esse cenário de crescimento em tempos de crise econômica, o espírito 

empreendedor do brasileiro, os avanços tecnológicos e as inovações nos processos 

de ensino-aprendizagem que reforçam e justificam esta dissertação.  

Porém, é importante lembrar que muitos empreendedores não têm noções de 

empreendedorismo e nem aprendem a desenvolver competências para conseguir um 

bom resultado nos seus investimentos em novos negócios. Assim, os cursos que 

abordam o tema empreendedorismo, suas características, habilidades e 

competências são uma fonte de aprendizado muito apreciada pelos alunos das 

instituições de ensino superior. 

A preocupação com novos métodos de ensino, a interdisciplinaridade e o uso 

de ações metodológicas inovadoras, conhecidas como metodologias ativas, que 

mudam a realidade em sala de aula, tornando o aluno como autor do seu próprio 

aprendizado e o professor como orientador, também mostra um avanço na forma de 

estimular o empreendedorismo no aluno. 

No caso específico desta dissertação, abordou-se um projeto interdisciplinar 

que acontece há mais de 10 anos na Faculdade de Tecnologia Professor Waldomiro 

May, Fatec Cruzeiro, nas turmas de 4º semestre do Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão Empresarial (presencial), projeto este que utiliza as metodologias ativas de 

ensino-aprendizagem, especificamente, a Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL) 

– Project Basead Learning. Escolheu-se uma das turmas, mais precisamente a turma 

do primeiro semestre de 2016, como amostra para essa pesquisa.  
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Este projeto interdisciplinar vem se adaptando às necessidades dos alunos e 

do mercado e evoluindo a cada semestre. Os resultados são os melhores possíveis. 

O despertar do espírito empreendedor ou até mesmo a ampliação de negócios já 

existentes, envolvem os alunos de tal maneira que os mesmos ficam absorvidos no 

projeto durante todo o semestre, culminando com uma apresentação, em alto estilo, 

para o professor orientador, que no caso é o responsável pela disciplina de 

Planejamento de Marketing, e para convidados.  

Vários desses projetos, iniciados em sala de aula, viraram realidade no 

mercado. Outros, melhoraram seus empreendimentos assim que puderam, utilizando 

as ferramentas e peças criadas no ambiente acadêmico. Alguns ainda têm vontade e 

interesse de colocar em prática tudo o que foi estudado e executado no projeto 

interdisciplinar em questão e fornecem esse feedback aos professores envolvidos no 

trabalho.  

O uso das metodologias ativas como ferramenta de trabalho para incentivar o 

empreendedorismo no ensino superior fica provado nos exemplos citados acima e nos 

resultados da pesquisa efetuada e analisada nessa dissertação. 

Essas metodologias, que são uma forma inovadora de ensinar, auxiliam no 

desenvolvimento das características e habilidades necessárias para o futuro 

empreendedor. 

É certo, ainda, que o projeto interdisciplinar em questão não está com o formato 

definido. Da mesma forma que ele vem evoluindo nos últimos 10 anos, a proposta do 

professor/ orientador responsável pela implantação e execução do mesmo, é que o 

projeto ainda siga numa vertente de crescimento, envolvendo cada vez mais as 

disciplinas do 4º semestre, sempre contando com o apoio das coordenações de 

cursos e da direção da instituição que, desde o início desta atividade, incentivou o 

docente a ir em frente com suas ideias e estrutura diferenciada no modo de ensinar 

empreendedorismo. 

Seguindo a tendência de evolução que já é do DNA do projeto, é bem provável 

que em uma nova etapa, este seja transformado em um evento de maior repercussão 

do curso de Tecnologia em Gestão Empresarial, sendo apresentado no auditório da 

instituição, mostrando o potencial dos alunos, criando uma oportunidade de 
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reconhecimento e de até mesmo de contratação destes alunos por parte dos 

convidados e empresários da comunidade do entorno. 

Em uma etapa seguinte, este projeto tem como objetivo tornar-se 

transdisciplinar, que seria a integração global de várias ciências, envolvendo inclusive 

alunos de outros cursos da instituição em questão, cursos estes que apoiariam o 

projeto da criação/ ampliação de empresas com seus conteúdos e aprendizados, 

contribuindo para uma maior integração entre os cursos e desenvolvendo a 

comunicação na relação entre o cliente e o prestador de serviços. 

