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RESUMO 

 

O presente trabalho objetivou criar um sistema pedagógico de ensino sobre 
empreendedorismo alicerçado nas metodologias do Design Thinking com apoio de 
ferramentas de Coaching, para contribuir com o ensino médio regular da educação 
básica, tendo como público alvo jovens de 14 a 18 anos. Foi desenvolvido um 
modelo pedagógico de ensino fundamentado em pesquisa exploratória no qual 
buscou dialogar com diversos autores por meio de pesquisa desk em 
empreendedorismo, educação empreendedora, didática, juventude, coaching e 
design thinking. O sistema pedagógico de ensino foi prototipado no projeto 
“Convivência Social”, numa parceria do Centro Universitário Tereza D’Ávila 
(UNIFATEA) em Lorena – SP com o CRAS (Centro de Referência de Assistência 
Social) da mesma cidade. Criou-se um projeto pedagógico (Projeto Pedagógico de 
Ensino em Empreendedorismo DIPP – Descobrir, Idealizar, Praticar e 
Potencializar). O projeto DIPP teve sua matriz estruturada em quatro fases, sendo 
a primeira e segunda fase (Descobrir e Idealizar) norteado pelas ferramentas e 
metodologias do coaching, as fases (Praticar e Potencializar) fundamentada nas 
fases Design Thinking, estruturado em dez encontros com as devidas ferramentas 
e atividades a ser trabalhadas. Propôs aos jovens participantes deste projeto a 
possibilidade de autoconhecimento e desenvolver uma pequena empresa em vinte 
dias e apresentar os resultados dentro deste prazo determinado. Como resultado 
houve a validação das ferramentas e métodos utilizados a partir da prototipação 
das sistemáticas utilizadas com o grupo. Embasou-se a construção de ferramentas 
e otimização das já existentes na aplicação de um projeto didático de ensino sobre 
empreendedorismo. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, questionário 
que foi aplicado junto aos alunos para validação das propostas de ensino sobre 
empreendedorismo. Após mensuração dos resultados, verificou-se que os jovens 
melhoraram seu autoconhecimento e prática na construção de um pequeno 
empreendimento, contribuindo para suas inserções do mercado de trabalho ou 
como norteador para o processo decisório de suas atividades futuras em um mundo 
cada vez mais complexo e líquido. 

 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo; Transformação Social; Juventude; 

Educação Empreendedora; Design Thinking; Coaching. 
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ABSTRACT 

 

The present work aimed to create a pedagogical system of teaching about 

entrepreneurship based on the methodologies of Design Thinking with the support 

of Coaching tools to contribute to the regular high school of basic education, 

targeting young people aged 14 to 18 years. A pedagogical model of teaching based 

on exploratory research was developed in which he sought to dialogue with several 

authors through a desk research in entrepreneurship, entrepreneurship education, 

didactics, youth, coaching and design thinking. The pedagogical system of teaching 

was prototyped in the project "Social Coexistence", in a partnership of the University 

Center Tereza D'Ávila (UNIFATEA) in Lorena - SP with CRAS (Reference Center 

of Social Assistance) of the same city. A pedagogical project was created 

(Pedagogical Project of Teaching in Entrepreneurship DIPP - Discovering, 

Idealizing, Practicing and Potentializing). The DIPP project was structured in four 

phases, the first and second phase ("Discover and Idealize") guided by the tools 

and methodologies of coaching, the phases (Practicing and Empowering) based on 

the phases of Design Thinking, structured in ten meetings with the necessary tools 

and activities to be worked on. He proposed to the young participants of this project 

the possibility of self-knowledge and to develop a small company in twenty days and 

present the results within this determined period. As a result, there was validation 

of the tools and methods used from the prototyping of the systematics used with the 

group. It was based on the construction of tools and optimization of the existing ones 

in the application of a didactic project of teaching about entrepreneurship. The 

methodology used was the qualitative research, a questionnaire that was applied to 

the students to validate the teaching proposals about entrepreneurship. After 

measuring the results, it was verified that the young people improved their self-

knowledge and practice in the construction of a small enterprise, contributing to their 

insertions in the labor market or as a guide for the decision-making process of their 

future activities in an increasingly complex and liquid. 

 

Keywords: Entrepreneurship; Social Transformation; Youth; Entrepreneurial 

Education; Design Thinking; Coaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

O jovem entrante no mercado de trabalho encontra grandes desafios, tendo 

em vista que não possui experiência para atender às exigências do mercado de 

trabalho, bem como lhe falta formação empreendedora para vislumbrar outras 

oportunidades de renda por meio de negócios próprios.  

Após o término do Ensino Médio, os jovens são imersos em uma nova 

realidade onde devem optar por caminhos a seguir, partir para o mercado de 

trabalho formal ou informal, continuar sua formação acadêmica, empreender ou 

conciliar duas ou mais atividades de acordo com sua necessidade. 

Acessar o mercado de trabalho não tem sido uma tarefa muito fácil para os 

jovens. Nesta perspectiva, Fuentes (2018) apresenta, em reportagem à Revista 

Veja on line, que 77% dos jovens brasileiros, apontam a falta de experiência como 

barreira para entrar no mercado de trabalho.  

Soma-se a este revés a alta taxa de desemprego no Brasil que impacta 

diretamente estes jovens. Ribeiro (2018) apresenta pesquisa do IBGE, que afirma 

que “a taxa de desocupação da população com idade de 18 a 24 anos chegou a 

26,6% no segundo trimestre de 2018, [...] o que representa 4,154 milhões de jovens 

sem emprego no país”.  

Quando estes jovens chegam ao mercado de trabalho, não conseguem se 

manter nas empresas. Corseuil et al. (2013, p. 29) ressaltam que os jovens estão 

“desligando da empresa muito rapidamente, não acumulam capital humano, 

experiência, não galgam melhores salários e não se tornam mais produtivo”. 

Os jovens que possuem a oportunidade de cursarem o ensino superior 

também se veem, por vezes, desnorteados na sequência deste caminho, o que faz 

com que estes vivam momentos de pressão psicológica, pois ainda não 

experimentaram nenhuma prática daquilo que acreditam possuir maior aptidão. 

Com este desnorteamento, seu processo de inserção acadêmica, muitas 

vezes é realizado por tentativas e erros, causando prejuízos financeiros aos jovens, 

aos cofres públicos e a seus responsáveis. Assim sendo, são recorrentes e 

https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/jovens/
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irreparáveis estes tempos de descaminho, atrasando todo seu processo de 

formação acadêmica e inserção no mercado de trabalho.  

Gilioli (2016, p. 29) elegeu como motivos de evasão das universidades: 

 

Entre os primeiros, tem-se a frustração da expectativa com o curso 
(estrutura disciplinar, conteúdos curriculares, infraestrutura, atividades 
práticas, perfil docente e didática) e a existência de programas ou ações 
de apoio institucional ao estudante (por exemplo, aconselhamento e 
orientação psicológica e profissional, especialmente para primeiranistas). 

 

Bochini (2018) menciona a 8ª edição do Mapa do Ensino Superior divulgado 

pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino 

Superior no Estado de São Paulo (Semesp), no 20º Fórum do Ensino Superior 

Particular Brasileiro “de acordo com o levantamento, a evasão em 2015 foi de 28,6% 

na rede privada; e 18,4%, na pública. Nos cursos EaD, 34,2% na privada e 28,7% 

na pública. Os dados referentes a índices de evasões no ensino superior são 

elevados, porém mais acentuado na modalidade EaD. 

O relatório GEM (2016), o principal estudo de empreendedorismo do mundo, 

demonstra que devido à baixa incidência de busca por órgãos especializados de 

apoio, demanda-se necessidade de atenção para este público, sendo que metade 

destes empreendedores não chegaram a completar sequer o Ensino Médio, e a 

taxa de insucesso pode ser maior neste grupo.  

É possível esperar que empreendedores de baixa escolaridade e sem apoio 

de especialistas encontrem maiores dificuldades em planejamento, gestão 

financeira e mercadológica, dentre outras demandas relevantes para o sucesso do 

negócio, conforme relatório executivo, sobre empreendedorismo no Brasil. 

Bulgacov et al. (2010, p. 696) ressaltam que: 

 
 
O jovem empreendedor por necessidade que busca no empreender o 
atendimento das necessidades de geração de renda encontra, 
frequentemente, uma forte barreira determinada pelo nível de educação e 
pela falta de experiência em planejamento de negócios. Ele tende a 
reproduzir o círculo vicioso que resulta na transmissão intergerações da 
pobreza; em lugar de se constituírem num mecanismo que supere os 
problemas. 
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Ao visualizar a inércia em relação a projetos de inserção do jovem no 

mercado de trabalho, há uma demanda social desta mobilização. Apoiar jovens 

cursando o ensino médio, para auxiliá-los neste momento de formatação de seu 

futuro em relação a sua participação ativa no mercado, se apresenta com grande 

relevância, pois o mercado de trabalho e as empresas tornam-se cada vez mais 

voláteis dentro dos processos tecnológicos. 

 
 
O mercado de trabalho tem sido alvo de inúmeras reflexões que vão desde 
os impactos de novas tecnologias ao seu anacronismo como critério de 
inclusão social e de poder político nas relações sociais. As recentes 
reviravoltas do mundo do trabalho atravessam a vida da população, 
produzindo formas específicas de vínculos que não têm correspondido a 
uma ampliação do acesso à dignidade humana por intermédio do direito a 
trabalho e renda. Todos os segmentos, inclusive o de jovens, sofrem tais 
efeitos, respeitadas suas particularidades que não atenuam e sim 
incrementam a problemática atual do trabalho. (CARVALHO, 2004, p.2) 
 
 

 Aliado à inépcia do norteamento do jovem para seus caminhos futuros, há 

ainda a falta de estratégias educacionais, para inserção do empreendedorismo 

como extensão do aprendizado já hoje oferecido pelas instituições de ensino, 

visando oferecer ótica empreendedora aos jovens.  

Para Lopes (2017) existe um grande dilema existencial no posicionamento 

do empreendedorismo no meio acadêmico, pois parte da comunidade acadêmica 

não considera o empreendedorismo e outras áreas profissionais, como campo de 

estudo científico, fato confirmado pela pouca existência de pesquisas na área. 