Em um futuro próximo, a ideia de ampliar o projeto interdisciplinar acaba por 

sair dos muros da academia e vai para a comunidade do entorno. A proposta é levar 

os alunos a buscarem micro e pequenos empresários, com dificuldades de manter, 

renovar ou de ampliar seus empreendimentos e oferecerem suporte para a solução 

dos problemas enfrentados por eles, por meio dos conhecimentos adquiridos com as 

metodologias ativas adotadas no projeto. 

Toda essa evolução se justifica pelo desejo dos alunos em conhecer e até 

desenvolver características empreendedoras. Nesse sentido, a metodologia ativa 

possibilita e alcança o conhecimento efetivo, pois trata da teoria com base na 

realidade do mercado, tornando a aprendizagem, de fato, enriquecedora para a 

formação, inclusive, pessoal do discente. É praticamente um consenso entre estes 

alunos que o ensino do empreendedorismo nos cursos das instituições de ensino 

superior deve acontecer e ser ampliado, abrindo novos horizontes aos alunos e novas 

oportunidades de realização de sonhos em busca de um reconhecimento profissional 

e de uma estabilidade financeira.  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

84 
 

Referências 

 

ATWA, H. S.; AL RABIA, M. W. Self and Peer Assessment at Problem-Based 
Learning (PBL). Sessions at the Faculty of Medicine, King Abdulaziz University 
(FOM-KAU), KSA: Students Perception, v.2, i.3, 2014. 
 
 
BAGGIO D.K.; BAGGIO, A. F. Empreendedorismo: conceitos e definições, 2014. 
Disponível em: 
<https://seer.imed.edu.br/index.php/revistasi/article/download/612/522> Acesso em 
21 jun. 2017. 
 
 
BARBOSA, E. F. e MOURA, D. G. Metodologias ativas de aprendizagem na 
Educação Profissional e Tecnológica. B. Tec. SENAC, Rio de Janeiro, v. 39, n.2, 
2013. 
 
 
BARRETO, L. P. Educação para o empreendedorismo. Educação Brasileira, 1998. 
 
 
BASTOS, C. C. Metodologias ativas. 2006. Disponível em: 
<http://educacaoemedicina.blogspot.com.br/2006/02/metodologias-ativas.html>. 
Acesso em 14 jun. 2016. 
 
 
BERBEL, N. A. N. As metodologias ativas e a promoção da autonomia de 
estudantes. Ciências Sociais e Humanas, Londrina, v. 32, n. 1, 2011. 
 
 
BRASIL. Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004: Regulamenta o § 2º do art. 36 e 
os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br> Acesso em 11 out. 2016. 
 
 
________________. Ministério da Educação e Cultura/Secretaria de Ensino 
Superior, Fluxograma da Educação Formal no Brasil, 2014. Disponível em: 
<http://www.revistaespacios.com/a15v36n09/153609E2.html>  Acesso em 8 out. 
2016. 
 
 
________________. Ministério da Educação. Catálogo Nacional dos Cursos 
Superiores de Tecnologia. Disponível em <http://portal.mec.gov.br> Acesso em 11 
out. 2016. 
 

https://seer.imed.edu.br/index.php/revistasi/article/download/612/522


PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

85 
 

 
 
BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Diretrizes Curriculares Nacionais para 
os Cursos Superiores em Tecnologia. Parecer CES/CNE 436/2001, homologação 
publicada no DOU 06/04/2001, Seção 1, p. 67. Parecer CP/CNE 29/2002, 
homologação no DOU 12/12/2002, Seção 1, p. 96. Resolução CP/CNE 03/2002, 
publicada no DOU 04/03/2002. 
 
 
________________. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2008. 
BRASIL. Lei 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. Brasília: DF. 1961. Disponível em: 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=75529.htm> 
Acesso em 11 out. 2016. 
 