Em decorrência dos fatos apresentados, existe um incômodo por este 

desserviço prestado aos jovens,  que sem suporte para  norteá-los na sequência 

de suas vidas profissional e vocacional, encontram-se a mercê dos 

acontecimentos, pois a falta de opções, para os jovens entrantes no mercado de 

trabalho e de instituições que realmente preocupem com seu futuro e suas 

aspirações, coloca a vida destes jovens em uma loteria. 

 Busca-se por meio deste trabalho minimizar o desnorteamento que impacta 

diretamente os jovens, em particular os menos favorecidos, quando estes se veem 

na necessidade de prover seu próprio sustento ou aliar trabalho e formação 
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acadêmica. Muitas vezes enfrentando estas adversidades, por falta de orientação, 

escolhem errado sua profissão. Aliado a este fato, há também os desvios de 

condutas destes juvenis, que por vezes, são conduzidos a compor as estatísticas 

de marginalização social. 

A motivação para fazer este trabalho se deu pela oportunidade de poder 

auxiliar jovens que estão passando pelo seu momento mais turbulento, em todos 

aspectos, físicos, comportamentais e sociais. 

O desenvolvimento de um projeto pedagógico de ensino em 

empreendedorismo com orientação vocacional poderá oferecer aos jovens novas 

luzes para a definição do caminho a seguirem sua vida pessoal, profissional e 

acadêmica. 

Estes jovens muitas vezes pararam de sonhar, querem apenas sobreviver, 

transitando pelo auge de sua jovialidade apenas como mero coadjuvante, com 

raras exceções, de obstinados que buscam o protagonismo de sua vida e de suas 

carreiras. 

Soma-se a este projeto a experiência de mais de treze anos trabalhando 

com jovens entrantes no mercado de trabalho, recrutando, treinando e os 

desenvolvendo para o mercado de trabalho.   

1.1 Problema de Pesquisa 

Conforme recomendações dos especialistas apresentadas pelo GEM (2016, 

p.95) para que ocorra uma melhoria nas condições para empreender no Brasil, a 

educação e capacitação é apresentada em segundo lugar com pontuação de 

49,5%. O que denota que existe escassez de ensino sobre empreendedorismo no 

Brasil. 

Estabelecer abordagens sobre empreendedorismo e articular uma cultura de 

ensino empreendedor no ensino médio sustentam o problema de pesquisa desse 

trabalho: O tema Empreendedorismo pode ser introduzido na Educação Básica 

(Ensino Médio) por meio de um projeto pedagógico facilitado pelo Design Thinking 

e Coaching? 
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1.2 Objetivo Geral 

 Oferecer aos jovens de 14 a 18 anos, entrantes no mercado de trabalho 

ferramentas de apoio a inserção de uma cultura empreendedora através de um 

projeto pedagógico de ensino com elementos de empreendedorismo, norteados por 

metodologias de Coaching e Design Thinking.  

 

1.3 Objetivo Específico 

a) Iniciar jovens estudantes do ensino médio em ideias empreendedoras, 

agregando conhecimentos ao seu processo de transformação social;  

b) Formar jovens empreendedores ou intraempreendedores com consciência 

social;  

c) Analisar os resultados do projeto pedagógico DIPP (Descobrir, Idealizar, 

Praticar e Potencializar), aplicado aos jovens. 

 

1.4 Justificativa 

A importância deste projeto está ancorada na necessidade de se construir 

um processo de ensino com viés empreendedorístico aos jovens do ensino médio, 

ofertando acesso aos conhecimentos empreendedores que pudessem auxiliar em 

seu processo decisório futuro.  

Esse procedimento de construção de um projeto pedagógico de ensino 

sobre empreendedorismo se faz relevante ao trazer à mesa uma discussão 

acadêmica sobre a realidade do jovem entrante no mercado de trabalho e os 

percalços enfrentados pelo mesmo neste processo decisório, associada ao ensino 

sobre empreendedorismo.  

Ao municiar os jovens de conhecimentos empreendedores e mais 

autoconhecimento, se oferece a oportunidade de construção de um futuro 

promissor com alternativas inclusivas de impacto econômico e social. 
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1.5 Contribuição do Trabalho 

A quantidade de jovens que se encontra às margens da sociedade é 

crescente. Contribuir para que estes jovens possam sentir-se acolhidos e 

respeitados no ambiente escolar mostra respeito com o futuro. A preocupação com 

sua formação acadêmica e seu futuro fornece subsídios para seu processo 

decisório, permitindo que este caminhe a passos mais largos para seu sucesso 

pessoal, profissional e social, principalmente no decorrer do ensino médio, onde os 

processos decisórios sobre seu futuro estão aflorados se faz muito relevante.  

Segundo o Censo Escolar (2016), dados referentes a 2015, a “taxa de 

insucesso” (soma de reprovação e abandono) no último ano (3º ano) do ensino 

médio, na soma das escolas particulares e pública, equivale a 10,5% no total da 

amostra de alunos regularmente matriculados neste período.  

Conforme explanado por pesquisa do Programa Internacional de Avaliação 

de Estudantes (PISA), que defronta o desempenho de alunos dos países membros 

da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) mais 

de 35 nações parceiras, que avaliou jovens de 15 anos inseridos no contexto 

escolar no ano de 2015, embasado na pergunta: “O que é importante que os jovens 

saibam, valorizem e sejam capazes de realizar em situações que envolvem a 

ciência e tecnologia?” 

O resultado deste relatório apresentou que entre as 72 nações, o Brasil está 

na 63ª posição em Ciências, na 59ª em leitura e na 66ª colocação em Matemática. 

Em ciências, os alunos brasileiros obtiveram 401 pontos contra 493 pontos da 

média da OCDE, em leitura, 407 pontos ante 493, e em matemática, 377 pontos 

contra 490, conforme resultado do PISA 2015. 

Contrapondo o modelo educacional brasileiro e a nova realidade dos jovens 

entrantes no mercado de trabalho, se visualiza a inexistência de alinhamento como 

o restante dos métodos de ensino mundial tendo em vista a posição brasileira neste 

ranking. 

Berzonsky (2000) acredita que a perspectiva biológica concebe a 

adolescência como fase da vida marcada por intensas lutas internas que a tornam 
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em um período particularmente turbulento e agitado da vida humana, característica 

concebida como universalmente válida. 

Para amenizar este gargalo e fomentar a discussão sobre o tema, sobre 

empreendedorismo na educação básica especificamente no ensino médio no 

processo de formação educacional dos jovens, aliado à necessidade de 

desenvolvimento continuado destes que se encontram em uma sociedade cada vez 

mais volátil e tecnológica, uma proposta foi efetivada com este projeto, que almeja 

trazer conteúdos de empreendedorismo e autoconhecimento aos jovens. 

Quando se observa este gargalo de inserção do jovem no mercado de 

trabalho, tem-se a oportunidade de acrescentar ao seu currículo uma experiência 

vivencial de crescimento pessoal e profissional com   empreendedorismo que 

poderão auxiliá-lo na  trilha de seus caminhos com mais assertividade, tendo em 

vista que já compartilhou de experiências empreendedoras com seus tutores e já 

se encontra norteado para seguir  o caminho. 

A oportunidade destes jovens trazerem para si autoconhecimento e noções 

básicas de empreendedorismo, gerará oportunidades de cocriar um futuro em que 

todos possam ser mais promissores e inserir em sua vida uma visão criativa, 

empreendedora e focada na inovação, tendo seus desafios como oportunidades de 

desenvolvimento, tanto no ecossistema corporativo, como na vida social. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Zanella (2009, p.82) informa que a “pesquisa bibliográfica: como o próprio 

nome diz, se fundamenta a partir do conhecimento disponível em fontes 

bibliográficas, principalmente livros e artigos científicos.”  

Koche (1997, p. 122 apud Zanella, 2009, p. 82) diz que esta tem por 

finalidade: 

 
 
Ampliar o conhecimento na área, de dominar o conhecimento para depois 
utilizá-lo como modelo teórico que dará sustentação a outros problemas 
de pesquisa e para descrever e sistematizar o estado da arte na área 
estudada. Este tipo de pesquisa se restringe ao campo de atuação no 
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levantamento e na discussão da produção bibliográfica existente sobre o 
tema.  

 
 

Ressalta-se ainda que o ato de fazer pesquisa envolve um método que 

começa pela “escolha do tema, levantamento bibliográfico preliminar, formulação 

do problema, elaboração do plano provisório de assunto, busca das fontes, leitura 

do material, fichamento, organização lógica do assunto e redação do texto”. (GIL 

2007apud ZANELLA, 2009, p. 83) 

2.1 Empreendedorismo 

O empreendedorismo foi ganhando novos conceitos a partir do século XIX, 

onde os pioneiros do tema, Richard Cantillon (1680 - 1734) e Jean-Baptiste Say 

(1767-1832), sugestionaram as teorias sobre empreendedorismo como se 

conhecem atualmente. Suas ideias são ponto de partida obrigatório no início do 

estudo desse vasto campo.   

Coan (2011) expõe que Jean Baptiste Say é considerado o pai do 

empreendedorismo, por lançar os fundamentos desse campo de estudo e se 

dedicar acerca do papel desempenhado pelos empresários na área do 

empreendedorismo e gerenciamento de seus negócios. 

O empreendedor está sempre atento às novas possibilidades de negócios, 

Filion (1988) apresenta este como agente capaz de aproveitar as oportunidades 

para criar ou aprimorar processos, suprindo uma demanda mal atendida ou ainda 

não percebida. 