 
________________. Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais 
para os Cursos Superiores em Tecnologia. Parecer CES/CNE 436/2001, 
homologação publicada no DOU 06/04/2001, Seção 1, p. 67; Parecer CP/CNE 
29/2002, homologação no DOU 12/12/2002, Seção 1, p. 96. Resolução CP/CNE 
03/2002, publicada no DOU 04/03/2002. 
 
 
________________. Presidência da República. Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 
2004. Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá 
outras providências. Disponível em <http://portal.mec.gov.br> Acesso em 11 out. 
2016. 
 
 
CARSON, D., CROMIE, S., McGOWAN, P., Hill, J., Marketing and 
Entrepreneurship in SMEs, Prentice Hall, 1995. 
 
 
CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. 4ª ed. São 
Paulo: Makron Books, 1996. 
 
 
CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São 
Paulo: Saraiva, 2004. 
 
 
CONAJE. Confederação Nacional de Jovens Empresários, 2016: Disponível em: 
<http://conaje.com.br/1003-2/> Acessado em: 13 mai. 2017. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

86 
 

DAVID, D., Roveda M., Redivo, R., Colossi, F., Franzoni, A. Aspectos Pedagógicos 
no Ensino do Empreendedorismo, III Encontro Nacional de Empreendedorismo, 
Anais, 2001. 
 
 
DOLABELA, F. O ensino de empreendedorismo no Brasil: uma metodologia 
revolucionária, IV Workshop de Capacitação e Acompanhamento do Génesis, 
1998. 
 
 
________________. O segredo de Luísa: uma ideia, uma paixão e um plano de 
negócios: como nasce o empreendedor e se cria uma empresa. Rio de Janeiro: 
Sextante, 2008. 
 
 
________________, Fernando. O ensino do Empreendedorismo: panorama 
brasileiro. In: Seminário Internacional a Universidade - Formando Empreendedores. 
Brasília: Confederação Nacional da Indústria/Instituto Euvaldo Lodi Nacional, p. 1-
10, 1999. 
 
 
DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2005. 
 
 
FATEC Cruzeiro. Projeto Pedagógico de Curso – PPC; Curso de Tecnologia em 
Gestão Empresarial (Processos Gerenciais) EaD. Centro Paula Souza; São Paulo, 
SP, 2012. 
 
 
FAZENDA. Ivani. Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro: 
Efetividade ou ideologia? São Paulo: Loyola, 1992. 
 
 
FILION, L. Visions et relations, clefs du succeès de l’entrepreneur, Les Editions 
de L’Entrepreneur, Montréal, Canadá, 1999. 
 
 
FILION, L.J. Ten Steps to Entrepreneurial Teaching. Journal of Small, 1994. 
 
 
________________. Empreendedorismo: Empreendedores e Proprietários-
Gerentes de Pequenos Negócios. Revista de Administração. São Paulo, 1999. 
 
 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

87 
 

FILION, L.J. O empreendedorismo como tema de estudos superiores. In: 
Instituto Euvaldo Lodi (ed.) Empreendedorismo - ciência, técnica e arte. Brasília: 
CNI/IEL Nacional, 2000.  
 
 
FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. 
 
 
FREEMAN, C.; PEREZ, C. Structural crisis of adjustment, business cycles and 
investiment behaviour. In: Dosi, G. et alii (eds.) Technical Change and Economic 
Theory.London: Pinter Publishers, 1988. 
 
 
FREIRE, P. Pedagogia do Oprimido. São Paulo, Editora Paz e Terra, 1996. 
GEM. Global Entrepreneurship Monitor: Empreendedorismo no Brasil, 2016: 
Disponível em: 
<http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/
c6de907fe0574c8ccb36328e24b2412e/$File/5904.pdf> Acesso em: 14 mai. 2017. 
 
 
GIL, A. C., Métodos e técnicas de pesquisa social. 4. ed. - São Paulo: Atlas, 2002. 
 
 
________________. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. - São Paulo: 
Atlas, 2007. 
 
 
________________. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. - São Paulo: 
Atlas, 2008. 
 
 
GOLDENBERG, M. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em 
Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Record, 1999. 
 