 
 
O vocábulo é derivado da palavra imprehendere, do latim, tendo o seu 
correspondente, “empreender”, surgido na língua portuguesa no século XV. A 
expressão “empreendedor”, segundo o Dicionário Etimológico Nova Fronteira, 
teria surgido na língua portuguesa no século XVI. Todavia, a expressão 
“empreendedorismo” foi originada da tradução da expressão entrepreneurship 
da língua inglesa que, por sua vez, é composta da palavra francesa 
entrepreneur e do sufixo inglês ship. O sufixo ship indica posição, grau, 
relação, estado ou qualidade, tal como, em friendship (amizade ou qualidade 
de ter amigo). O sufixo pode ainda significar uma habilidade ou perícia ou, 
ainda, uma combinação de todos esses significados como em leadership 
(liderança=perícia ou habilidade de liderar). (BARRETO, 1998, p. 189 apud 
BAGGIO; BAGGIO, 2014) 
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Os empreendedores são aqueles que se aproveitam de oportunidades para 

criar as mudanças, usando seus talentos para empreender, buscando sempre 

atingir seus objetivos traçados. Esta ótica complementar é exposta por Drucker 

(2002); já Albuquerque (2007) relata que os acontecimentos ocorridos nos últimos 

séculos vieram de forma acentuada modificar todo relacionamento dos homens 

com sua espécie e com seu habitat e a “capacidade do homem de transformar 

conscientemente o meio ambiente e o fato de aquele interferir neste mais do que 

qualquer outro animal”. (ALBUQUERQUE, 2007, p. 12) 

 

 
No final do século XIX e início do século XX, a economia mundial 
conheceu profundas mudanças. A Segunda Revolução Industrial trouxe 
novas tecnologias, como motores a gasolina, diesel e eletricidade, que 
dinamizaram ainda mais o processo produtivo, aumentando a 
produtividade das fábricas. (ALBUQUERQUE, 2007, p. 54) 
 
 

A necessidade constante do homem de inovar, inventar novos elementos ou 

customizar os já existentes de acordo com seus anseios e novas visões de mundo, 

na visão de Dornelas (2016) demanda que o homem seja um constante 

desenvolvedor de novas tecnologias. 

 
 
Geralmente, essas invenções são fruto de inovação, de algo inédito de 
uma nova visão de como utilizar elementos já existentes, mas para os 
quais ninguém antes ou só olhar de outra maneira. Por trás dessas 
invenções, existem pessoas ou equipes com características especiais, 
visionárias, que que questionam, arriscam, querem algo diferente, fazem 
acontecer e empreendem (DORNELAS, 2016, p. 7). 

 
 

Esta nova forma de se relacionar com o meio em que vive permitiu ao 

homem enxergar grandes oportunidades de transformação. Estas descobertas 

causaram grandes impactos na sociedade, muitos deles ainda, sequer podem ser 

mensurados suas consequências, pois inovar é questão de sobrevivência. 

Schumpeter (1997, p. 215) disserta que “finalmente a inovação se torna 

habitual e sua aceitação uma questão de livre escolha”. Estes acontecimentos 

transformadores ao decorrer dos séculos podem fazer com que o homem renove 
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suas relações sociopolíticas, culturais e econômicas, tendo em vista que os 

empreendedores são os desbravadores de novas oportunidades, e abrem 

caminhos para a geração de novos recursos.  

 
 
Assim, os primeiros líderes são eficientes além da sua esfera imediata de 
ação e desse modo o grupo de empresários cresce ainda mais e o sistema 
econômico é impulsionado mais rápida e completamente do que o seria 
por qualquer outro meio para o processo de reorganização tecnológica e 
comercial (SCHUMPETER,1997, p. 216) 

 
 

Por meio de uma análise temporal, Dornelas (2016) faz uma observação das 

escolas administrativas das empresas do séc. XX, onde se transita do foco, nas 

gerências administrativas em meados de 1900 até o foco na competividade das 

empresas e produtos por volta de 1975, passando então a partir deste período a 

focar nos empreendedores como grandes geradores de riquezas econômicas 

mundiais. 

Barreto (1998, p. 191) cita Sexton; Bowman (1984), Hornaday; Aboud 

(1971), Welsh; White (1983), Miller (1963), para definir as principais características 

dos empreendedores.  

 

Tabela 1: Principais características dos empreendedores 

SEXTON; BOWMAN (1984) 

Energético, dominante, menos estimulante, 
socialmente habilidoso, interesses variados, menos 
responsável, autônomo, elevada autoestima, baixa 
conformidade, baixo associativismo, menos 
participativo, menos amparador, baixa tolerância.  

HORNADAY; ABOUD (1971) 
Menor necessidade de apoio social. Maior 
necessidade de independência.  

WELSH; WHITE (1983) 
Sentimento de urgência, baixa necessidade de status, 
autoconfiante, conscientização e atenção 
abrangentes, objetivo.  

MILLER (1963) 
Ambicioso, robusto, (física, mental e moralmente), 
vitalidade controlada, corajoso, otimista, inteligente, 
articulado e íntegro.  

Fonte: Barreto (1998, p. 191)  
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Diante das habilidades e competências necessárias para um empreendedor, 

conforme relatado pela síntese de Barreto analisando diversos autores, há várias 

características que definem o empreendedor. Hisrich; Peters (2004) apud Baggio; 

Baggio. (2014, p.33) dividem as características do empreendedor em habilidades, 

e as classifica como: habilidades técnicas, habilidades administrativas e 

habilidades empreendedoras pessoais. 

De acordo com Baggio; Baggio (2014, p. 33), conforme se pode avaliar na 

Tabela 2, “para ser empreendedor não basta possuir habilidades técnicas e 

administrativas. É necessário ter, também, habilidades empreendedoras”, 

conforme está evidenciado na tabela 2. Ressalta ainda que a construção do ser 

empreendedor demanda habilidades que “relacionam-se com a gestão de 

mudanças, liderança, inovação, controle pessoal, capacidade de correr riscos e 

visão de futuro.” (BAGGIO; BAGGIO, 2014, p. 33) 

 Tabela 2: Habilidades necessárias dos empreendedores 

Habilidades Técnicas 
Habilidades 

Administrativas 

Habilidades 

Empreendedoras Pessoais 

Redação 
Planejamento e 

estabelecimento de metas 

Controle interno e de 

disciplina 

Expressão Oral 
Capacidade de tomar 

decisões 
Capacidade de correr riscos 

Monitoramento de 

Ambiente 
Relações Humanas Inovação 

Administração Comercial 

Técnica 
Marketing Orientação para mudanças 

Tecnologia Finanças Persistência 

Interpessoal Administração Liderança visionária 
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Capacidade de Ouvir Controle 
Habilidade para administrar 

mudanças 

Capacidade de Organizar Negociação  

Construção de redes de 

relacionamento 

Lançamento de 

empreendimentos 
 

Estilo Administrativo 
Administração de 

crescimento 
 

Capacidade de trabalho 

em equipe 
  

Fonte: Hisrich; Peter (2004) apud Baggio; Baggio (2014, p.33), grifo do autor. 

 

A visão empreendedora precisa ser estimulada e desenvolvida, o 

entendimento sistêmico da realidade analisada deve ser sempre um diferencial 

para manter o comportamento empreendedor,  Kuratko (2016), afirma que 

empreendedores são pessoas que reconhecem oportunidades onde outros veem 

o caos,  eles são catalisadores agressivos de mudanças do mercado, são 

bandeirantes de oportunidades,  costumam ser comparados atletas olímpicos que 

desafiam a si próprio para quebrar barreiras. 

Os empreendedores abrem empresas e criam empregos muito rapidamente, 

possuem reações rápidas, são capazes de revitalizar a economia conforme Kuratko 

(2016) que ainda relata que graças aos esforços dos empreendedores eles 

oferecem ao mundo por livre iniciativa, forças significativas para o desenvolvimento 

econômico. 

A importância do empreendedorismo é atestada Dolabella (1999) dentro do 

contexto da inovação e desenvolvimento dentro de uma sociedade, mas não 

relaciona a capacidade empreendedora em função ao nível de empresas, mas sim 

ao aspecto das relações sociais e políticas existentes, fazendo então uma 

correlação no sentido da compreensão do papel do indivíduo empreendedor com 

modelo na escala social. 
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O aumento da capacidade empreendedora de um país não reflete 

exclusivamente desenvolvimento econômico, tendo em vista que em momentos de 

crise, estes empreendem por necessidade conforme expressa Denger (2008, p.17) 

, e afirma ainda que os “empreendedores motivados por necessidade têm pouco 

impacto sobre o crescimento econômico de um país, porque esses 

empreendedores desenvolvem mais negócios sem inovação e sem nova 

tecnologia”, tendo em vista conjuntura social do país naquele momento, o empurra 

para buscar um meio de sobrevivência. “Geralmente o crescimento econômico de 

um país de baixa renda é inversamente proporcional a sua atividade 

empreendedora por necessidade” o que ocorre em países com alta renda o 

crescimento econômico “é diretamente proporcional a sua atividade 

empreendedora por oportunidade”.  

Muitas vezes o processo de empreender por necessidade não gera 

inovação, o que faz Drucker (2002) questionar se empreender é simplesmente o 

fato de abrir um novo negócio similar aos muitos já existentes, apenas para 

subsistência ou por necessidade sem nenhuma inovação, será que só o risco do 

capital investido, faz deste um empreendedor? Indagando ainda que um 

empreendimento de fato deve gerar inovação, novas sensações e satisfações para 

o consumidor. 

Timmons (1989) apud Denger (2008, p.13) analisou que, “o empreendedor 

é como uma fonte de progresso econômico[...] em todo o mundo, existe uma 

promessa sem precedente de esforço do empreendedor global”,  é mais que uma 

teoria ou ciência este ato seria gerado no homem e assim a “chama do espírito-

empreendedor promoveria o desenvolvimento econômico sem precedentes nos 

países”  

 

 

Empreender é um processo humano, com toda a carga que isso 

representa: ações dominadas por emoção, desejos, sonhos, valores, 

ousadia de enfrentar as incertezas e de construir a partir da ambiguidade 

e no indefinido; consciência da inevitabilidade do erro em caminhos não 

percorridos; rebeldia e inconformismo; crença na capacidade de mudar o 

mundo; indignação diante de iniquidades sociais. Empreender é, 
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principalmente, um processo de construção do futuro (DOLABELA, 2003, 

p. 29). 

 

 

Para que o empreendedorismo aconteça naturalmente necessita de uma 

série de “competências inerente aos empreendedores que precisam ser 

desenvolvidas e praticadas e considerando este enfoque, a ação parece permear 

todos os fatores condicionantes que levam a empresa ao sucesso”. (LENZI; 

KIESEL; ZUCCO, 2010, p. 4) e ainda se acrescenta: 

 
 
Dentre todas as concepções sobre empreendedorismo, atitude positiva na 
geração de resultados deve ser a maior relação com a definição da ação 
empreendedora, pois configura o envolvimento, a iniciativa e a inovação 
em todas as etapas de um negócio (LENZI; KIESEL; ZUCCO, 2010, p. 
14). 
 
 

Estar sempre atento a capacidade de empreender e visualizar novas 

oportunidades onde poucos conseguem idealizar um negócio de forma natural, 

apresenta-se com capacidade empreendedora essencial, permitindo ao 

empreendedor garantir sua subsistência e de meio social que estes possam 

estarem inseridos. 

 

2.1.1 Empreendedorismo Social 

 

O empreendedorismo pode ser um importante interlocutor na relação 

indivíduo e comunidade, tanto na sociedade como na economia, no serviço público 

como no privado, o empreender é muito mais que a simples geração de emprego 

e renda, ele é uma agente de transformação social, conforme análise feita por 

Drucker (2002).  

Assim a capacidade do empreendedorismo perpassa o ambiente 

empresarial e chega ao meio social, podendo assim aliar a outras ações 

transformacionais na sociedade como um dos agentes de mudança. Vasconcelos; 

Lezana (2012, p. 1039) ressalta que a partir de 1990 a participação “social em 

decisões antes da alçada exclusiva de governos ganhou relevância e se tornou 
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quesito obrigatório no processo de construção e transformação da sociedade, 

inclusive com a alteração substancial do discurso político”. 

O empreendedor “busca soluções inovadoras e age no sentido de resolver 

problemas econômicos ou sociais, pessoais ou dos outros, mediante a constituição 

de empreendimentos econômicos e sociais” (SANTIAGO, 2009, p. 87).   

Com o passar do tempo o termo empreendedorismo social, foi atrelado as 

pessoas que tinha ações proativas buscando suprir as lacunas largadas pelo 

estado, visando suprir uma demanda social por conta própria ou com auxílio de 

terceiros. O papel destes empreendedores é planejar, organizar, dirigir e controlar 

uma organização onde os  recursos  são  escassos,  providos  de  doações,  ações  

beneficentes,  ou  seja,  dependente  da sociedade  para  manter-se  no  mercado  

e  ainda  devolver  algo  que  vai  suprir  alguma  necessidade social. “Para tanto, 

as organizações compartilham riscos e recursos escassos no intuito de agregar 

valor e aumentar a eficiência”. (SCHULTZ, p. 86, 2016). 

 

 

A administração dos empreendedores  sociais  ainda  é  feita  de  forma  

simples,  as  despesas são  custeadas  pelos  criadores,  parentes  ou  por  

simpatizantes,  ainda  muitos  deles  não  possuem nenhum tipo de 

legalização [...] O empreendedor social figura como promotor e agente 

principal das ações sociais do empreendimento e normalmente é alguém 

intimamente ligado ao problema social. [..] Entra em questão o conjunto 

de valores que movem os empreendedores sociais no processo de 

transformação da sociedade, de promoção de valores importantes e 

cruciais para o desenvolvimento das liberdades substantivas.  

(VASCONCELOS; LEZANA, p. 1045 a 1050, 2012). 

 

 

O empreendedorismo social apresentado por  Froes; Melo (2002), difere do 

privado nos seguintes aspectos: o empreendedorismo social não produz bens e 

serviços para vender, mas para solucionar problemas sociais e até aquele que não 

é direcionado para mercados, mas para segmentos populacionais em situação de 

risco social (exclusão social, pobreza, miséria, risco de vida). 

Assim sendo torna-se necessário que surjam o maior número de pessoas 

disponíveis a empreender socialmente, tendo em vista que a atual situação do país 
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deixa muitas lacunas sociais, torna se imprescindível que haja esse movimento 

social em prol do bem comum. 

Empreender socialmente é uma missão que objetiva criar e sustentar um 

valor social, reconhecendo implacavelmente novas oportunidades para servir a 

missão, participando no processo de inovação contínua, adaptação e 

aprendizagem atuando corajosamente sem se limitar aos recursos em mãos, para 

exibir um maior senso de responsabilidade para as pessoas que servem conforme 

disserta Sahu (2014) assim, o empreendedorismo social envolve inovação, 

estabilidade financeira, impacto escalonado.  

Santos (2012) considera empreendedorismo social como um processo de 

procura de soluções inovadoras e sustentáveis para a resolução de problemas 

importantes e negligenciados da sociedade, surgindo assim os denominados 

empresários sociais, que visam acima de tudo atender uma demanda social de um 

determinado grupo, Sahu, (2014),  define estes empresários, como sonhadores 

práticos, que em suas empresas sociais, combinam missão e dinheiro 

criativamente, gerando inovação social que é um método para compreender e 

produzir uma vida social duradoura e estas mudanças significam novas soluções 

para problemas sociais mais efetivo, soluções eficientes, sustentáveis ou 

simplesmente existentes e para que atenda uma proposta de valor social. 

O MIES – Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social (2015), um projeto 

de empreendedorismo social com elevado potencial de abrangência e 

assertividade, deverá possuir cinco características fundamentais, conforme 

podemos atentar na Tabela 3.  

Tabela 3: Características e ações dos empreendedores sociais 

Características de Empreendedores 

Sociais 
Ações de Empreendedores Sociais 

Capacidade de Empoderamento Local e 

Inclusão Social 

Envolvendo e capacitando os beneficiários e 

outras partes interessadas. 
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Potencial de Crescimento 

Preocupação e capacidade de escalar a solução 

e/ou se disseminar através de replicação. 

Potencial de Impacto 

Transformando mercados, comportamentos, 

políticas públicas e as dinâmicas na sociedade 

e/ou no ambiente. 

Potencial de Inovação e de forma Sustentável 

Através de novas soluções baseadas em 

modelos de funcionamento eficientes e viáveis 

que desafiam a visão tradicional e que permitem 

resolver problemas da sociedade com uma 

eficácia superior relativamente às soluções 

alternativas existentes. 

Uma forte Missão Social 

Resolvem-se problemas sociais importantes e 

negligenciados. 

Fonte: MIES – Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social (2015) 

 

2.1.2 Empreendedorismo na Educação Brasileira 

 

O processo educacional brasileiro foi estruturado a formar trabalhadores 

executores de tarefas majoritariamente braçais ou de interação com as máquinas, 

mas sempre vocacionado a execução de atividades pré-definidas, baseados na 

matriz industrial de cada região.  

A relação escola indústria também atendeu as demandas dos empregados 

que antes buscavam sempre a estabilidade profissional e aposentar - se em uma 

mesma empresa após uma vida dedicada a uma profissão, mas existe alteração no 

perfil dos jovens entrantes do mercado de trabalho e continuamos com a mesma 

matriz educacional do ensino médio continua com foco na formação técnico - 

profissional. 

As escolas tentam suprir a demanda de mão de obra com a criação de 

qualificações técnicas de aprendizagem dos ofícios manufatureiros ou mais 

atualmente a formações superiores em tecnologias. O Censo Escolar (2016) 
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apresenta que de 2008 a 2016, foram matriculados mais de 62% de alunos em 

cursos profissionalizantes. 

 

 

O Ensino Médio e a Educação Profissional no Brasil, como etapas 

decisivas na trajetória escolar de inserção no mercado de trabalho, 

historicamente são debatidos e disputados e concretizam-se em projetos 

formativos ambíguos e dualistas, com avanços recuos entre uma 

formação integral e outra profissional meramente instrumental as 

demandas do modelo produtivo. (FRITSCH; VITELLI, 2016, p. 12). 

 

 

Conforme lei 9394, artigo 36D, parágrafo único.  Os cursos de educação 

profissional técnica de nível médio, nas formas articulada concomitante e 

subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, 

possibilitarão a obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a 

conclusão, com aproveitamento, de cada etapa que caracterize uma qualificação 

para o trabalho. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) 

Haja vista que os jovens vêm se preparando academicamente para serem 

técnicos do sistema fabril que cada vez demanda menor quantidade de mão de 

obra, que é suprida pelos avanços tecnológicos, e aliado a isto também a mudança 

no perfil cultural,  onde temos um desvio de finalidade educacional tendo em vista 

que o sistema educacional brasileiro despreza esta nova aptidão dos seus 

educandos, e a educação empreendedora se faz necessária. 

 
 
A Educação Empreendedora “advém dos termos em inglês 
entrepreneurship education e enterprise education. O termo remete a 
programas de formação de empreendedores que objetiva a criação de um 
entendimento e talvez a motivação no sentido da criação do próprio 
negócio. Portanto, o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos 
técnicos orientados para o negócio que visem lucro financeiro; e os 
programas de enterprise education buscam desenvolver as habilidades e 
os atributos de um indivíduo empreendedor e não apenas a motivação 
para negócios que visem lucros. (LOPES, 2010, p. 129-127) 
 
 
 

Transitar do pensamento técnico para o pensamento empreendedor, não é 

tarefa simples, pois é característico do perfil empreendedor criar e alocar valores 

para indivíduos e para a sociedade, sendo este o grande provedor de inovação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11741.htm#art2
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incremental ou disruptiva e crescimento econômico, é de grande importância que 

as características empreendedoras possam ser aprendidas e ensinadas, Dolabela 

(2004) elenca algumas delas que são necessárias mesmo no ambiente empresarial 

(visão global, empreendedorismo, cidadania e consciência social e ética). 

Esta vocação empreendedora, se inserida no ambiente acadêmico como 

formação empreendedora permitirá aos jovens que estes possa estar mais 

preparado para vivenciar sua vida como intraempreendedores que é “o  

comportamento empreendedor por parte dos colaboradores internos” (CARNEIRO, 

2013, p.16) ou empreender , tendo em vista que a cultura empreendedora é 

somatória a todos os processos vivenciais que este possa encontra-se inserido. 