 
GUERRA, A. Problem Based Learning and Sustainable Engineering Education: 
Challenges for 21st century. Thesis (PhD in Engineering), 2014, Faculty of 
Engineering and Science, UNESCO Aalborg Centre for Problem Based Learning in 
Engineering Science and Sustainability, Department of Development and Planning, 
Aalborg University, Denmark, 2014. 
 
 
HANSEN, K. K.; DAHMS, M. L.; OTREL-CASS, K. & GUERRA, A. Problem Based 
Learning and Sustainability: Practice and Potential - An inventory carried out at the 
Faculty of Engineering and Science, Aalborg University, Denmark. Faculty of 
Engineering and Science, Aalborg University, 2014. 
 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

88 
 

 
HASSAN, S. L. The Problem-Based Learning Gaze: A Foucaultian Perspective. 
Mediterranean Journal of Social Sciences, MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol. 5, 
2014. 
 
 
HENRIQUE, D. C.; CUNHA, S. K. Práticas Didático-Pedagógicas no Ensino de 
Empreendedorismo em Cursos de Graduação e Pós-Graduação Nacionais e 
Internacionais. RAM. Revista de Administração Mackenzie, v. 9, p. 112-137, 2008. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-
69712008000500006> Acesso em: 20 ago. 2016. 
HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P; SHEPHERD. Empreendedorismo. Trad. 
Souza et al. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
 
 
HUNG, W.; JONASSEN, D. H.; LIU, R. Problem-Based Learning. In: SPECTOR et 
al. (eds.). Handbook of Research on Educational Communications and Technology, 
3 rd Edition, New York: Lawrence Erlbaum Associates, 2008. 
 
 
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Industrial: inovação 
tecnológica, 2011 (PINTEC). Rio de Janeiro, 2013. 
 
 
________________. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa 
Industrial: inovação tecnológica 2008 (PINTEC). Rio de Janeiro, 2010. 
 
 
________________. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Regionalização 
e Alto Crescimento: uma análise sobre o crescimento de empresas nas Regiões 
Metropolitanas brasileiras / Cristiano Santos [et al.], Rio de Janeiro: Diretoria de 
Pesquisas, 2013.  
 
 
JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e patologia do saber. Rio de Janeiro: Imago, 
1976. 
 
 
JONES, C.; ENGLISH, J. A Contemporary approach to entrepreneurship 
education. Education and Training, v. 46, n. 8/9, p. 416-423, 2004. 
 
 
KIRBY, D. A. Entrepreneurship education: can business schools meet the 
challenge? Education and Training, v. 46, n. 8/9, p. 510-519, 2004. 
 
 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

89 
 

KORENIC, R. J. Assessing the Effectiveness of Problem and Project Based 
Learning in a Green Building Design and Construction Course Using ETAC 
Criteria.Journal of Sustainability Education, Vol. 6, 2014. 
 
 
KWAN, C. Y. What is Problem-Based Learning (PBL)? It is magic, myth and 
mindset. Centre for Development of Teaching and Learning, 2000. 
 
 
LETTENMEIER, M.; AUTIO, S.; JÄNIS, R. Project-based learning on life-cycle 
management: A case study using material flow analysis. Lahti University of Applied 
Sciences, Lahti, Finland, 2014.  
 
 
LIKERT R. A technique for the measurement of attitudes. Arch Psychol, 1932.  
MANUAL DE OSLO. Diretrizes para a coleta e interpretação de dados sobre 
inovação. 3 ed. OCDE: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico. FINEP, 1997. 
 
 
MARIN, M. J. S. et al. Aspectos das fortalezas e fragilidades no uso das 
Metodologias Ativas de Aprendizagem. Revista Brasileira de Educação Médica, 
2010. 
 
 
MARINS, V.; HAGUENAUER, C.; CUNHA, G. Objetos de Aprendizagem e 
Realidade Virtual em Educação a Distância e seus Aspectos de Interatividade, 
Imersão e Simulação. Revista Realidade Virtual, V.1 No 2, 2008. 
 
 
MARTINS, M. de A. et al. Aprendizagem colaborativa na formação médica. 
Editorial Profissão Docente. USP: 2015.  
 