Como versado por Lopes (2010), os jovens estudantes encontram na 

educação empreendedora uma forma de enfrentar as desigualdades do mundo 

contemporâneo, seja como forma de distribuição de renda, inclusão social ou de 

buscar novas soluções para a nova dinâmica social, da pós modernidade. 

 
 
A introdução da cultura empreendedora no ensino médio e superior é o 
primeiro passo na persecução de um objetivo maior: a formação de uma 
cultura em que tenham prioridade valores como geração e distribuição de 
riquezas, independência, inovação, criatividade, auto sustentação, 
liberdade e desenvolvimento econômico – ou seja, a formação de uma 
“incubadora social.” (DOLABELA 2003apud BOAS; JONES; SOARES 
2014) 

 
 

Deve-se atuar de forma proativa na inserção da educação empreendedora, 

visando minimizar o alto índice da mortalidade de empresas no Brasil, pois estudo 

publicado pelo SEBRAE em outubro de 2016, para as empresas abertas em 2012, 

mostram que a taxa de mortalidade destas com até dois anos de vida ainda é de 

quase 24%, transparecendo ainda mais necessidade da formação empreendedora. 

 

2.2 Coaching 

O (coaching) é um processo que objetiva maximizar os resultados positivos 

de indivíduos, grupos ou organizações por meio do uso de técnicas e ferramentas 
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por um profissional habilitado (coach), em parceria com o cliente (coachee), para 

melhor entendimento apresentamos a Tabela 4, que nos aprovisiona maior 

embasamento sobre esta metodologia, que apresenta grande crescimento no 

Brasil, mais ainda  é visto com desconfiança, em vários meios devido à falta de 

esclarecimento sobre o tema, somando a este a banalização da profissão. 

 

Tabela 4: Algumas definições sobre coaching 

Autor (Ano) Definição 

Pryor (1994) 

Coaching é um processo no qual o coach e seu cliente trabalham 

juntos na definição de metas concretas de desenvolvimento 

pessoal e profissional, que melhorem o comportamento em prazo 

definido, por meio de questões abertas e feedback privado em que 

são expostas as vulnerabilidades pessoais ou de autoestima. 

Blanco (2006) 

O coaching caracteriza-se como um processo de interação 

colaborativa voltado à promoção e ao estímulo da aprendizagem; o 

objetivo não é ensinar, mas sim auxiliar o outro a aprender. 

Mayard (2006) 

Coach é de facilitador de processos, promovendo suporte e 

encorajamento. Coaching é um processo de orientação prática que 

promove desenvolvimento pessoal e profissional por meio de 

mudanças autopromovidas. 

Ting e Scisco (2006) 

Coaching executivo ajuda a melhor compreensão dos líderes sobre 

si mesmos, de tal modo que eles possam explicitar seus pontos 

fortes e ajudá-los de forma mais efetiva e intencional, 

desenvolvendo as necessidades identificadas e do potencial ainda 

não testado. Muito do trabalho do coach envolve ajudar os gestores 

a adquirirem clareza sobre as próprias motivações, aspirações e 

compromisso com a mudança. 

Cluterbuck (2007) 

Coaching é uma atividade feita com alguém, e não para alguém. A 

responsabilidade de fazer que esse processo funcione é repartida 

entre coach e coachee. Ambos precisam demonstrar conduta de 

confiança e abertura, essenciais ao estabelecimento de vínculos 

entre eles. 

Underhill, McAnally e 

Koriat (2010) 

 Coaching executivo é o desenvolvimento das habilidades do líder, 

que tenham posição formal ou não, nas mais diversas 

organizações grandes ou pequenas empresas 

Fonte: (BATISTA, 2013 apud MELO et al 2015, p. 7,8) 
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De acordo com as definições apresentadas na Tabela 4 o processo do 

coaching objetiva o desenvolvimento pessoal, profissional ou empresarial, através 

da aplicação de ferramentas que visam potencializar o máximo de resultado do 

coachee em sessões que ocorrem normalmente em número de dez encontros e 

buscam desenvolver as potencialidades do coachee, esse processo tem início, 

meio e fim, que é definido em comum acordo entre o Coach (profissional) e 

o Coachee (cliente) em função da evolução e realização do objetivo do Cliente, e 

do resultado esperado. 

Drucker (1978), referência o coaching como uma parceria continuada que 

estimula e apoia os clientes a produzirem resultados gratificantes em sua vida 

pessoal e profissional. Por meio do processo de Coaching o cliente expande e 

aprofunda sua capacidade de aprender, aperfeiçoa seu desempenho e eleva sua 

qualidade de vida.  

O processo de coaching para (Chiavenato, 2009, p. 404) 

 
 
É um relacionamento que envolve duas pessoas, [...] representado pelo 
coach e o aprendiz. O que mais caracteriza o coaching é o valor que ele 
agrega às partes que interagem entre si. Ele se baseia em vínculos que 
impulsionam talentos, criam competências e estimulam potencialidades. 
Nesse relacionamento, o coach lidera, orienta, guia, aconselha, 
desenvolve, estimula, impulsiona o aprendiz, enquanto este aproveita o 
impulso e a direção para aumentar seus conhecimentos, melhorar o que 
já sabe, aprender coisas novas e deslanchar seu desempenho. 

 
 

Assim existe uma alta demanda deste profissional, pois normalmente a 

jornada diária pela vida  geram demandas que encontram-se no interior dos 

indivíduos, e  de maneira inconsciente sabotam o seu querer e os resultados não 

ocorre da forma que se espera, tendo em vista que os valores, crenças e 

paradigmas influenciam diretamente no sucesso das conquistas, “seja como for, 

você é o único responsável pela vida que tem levado”. Você está onde se colocou. 

A vida que você tem levado é mérito seu, seja pelas suas ações conscientes e 

inconscientes” (VIEIRA, 2012, p. 41).  

Todavia as palavras dizendo quer algo, e todo o restante do corpo impele 

inconscientemente para que os objetivos não sejam alcançados. Vieira (2012, p. 41 
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- 45), explica em seu livro “Autorresponsabilidade” o entendimento de que o 

indivíduo é o “timoneiro” de sua vida, e  é muito salutar ser responsável pelas 

adversidades que se  está enfrentando temporariamente, também está em nas 

mãos de cada indivíduo as possibilidades de transformação, pois uma vez que 

temos consciência de sermos o agente destas mudanças pode-se agir 

proativamente para alterar este ciclo. 

Se o indivíduo é o condutor de sua jornada, as alterações de padrões 

comportamentais podem mudar sua rota. Goldsmith (2011), explana que o 

coaching é um processo estruturado de desenvolvimento de competências 

comportamentais, focado em metas e objetivos claros e consistentes.  Por meio do 

coaching obtém-se o melhor desempenho pessoal e profissional, pois talentos e 

qualidades são potencializados, além de identificar o que impede o 

desenvolvimento da pessoa.  

Assim sendo, para que este processo de sabotagem não ocorra, o 

autoconhecimento é ideal. Aparentemente uma tarefa simples, só que na realidade 

não é tão primário assim, nossas crenças atuam em nosso processo decisório e 

mesmo inconscientemente, pode-se auto sabotar. 

O autoconhecimento perpassa pelo filtro das crenças, através das ideias 

intrínsecas, preconcebidas a nosso próprio respeito, com significativas próprias 

sobre cada questão, a “crença é toda certeza interiorizada em nossa mente e 

coração. É a forma pela qual compreendemos o mundo e a nós mesmos. E por 

último é algo que aprendemos e também podemos desaprender e novamente 

reaprender.” (VIEIRA, 2008, p. 81), dependendo exclusivamente do querer 

individual. 

A motivação e interesse pela mudança varia de acordo com as afinidades 

dos indivíduos, que por vezes acreditam não serem capazes de realizar 

determinadas tarefas e transmitindo inconscientemente informações contrárias aos 

seus anseios Vieira (2008, p. 85) revela que “as crenças e sentimentos estão 

intimamente ligados ao nosso corpo”. Vieira (2008, p. 86) segue explanando que 

através da fisiologia corporal somos capazes de alterar nossos sentimentos e 

nossas crenças, que vezes se encontram pessimistas. De acordo com Shinyashiki 
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(2015. p.127) “o pessimismo é uma doença mais contagiosa que a gripe, muito letal 

para sua carreira”. 

Para que este processo ocorra é preciso que tenha uma mudança de 

“mindset” (mentalidade), ou seja nossa forma de pensar, pois estas informações 

imputadas no cérebro atuam diretamente para o sucesso ou insucesso dos 

resultados individual.  

Como primazia para que se altere esta chave cerebral, deve-se focar em 

pensamentos e atitudes positivas, no hábito de criar foco no positivo e visualizar o 

mundo ao redor por uma ótica diferenciada, adquirindo uma nova mentalidade na 

solução dos problemas enfrentados diariamente. 

“Os problemas significativos com os quais nos deparamos não podem ser 

resolvidos no mesmo nível de pensamentos em que estávamos quando eles foram 

criados” Einstein (apud COVEY, 2014)  

A clareza de que precisamos de um novo estágio de pensamento é trazida 

Covey (2014), que revela que por este novo estágio de pensamento, um nível mais 

profundo, um paradigma baseado nos princípios que descrevem exatamente o 

território efetivo da existência e das interações humanas, resolvendo assim, 

preocupações mais sérias. 

Também nossas ações corporais podem influenciar diretamente em nossos 

resultados Vigotski (1983 apud Bock, 2007), apresenta a força das palavras como 

origem de fatos psicológicos que surgem em nossa consciência, esta formação é 

dinâmica, fluida e complexa e demanda que o uso da fala seja feito de forma 

consciente.  

A clareza de que somos seres em transformação e em constante evolução, 

permite a aceitação de nossas limitações, e assim podemos traçar metas para uma 

melhoria continuada, segundo Covey (2014). Quando ajustamos nosso foco 

norteado por um processo de coaching através de suas inúmeras ferramentas, 

ocorre a transfiguração do “EU” através da cognição do pertencimento, 

merecimento e gratidão, permitindo ao indivíduo desfrutar de uma vida plena, e 

equilibrada, permitindo assim a preservação de nosso bem mais precioso (nós 
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mesmos), “renovando e equilibrando as quatros dimensões da natureza humana, 

física, espiritual, social e mental” COVEY (2014). 

2.2.1 Coaching e orientação vocacional 

A vida com suas interações é um processo demasiadamente complexo, pois 

ocorrem intervenções do inconsciente nos processos decisórios em todas as fases 

da vida, os adolescentes tendem a ser ainda mais atingidos por esta dinâmica 

interna em seus processos decisórios, pois ao término do ensino médio necessitam 

escolher o que fazer por sua vida inteira.  

Esta decisão torna-se mais conflitante para os adolescentes quando existe 

pressão dos que estão ao seu redor, ele precisa conciliar seus anseios próprios 

somados aos anseios de terceiros e outros fatores como (moda, influência dos  

pais, carreiras em alta, melhor remuneração).  

Para que estas interferências externas e internas atuem de forma positiva 

para a construção de uma linha vocacional acertada com equilíbrio entre aptidões 

e gostos no momento de decisão, esta é a demanda necessária para se contratar 

um coaching vocacional, visando auxiliá-lo encontrar respostas mais assertivas, 

para esse momento atribulado.   

Na perspectiva de Chiavenato (2005) “a tarefa do coach é ajudar o coachee 

a tomar as melhores decisões na sua carreira, a melhorar seu desempenho e criar 

condições de sucesso profissional e pessoal”.  

A pressão interna e externa por decidir é muito complexa, muitas vezes com 

perdas emocionais e desgastes nas relações, tendo em vista que não bastará só 

entender claramente o que vai fazer como profissão, é também necessário ter os 

recursos para que se consiga alcançar esta meta. 

A autoestima elevada é uma característica primordial neste momento, pois 

segundo Vieira (2008, p. 110) com autoestima elevada, é mais fácil e provável que 

você persista diante dos obstáculos com coragem, determinação e, principalmente, 

com discernimento. 
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A orientação vocacional ajuda os estudantes a definirem quais são as 

carreiras profissionais que mais têm relação com o estilo de vida almejado pelo 

jovem conforme reitera Marques (2017).  

Ainda que mais que orientar, para Freire (1980) deve-se conferir ao 

educando uma maturidade a fim de que ele, com os dados que dispõe de si próprio 

e com os que a comunidade lhe oferece, possa agir conscientemente,  assumindo 

os riscos, que uma decisão implica, escolher livremente os caminhos onde, pessoal 

e comunitariamente, este se realize.  

Freire (1980) observa ainda que o processo vocacional fica prejudicado uma 

vez que a condição de nascimento de um jovem pode intervir dados que 

moralmente não deveriam ser postos como a sorte que tem uma pessoa quando 

nasce em uma família menos abastada. 

2.2.2 Coaching e autoconhecimento “Espelho Interior” 

Para que se idealize o início de um processo de transformação pessoal se 

faz necessária clareza total do estado que se encontra, o que se deseja mudar e 

como fazer esta mudança, esse autoconhecimento clarifica os processos 

decisórios, pois conhecer os pontos fortes e fracos é um diferencial competitivo de 

superação nas adversidades diária. Vieira (2017, p. 27), relata que o 

autoconhecimento inicializa com a identificação do estado atual de cada indivíduo, 

sendo necessário se georeferenciar em sua linha do tempo para que saiba como 

chegar a rota traçada.  

Marques (2014, p. 313) relata que o autoconhecimento é o processo para se 

“refletir sobre nós mesmos, sobre o que nos identifica no mundo” é também a 

possibilidade de reconhecer as qualidades e defeitos que regem os 

comportamentos e existência. 

O autoconhecimento outorga clareza para as escolhas, pois “somos a somas 

de nossas experiências passadas, mas não podemos deixar que isso determine 

nosso futuro” (GAMA, 2016, p.17). 

Por vezes buscamos entender os inúmeros campos das ciências e não 

paramos para olhar interiormente o ser que mora dentro de cada indivíduo, com 
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suas especificidades e particularidades. Gama (2016, p.51) expõe a necessidade 

de percorrer o labirinto de nossa própria história, fazendo um inventário de nossas 

fraquezas e potencialidades, sem fugir dos pontos mais adversos do mais íntimo 

do ser, pois é esta clareza que permitirá imprimir o mapa e traçar a rota a ser 

seguida com clareza, e assim “poderemos constantemente estar refletindo e 

propondo mudanças em nós mesmos e vivendo de forma proativa, direcionando e 

determinando a vida que levamos.” (VIEIRA, 2008, p. 28) 

 
 
Portanto, podemos compreender que o autoconhecimento é importante 
para que possamos nos tornar senhores de nossas escolhas, conscientes 
de nossas posturas e líderes de nós mesmos. Aquele que se conhece 
sabe aonde quer chegar, para onde quer ir, e o que fazer para alcançar 
sua realização pessoal. (MARQUES, 2018, p. 12) 

 
 

A clareza de si próprio, de como age e reage mediante a todas situações 

fornece estrutura emocional para saber a melhor hora de agir, “pois todo ser 

humano precisa saber diferenciar o que pode controlar e o que não pode.” (VIEIRA, 

2008, p. 32) 

Marques (2018, p. 12) relata que algumas “tradições orientais, o homem já 

possui dentro de si todas as soluções para suas dúvidas, ele só precisa saber 

acessar a sua inteligência superior ou essência, que pode ser traduzida por Self”. 

Ainda dentro deste contexto Marques (2018, p. 12) cita o filósofo Sócrates pela 

famosa frase que lhe é atribuída e se mostra muito relevante nesta fundamentação 

“Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os Deuses”. 

Assim sendo no coaching, “o processo de autoconhecimento é contínuo, 

pois proporciona, além de conhecer a si mesmo, a autocura, o autoperdão e muitos 

outros benefícios a partir dessa reflexão.”  (MARQUES, 2015, p. 313) 

Existe grande importância de entendimentos e clareza em relação aos 

nossos comportamentos,  Vieira (2015, p. 37) mostra que muitas vezes temos uma 

visão míope de nós mesmos e achamos que somos referência em algumas áreas 

da vida, ele fala da importância dos resultados das atitudes tomadas diariamente, 

esses devem gerar valor aos que estão ao nosso redor. 
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Conhecer a ti mesmo é a oportunidade de visualizar-se internamente como 

suas limitações e superações, analogicamente, seria como olhar a face no espelho 

e poder contemplar todas a perfeições e imperfeições, o autoconhecimento permite 

ao ver este espelho imaginário explorar o mais íntimo do ser e com clareza atuar 

de forma preventiva ou corretiva em busca de potencializar os resultados.  

 

2.2.3 Coaching e os Limitadores de sucesso “Crenças limitantes e 

fortalecedoras” 

O indivíduo é um ser em construção que é edificado ao longo da vida, desde 

seu nascimento vai sendo incorporado através de registros consciente e 

inconsciente os fatos ocorridos em sua rotina diária, esta construção se realiza  

pelas pessoas que o protegem ou desprezam, seus momentos alegres e felizes 

suas conquista e derrotas, e todos os acontecimentos ocorridos em nossa jornada, 

que se somatizam neste sujeito que é único em relação aos outros seres.  

Gama (2008, p. 59) adverte que é preciso ter clareza de como as crenças 

influenciam diretamente a vida das pessoas, dividindo estas crenças em limitantes, 

neutras e estimulantes. (GAMA, 2008, p. 59) define estes três tipos de autocrenças, 

explicando que: 

 
 
As primeiras são terríveis: elas impedem de realizar nossos sonhos mudar 
nosso padrão comportamental; fazem com que achemos que somos 
incapazes e que os outros são melhores que nós. A segunda, as neutras, 
não ajudam nem atrapalham. Já as estimulantes podem ser usadas em 
nosso benefício. 

 
 

Marques (2014, p.313) reforça o entendimento sobre crenças descrevendo 

o poder delas nos processos decisórios da vida cotidiana, e para definir crenças as 

divide em Crenças fortalecedoras (Self Empowerment) e Crenças limitantes (Self 

Destruction).  

 

As crenças fortalecedoras são aquelas que empoderam, que estão 
relacionados a pensamentos positivos otimistas, já as crenças limitantes 
são aquelas que nos colocam para baixo, que nos causam sensação de 
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fracasso ou de incapacidade, são os pensamentos negativos. (MARQUES, 
2014, p.313) 
 
 

O constructo do sujeito é permeado por suas crenças que permeiam todo 

seu processo decisório, pois estas influenciam diretamente em suas vitórias e 

fracassos, atuando como limitadoras, neutralizadora ou potencializadoras sobre os 

resultados de sua vida. Para Vieira (2008, p. 90) “nossas crenças influenciam as 

nossa escolhas e atitudes mais significativas e, portanto, determinam a vida que 

nós levamos.” 

Sendo o erigir da vida focado pela “lupa” das crenças adquiridas e 

vivenciadas, Vieira (2008, p. 81) as explica como, “toda a certeza interiorizada em 

nossa mente e em nosso coração. É a forma pela qual compreendemos o mundo 

e nós mesmos. E, finalmente, crença é algo que aprendemos, e por isso podemos 

desaprender e novamente reaprender”. 

Partindo do pressuposto que as crenças podem ser reaprendidas, torna-se 

então de extrema a necessidade de clareza e classificação das crenças individuais, 

é um fator crítico de sucesso, conhecer as Crenças, fortalecedoras ou estimulantes, 

limitantes e neutras, aumentando que a clareza sobre os resultados (positivos ou 

negativos), dando a estes mais significado. 