 
MATLAY, H. Researching entrepreneurship and education: Part 1 – what is 
entrepreneurship and does it matter? Education and Training, v. 47, n. 8/9, p. 665-
677, 2005. 
 
 
MAYER, V. F. Aplicações do Método caso em Sala de Aula. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 2012. 
 
 
MAZUR, E. Peer Instruction: A User's Manual. Boston: Addison-Wesley, 1996. 
 
 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

90 
 

McDERMOTT, L.& SHAFFER, P. Tutorials in Introductory Physics. Prentice–Hall, 
Upper Saddle River, NJ, 2002. 
 
 
MEC, Ministério da Educação e Cultura. Catálogo Nacional dos Cursos 
Superiores de Tecnologia. Disponível em 
<http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34680> Acesso em 11 out. 2016. 
 
 
MENEZES, L.C.M. Gestão de Projetos. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
 
MENNIN, S. Small-group problem-based learning as a complex adaptive system. 
Teaching and Teacher Education, 2007. 
 
 
 
 
MICHAELSEN, L. K. ; SWEET, M. The Essential Elements of Team-Based 
Learning. In: New Directions for Teaching and Learning, Special Issue: Team-Based 
Learning: Small Group Learning's Next Big Step, Volume 2008, Issue 116, pages 7–
27, Winter 2008. 
 
 
MORAN, José Manuel. A educação que desejamos: Novos desafios e como 
chegar lá. Campinas, SP: Papirus, 2007. 
 
 
MOREIRA J.; SILVA M.J.K.M Empreendedorismo Tecnológico: Métodos e 
Técnicas de Ensino. 2007. Disponível em: 
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2774969.pdf>. Acesso em 10 mai. 2017. 
 
 
MORRIS, T. E se Aristóteles dirigisse a General Motors?: a nova alma das 
organizações. Trad. Ana Beatriz Rodrigues; Priscilla Martins Celeste. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 1997. 
 
 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Planejamento estratégico: conceitos, 
metodologia e prática. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
 
PERKINS, K.; ADAMS, W.; DUBSON, M. et al. PhET: Interactive simulations for 
teaching and learning physics.The Physics Teacher 44(1), 18, 2006. 
 
 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

91 
 

PICKRELL, J. E.; CHI, D. L.; RIEDY, C. A. A Comparison of Dental Student-
Reported Course Evaluation Scores Associated with Video and Paper Cases 
for a Problem-Based Learning Course on Dental Public Health. Journal of Theory 
and Practice of Dental Public Health, 2013. 
 
 
PINCHOT, G., Intrapreuneuring, Ed Harbra, São Paulo, 1989. 
 
 
PINTO, A. S. S. et al. Inovação Didática: Projeto de Reflexão e Aplicação de 
Metodologias Ativas de Aprendizagem no Ensino Superior: uma experiência com 
“peer instruction”. Janus, Lorena, ano 6, n. 15, 2012. 
 
 
PLASCHKA, G., WELSCH, H.  Emerging structures in entrepreneurship 
education:  curricula designs  and  strategies. Entrepreneurship Theory and 
Practice, 14, n° 3, pp. 55-71, 1990. 
 
 
POLIT, D.F.; BECK, C.T.; HUNGLER, B.P. Fundamentos de Pesquisa em 
Enfermagem: métodos, avaliação e utilização. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
 
RUDOLPH, J. Globalizing Science and Engineering Through On-Site Project-
Based Learning.Teaching Asia through Field Trips and Experiential Learning, 
Education About Asia, Volume 19, Number 1, 2014. 
 
 
SANTOS, C. P. & SOARES, S. R. Aprendizagem e relação professor-aluno na 
universidade: duas faces da mesma moeda. Est. Aval. Educ., São Paulo, v. 22, n. 
49, p.353-370, 2011. 
 
 
SCHUMPETER, J. A.: The Theory of Economic Development. Transaction 
Publisher. London, 1934. 
 
 
SCHWARTZ, R. M. Problem-based Learning Discussion. The Pediatric Cardiac 
Intensive Care Society, 7th International Conference, Dec, 2-6, 2008. 
 
 
SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 2016. 
Disponível em: 
<http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/sobrevivencia-das-
empresas-no-brasil-relatorio-2016.pdf>. Acessado em: 14 mai. 2017. 
 