Para que esta transformação de crenças ocorra demanda-se a mudança 

comportamental e de “mindset”, assumindo assim a responsabilidade pela 

alteração da rota da vida, possibilitando também “entender o real significado de 

nossa existência” (MARQUES, 2014, p. 314)  

Vieira (2017, p.206) faz uma relação entre  matriz passiva (Figura 1) e matriz 

ativa (Figura 2), o que alcunha de Matriz de formação de crenças, e realiza 

comparativo com o intuito de mostrar que nossas crenças passivas são formadas 

ao longo de nossa existência desde nosso nascimento pelas informações 

sensoriais (visão, audição e sensação), que são recebidas passivamente, criando 

um senso comum para sua primeira visão de mundo, já a matriz ativa faz com que 

o indivíduo comunique de forma clara aos seus pensamentos, para que seus 

sentimentos gerem crenças positivas, gerando assim resultados potencializados.  
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Figura 1: Matriz de formação de crenças - Matriz Passiva 

 

Fonte: Vieira (2017, p. 206) 

 

Quando se adquire autoconhecimento e clareza das crenças limitantes e 

fortalecedoras e como elas se desenvolvem, logra êxito em ativar a mente para a 

formação de crenças fortalecedoras que podem trazer resultados através da 

comunicação de pensamentos que geram sentimentos e novas crenças com 

resultados conforme o esperado, como se observa na Figura 2. 

 

Figura 2: Matriz de formação de crenças - Matriz Ativa 

 

Fonte: Vieira (2017, p. 206) 

 

 

Como as crenças podem ser aprendidas, modificadas e estruturadas o 

processo de “coaching”, através de suas ferramentas podem auxiliar o “coachee” a 
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transformar suas crenças limitantes para crenças fortalecedoras, através de um 

processo estruturado, potencializando seus resultados de forma efetiva. 

2.3 Design: Contextualização 

Averiguando a etimologia da palavra design, Cavalcanti; Filatro (2017, p. 2) 

nos auxilia atinar escrevendo que o  “vocábulo inglês design significa (intenção, 

propósito, arranjo de elementos num dado padrão artístico), vindo do latim 

designare, (marcar, indicar), através do francês designer (designar, desenhar)”, 

sendo em 1588 a primeira vez que o conceito de design foi citado no “Oxford 

English Dictionary”. 

Relatado por Pinheiro (2017, p. 30), em 1919 na Alemanha foi criada a 

Escola de Arquitetura Designer e Artes Plásticas a famosa Bauhaus, podemos 

assim observar a evolução do Design perpassando por diversas eras de nossa 

história desde seu nascimento com ciência, “como uma abordagem estratégica de 

produção”. Até seu fechamento em 1933, “devido a pressões do regime nazista, a 

Bauhaus persistiu em sua missão de integrar os dois mundos, trazendo arte 

funcional para a indústria”. (PINHEIRO, 2017, p. 32) 

Seguindo a cronologia do design Cavalcanti; Filatro (2017, p. 3), informa que 

o campo do conhecimento do design segue desde a produção artesanal onde o 

artista projetava e produzia seus próprios artefatos de acordo com suas referências 

circunstanciais, seguindo pela Revolução Industrial onde a demanda de produção 

em larga escala se faz recorrente, passando pelo surgimento e massificação da 

informática e mídias digitais com foco nos multiusuários. “Mesmo como todo esse 

desenvolvimento, observa-se mais recentemente no campo do design uma 

mudança de foco, com atenção crescente aos aspectos humanos e sociais” 

(CAVALCANTI; FILATRO, 2017, p. 4) 

Pinheiro (2017, p. 31) explana ainda que a Bauhaus condenava a arte pela 

arte, estimulava a criação. A escola se posicionou contra alguns artistas da época 

que se recusavam a aceitar as mudanças do mundo moderno. E propôs a ideia de 

que era possível harmonizar o processo de produção em massa com criatividade.  
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O estilo Bauhaus, “primava pela funcionalidade, tanto na arquitetura, quanto 

na criação de bens de consumo, eliminando a ornamentação gratuita”, o foco “era 

a adaptação dos produtos às pessoas”. (MELO; ABELHEIRA, 2015, p. 17) 

Uma das maiores contribuições da Bauhaus foi a incorporação do Design no 

processo de produção em massa, que trouxe para a indústria o novo ponto de vista 

mais humanístico, assim  “hoje o design está compondo o meio social como parte 

inseparável do bem-estar social, mas esta visão ainda não é universal, o que se 

constitui como uma grande barreira classificada como social” (MARTINS, 2013, p. 

153). 

Uma reflexão geral é apresentada por Chai et al. (2015).  

 

O Design, preocupa-se em gerar ideias úteis e práticas para resolver 
problemas existentes do mundo. No contexto do design, as ideias são 
construídas e propostas livremente pelas equipes e avaliadas dentro do 
contexto sócio histórico da comunidade. (CHAI et al. 2015, p. 9 - tradução 
livre) 
 
 

Com o passar dos anos o design começa a ser associado, como algo 

exclusivo para pessoas de alta classe social, e esta imagem de exclusividade dos 

“poderosos” vai cada vez mais se impregnando ao termo, sendo o design analisado 

pela óptica do senso comum como uma arte que congrega o, “separatismo, elitismo 

comportamental e intelectual. Para piorar, conforme as empresas foram focando 

cada vez mais em retorno imediato, a maioria dos designers foram obrigados a 

abandonar a essência estratégica de seu trabalho”. (PINHEIRO, 2017, p. 25) 

Por vezes o Design é visto simplesmente como uma metodologia para 

embelezar coisas, construir formas, apenas com foco no estético externando 

informações para que o produto seja o mais atraente possível, aos olhos dos 

usuários, haja vista que o termo ainda não é bem compreendido. 

Vianna (2012, p. 13) aponta que “embora o nome “design” seja 

frequentemente associado a qualidade e/ou aparência estética de produtos, o 

design como disciplina tem por objetivo máximo promover bem-estar na vida das 

pessoas”. Vianna segue, dizendo ainda que o design possui visão sistêmica e 

ferramentas para identificar e solucionar problemas “que afetam o bem-estar das 
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pessoas [...] e que é preciso mapear a cultura, os contextos, as experiências 

pessoais e os processos na vida dos indivíduos” com maior efetividade nas 

organizações. “Grande parte do interesse pelo design baseia-se na capacidade 

percebida de lidar com uma série de questões sociais, econômicas, tecnológicas e 

políticas, reveses complexos em uma nova era global”. (CHAI et al. p. 9, 2015 - 

tradução nossa) 

Também é uma característica do Design tornar as coisas mais atraentes e 

notáveis aos seus usuários, é muito mais do que apresentar aparências 

diferenciadas em seus produtos e serviços. O “Design também precisa cuidar da 

maneira como as coisas são concebidas, seus propósitos e como funcionam. [..] a 

inovação é sempre fruto de um reconhecimento direto de valor”.  (Pinheiro 2017, p, 

26). 

O design é a defesa plena do foco nas pessoas a luz da criatividade e da 

solução sinérgica, sistematizada e multidisciplinar dos problemas diários 

encontrados pelas pessoas buscando envolver de forma concisa o maior número 

de componente humano nas soluções apresentadas. Pinheiro (2017, p. 27), afirma 

ainda que o “Design é sobre pessoas e como você as coloca no centro do seu 

negócio para construir valor com elas e para elas”. 

 
 
Em certo sentido todo produto já é um serviço por mais inerte que este 
possa parecer, o produto implica em associação com sua marca que leva 
consigo e as expectativas de manutenção conserto e atualização que se 
seguirá uma vez que compramos. De forma similar, poucos serviços 
deixam de incluir algo tangível [...] A fronteira entre o serviço e produto, 
está cada vez mais clara. (BROWN, 2017, p. 168) 

 
 

Se o Design, em sua concepção, está sempre focado nas pessoas e no meio 

em que estas estão inseridas como seres sociáveis, não podemos deixar de 

conceituar esta visão, pois “o design social exige do designer novas qualidades e 

conhecimentos, é um campo de grande desafio para os profissionais da área. O 

trabalho do designer deve valorizar os aspectos sociais, culturais e ambientais da 

população”. (PAZMINO, 2007, p. 04) 
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Brown (2017, p. 02), narra que “a medida que entramos no século XXI, 

contudo, estamos cada vez mais cientes do lado negativo da revolução que 

transformou o modo que vivemos, trabalhamos e nos divertimos”. As 

consequências impostas ao meio ambiente, o consumismo excessivo e o 

desperdício de recursos, demandam cada vez mais soluções inovadoras.  

O design social deve ser somatizado como metodologia de inovação social 

onde se busca soluções para problemas recorrentes na sociedade, os quais estes 

são suprimidos pelo dia a dia através de sua persistente recorrência, sendo então 

inclusos no cenário de vivência diárias passando imperceptíveis ao meio social.  

 
 
O design para a sociedade, consiste em desenvolver produtos que 
atendam às necessidades reais específicas de cidadãos menos 
favorecidos, social, cultural e economicamente; assim como, algumas 
populações como pessoas de baixa-renda ou com necessidades 
especiais devido à idade, saúde ou inaptidão. (PAZMINO, 2007, p. 03). 

 
 

 A inovação social busca trazer à luz esses problemas que estão à margem 

da sociedade implantando soluções e buscando atender de forma sistematizada 

aos que estão fora dos holofotes da sociedade. Os designers observam como as 

pessoas se comportam, como o contexto de uma experiência afetam suas reações 

a produtos e serviços, conforme citado por Brown (2017, p. 215), que afirma ainda, 

que “eles levam em consideração sentido emocional das coisas bem como o seu 

desempenho funcional e com base nisso tentam identificar as necessidades não 

declaradas ou latente das pessoas e traduzida em oportunidades”. 

 

2.3.1 Design de Serviços 

 

O Design de Serviços conforme definição de Stickdorn; Schneider (2014, 

p.31) é norteado pela interdisciplinaridade combinando diversos métodos e 

ferramentas de diversificadas linhas de estudos. “O Design de Serviços carrega um 

conjunto de áreas de conhecimento, métodos e práticas que permitem que equipes 
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multidisciplinares trabalhem na construção de ofertas de serviços. (PINHEIRO, 

2017, p. 134) 

“A ideia do design de serviços é transformar o serviço entregue em algo útil, 

utilizável, eficiente eficaz e desejável.” (UK DESIGN COUNCIL, 2010 apud 

STICKDORN; SCHNEIDER 2014, p.33)  

Para que a entrega dos serviços seja efetiva, demanda-se “um sistema 

complexo de interações que ocorrem entre pessoas ou entre pessoas e máquinas 

ao longo de determinado período de tempo.”  (PINHEIRO, 2017, p. 133) 

A velocidade da inovação nos processos, vezes poder estar ligado aos 

aspectos culturais da organização, mas também pode relacionar com seu tipo de 

atividade fim. “É surpreendente, portanto, que empresa de serviço tenho sido tão 

mais lenta para inovarem do que empresas que produzem”. (BROWN, 2017, p. 