 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

92 
 

SEMESP. Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior. Mapa do Ensino 
Superior no Brasil, 2015.  
 
 
________________.. Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior. Mapa do 
Ensino Superior no Brasil, 2015. 
 
 
SOBRAL, F. R. & CAMPOS, C. J. G. Utilização de metodologia ativa no ensino e 
assistência de enfermagem na produção nacional: revisão integrativa. Revista 
USP, São Paulo, v.46, n.1, 2012. 
 
 
SOLOMON, G., Duffy, S., Tarabishy, A. The state of entrepreneurship education 
in the United States: a nationwide survey and analysis, International Journal of 
Entrepreneurship Education, Vol. 1, n° 1, pp. 65-86, 2002. 
 
 
SOUZA, E. C. L. et al. Métodos, técnicas e recursos didáticos de ensino de 
empreendedorismo em IES brasileiras. Empreendedorismo além do plano de 
negócio. São Paulo: Editora Atlas, 2005. 
 
 
 
 
SUGAHARA, C. R.; JANNUZZI, C. A. S. R.; SOUSA, J. E. O ensino aprendizagem 
baseado em problema e estudo de caso num curso presencial de 
Administração. Brasil. Revista Ibero-americana de Educação, n.º 60/1, 2012. 
 
 
TAKAHASHI, A.R.W. Cursos Superiores de Tecnologia em Gestão: reflexões e 
implicações da expansão de uma (nova) modalidade de ensino superior em 
administração no Brasil, 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
76122010000200009> Acesso em 10 mai. 2016. 
 
 
ULIJN, J., FAYOLLE, A., GROEN, A., European educational diversity in 
technology entrepreneurship: a dialogue about a culture or a knowledge 
management class?”, Working Paper 03.12, Department of Technology 
Management, Technische Universities Eindhoven, Netherlands, 2003. 
 
 
UNESCO. United Nations Educational Scientific and Cultural. Organization 
Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século 
XXI. Educação: Um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: MEC 
UNESCO, 2000. 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

93 
 

 
 
WIEMAN, C. et al. Oersted Medal Lecture: Interactive Simulations for teaching 
physics: What works, what doesn't and why. American Journal of Physics. 76, 393-99, 
2007. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

94 
 

Apêndice A - Instrumento de Coleta de Dados da Pesquisa 

 

OBJETIVO: 

Obter informações com professores para verificar as possíveis relações entre 

as práticas exercidas em sala de aula e o despertar do espírito empreendedor nos 

alunos. 

 

INFORMAÇÕES AOS PARTICIPANTES DO QUESTIONÁRIO: 

As respostas não serão utilizadas para identificação e o sigilo será preservado 

de modo absoluto.  

 

Em uma escala de 0 a 4, onde: 

4 – Totalmente trabalhada 

3 – Muito trabalhada 

2 – Razoavelmente trabalhada 

1 – Pouco trabalhada 

0 – Não foi trabalhada 

 

Aponte as competências que você considera que foram trabalhadas em sala 

de aula durante o trabalho interdisciplinar da criação de empresas fictícias ou 

melhorias das empresas existentes, ocorrido no 4º semestre do Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Empresarial, da Faculdade de Tecnologia de Cruzeiro (Fatec 

Cruzeiro) – Prof. Waldomiro May. 
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COMPETÊNCIAS 

 

DISCIPLINA 

 

COMPETÊNCIAS 

 

DISIPLINA 

Adaptação à mudança  Networking  

Autoconfiança  Organização  

Capacidade de análise  Pensar Estrategicamente  

Comprometimento  Persistência  

Correr Riscos  Planejamento  

Criatividade  Pro-atividade (iniciativa)  

Desenvolver 

Comunicação 
 

Relacionamento 

interpessoal 
 

Disciplina  Tomada de decisão  

Espírito de liderança  Trabalho em equipe  

Informação atualizada  Visão de mercado  
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Apêndice B – Carta de Informação à Instituição 
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Apêndice C – Termo de Consentimento da Instituição 
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Apêndice D – Parecer Consubstanciado do CEP 
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