169). 

Sendo assim raro encontrar nas empresas de serviços uma cultura de 

inovação, e “quando isso acontece, esta cultura tende a ser concentrada na 

infraestrutura que possibilita um serviço, e não no serviço em si.” (BROWN, 2017, 

p. 170) 

A complexidade do serviço está em sua variabilidade de acordo com as 

pessoas inseridas no processo, “seus estados de humor disposição, conhecimento, 

conforto com os procedimentos no momento da execução entre outras coisas [..] é 

um emaranhado de variáveis que precisam ser administradas e orquestradas.”  

(PINHEIRO, 2017, p. 133) 

Ao olhar para o design se faz necessário romper como os paradigmas pré-

estabelecidos da criatividade e da Inovação, “decompondo noções preconcebidas 

sobre criatividade e ilustrando ativamente a aplicação social significativa e mais 

ampla do design, além de envolvendo mais pessoas no processo de design”. 

(STICKDORN; SCHNEIDER, 2014, p.95) 

A metodologia do Design deve ser vista de forma inclusiva, não 

abandonando em sua análise nenhum dos aspectos a ser avaliados. Esta análise 

deve estar sempre focada na forma que a sociedade reage mediante um 
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determinado produto ou serviço, permitindo ao cliente sentir valor ao interagir com 

este produto ou serviço, criando uma demanda de consumo ou social.  

A ótica do design não pode ser segregada, “o objetivo é garantir que os 

serviços sejam úteis, utilizáveis e desejáveis. Deste modo, o design de serviços 

visualiza, formula e coreografa soluções para problemas”. (MAGER, 2008, p.7 apud 

ARBEX et al, 2011) 

 

2.3.2 Design Thinking 

 

“O Design Thinking surgiu para resolver problemas complexos ou nebulosos. 

Problemas cuja fronteiras de definição não está clara, assim como os caminhos 

para a solução também não estão óbvios”. (MELO; ABELHEIRA, 2015, p. 28) 

Pinheiro (2017, p. 5) diz que em uma tradução grosseira o Design Thinking 

significa o “jeito de pensar do design” ou em português “projeto centrado nas 

pessoas”. Pinheiro (2017, p. 41) afirma ainda que o Design Thinking é sobre 

pessoas, “sobre compreender e trazer à tona, o que as coisas significam para elas 

e projetar melhor ofertas com esse significado em mente” sendo, cada vez mais 

difundida e apresentada como solução de problemas complexos por diversas 

organizações de renome internacional.  

Para melhor entender o Design Thinking e sua evolução cronológica Melo; 

Abelheira (2015, p. 28, 29) e Pinheiro (2017, p. 47 a 52) apresentam uma linha do 

tempo com a evolução do Design Thinking, conforme apresentado na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Evolução Cronológica do Design Thinking 

Data Evolução do Design Thinking 

1992 

A expressão “Design Thinking” é encontrada pela primeira vez em um artigo 

de Richard Buchanan “Wicked Problems in Design Thinking”, ou numa 

tradução livre “Problemas complexos em Design Thinking”. 

1995 
A escola Alemã KISD - Köln International Scholl of Design - lança o primeiro 

curso de design de serviços. 
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1999 

Rolf Faste, professo de Stanford, definiu e popularizou o conceito de “design 

thinking” como forma de ação criativa. O termo foi adaptado à administração 

por David M. Kelley, colega de Rolf Faste em Stanford e fundador da IDEO, 

empresa de consultoria de design de produtos americana, que apresar de 

não ter inventado o termo, foi uma das primeiras formadoras de opinião a 

respeito do tema. Tim Brown, seu CEO, tornou-se seu evangelizador. 

2001 
A LiveWork cria a primeira consultoria de design de serviços. Em 2010 

chega ao Brasil. 

2006 

O Design Thinking foi protagonista do Fórum Econômico de Davos, onde 

líderes mundiais discutiram a economia criativa. O design foi aceito como 

modelo de pensamento mais adequado para lidar com a complexidade do 

mundo atual no âmbito de negócios e também em áreas como saúde, 

educação e habitação. 

2011 
O Design Thinking chega ao Brasil por meio do Globo News. Com isso o 

assunto começa a ser abordado por meio de livros e periódicos no país. 

Fonte: Melo e Abelheira (2015, p. 28,29) 

 
 

Chai et al (2015, p. 9, tradução nossa) também discorre sobre a ampla 

divulgação do Design Thinking no mundo, e cita a Harvard  Business Review, 

palestras como a TED (James Patten, abril de 2014), o Fórum Econômico de Davos 

e o também o governo da Dinamarca, como exemplo de validação mundial deste 

conceito.  

 
 
Reuniões do Fórum Econômico de Davos, e economias avançadas, estão 
explorando cada vez mais o potencial do design thinking para enfrentar 
problemas e desafios mundiais. O governo dinamarquês, por exemplo, 
apoia uma organização inovadora interministerial que combina design 
thinking com abordagens de ciências sociais para gerar novas soluções 
para a sociedade. (CHAI et al. p. 9, 2015 –tradução livre). 

 
 

Chai et al (2015, p. 9, tradução nossa), relata ainda a importância da Design 

Thinking para outros países e no campo da educação e da indústria, validando a 

aplicabilidade do conceito. 
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Na região Ásia-Pacífico, China, Coréia do Sul e Índia promovem o design 
thinking na educação universitária através do estabelecimento de 
programas que são focados no cultivo desta metodologia. Na Cingapura, 
o design thinking é visto como um elo útil entre educação e indústria [...], 
acelerando a introdução de programas e módulos de pensamento de 
design nas instituições. (CHAI et al. 2015, p. 9 - tradução livre) 

 

Cavalcanto; Filatro (2017, p. 45) afirma que “O design thinking tem sido 

disseminado no mundo dos negócios, publicidade e da tecnologia, entre outros 

como uma abordagem de inovação”. 

Melo e Abelheira (2015, p. 33), salienta que “a metodologia estimula a 

criação de ideias vindas de todas as partes, sem julgamento”. A 

multidisciplinaridade das equipes de design thinking que permite somatizar 

diversificadas áreas de conhecimentos em um só projeto, trazendo para o mesmo 

equilíbrio ao processo criativo e minoração dos riscos.  

O Design Thinking apresenta uma “metodologia que estimula a criação de 

ideias vindas de todas as partes, sem julgamento ao mesmo tempo que enxerga 

também a necessidade de testar o tempo todo, de experimentar e verificar se a 

ideia dará certo ou não”. (MELO; ABELHEIRA 2015, p. 33) 

Pinheiro (2017, p. 5) faz um contraponto questionando a forma de 

entendimento da palavra metodologia, pois a dizer da metodologia do Design 

Thinking espera-se encontrar um passo a passo, ele ressalta, não é uma receita de 

bolo, e sim um novo jeito de pensar e abordar problemas. Um novo modelo mental”. 

As fases do pensamento do design não devem ser pensadas como uma 

receita de bolo, pela inter-relação existente entre as etapas,  

Design Council (2005) apud Stickdorn; Schneider (2014, p. 129) apud 

Pinheiro (2017, p. 42) apresentam o Double Diamond (Duplo Diamante) com suas 

quatro etapas para conduzir o pensamento do design (Descobrir, Definir, 

Desenvolver e Entregar). 

Ambrose; Harris (2011, p. 10) apresentam as seguintes etapas do processo 

de design (Definir, Pesquisar, Gerar ideias, Testar protótipos, Selecionar, 

implementar, aprender).   
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Viana et al (2012, p.18) retrata um esquema representativo com três etapas 

para o design Thinking (Imersão, Ideação e Prototipação). 

Stickdorn; Schneider (2014, p. 128) articula quatro passos para a exploração 

do design (Exploração, Criação, Reflexão e Implementação). 

Melo e Abelheira (2015, p. 37) fala das especificidades dos projetos e 

apresenta e apresentas o pensamento do design em três etapas (Imersão, 

Cocriação e Prototipação). 

Pinheiro (2017, p. 42) cita as seguintes consultorias de design e suas etapas 

nos processos de design: “D. School (Compreender, Observar, Definir, Idear, 

Prototipar e Testar), Frog Design (Descobrir, Projetar e Entregar), Live Work 

(Insights, Ideias, Protótipos e Realização). 

 Blanco (2017) reitera que o Instituto de Design de Stanford, aplica cinco 

etapas ao processo de design thinking (Empatia, Definição, Ideação, Prototipação 

e Teste). 

Cavalcanti; Filatro (2017, p. 118) propõe quatro etapas do design thinking 

voltado para a educação (Compreender o problema, Projetar soluções, 

Implementar a melhor opção e Prototipar) 

Brown (2017, p. 60) apresenta a ideia de que uma equipe de design deve 

transitar basicamente por três etapas (Inspiração, Idealização e Implementação). 

Ao apresentar diferentes descrições das etapas do Design Thinking precisa-

se ter a clareza do que é comum entre todos os processos, é a interação entre si 

de todas as fases descritas, durante toda a construção do projeto. 

Toda metodologia do design thinking deve pautar-se em três pilares, 

(praticabilidade, viabilidade e desejabilidade). Brown (2017, p. 18, grifo do autor), 

explica sobre três critério: “praticabilidade (o que é funcionalmente possível num 

futuro próximo); viabilidade (o que se tornará parte de um modelo de negócio 

sustentável); e desejabilidade (o que faz sentido para as pessoas).”  

Pinheiro (2017, p. 42) complementa que o “Design Thinking busca o equilíbrio entre 

o que é desejável para as pessoas, financeiramente interessante para o negócio e, 

por fim, prega que todo resultado seja possível de ser produzido e implementado”. 
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Apesar da pluralidade de conceitos Viana et al (2015), em seu livro “Design 

Thinking: Inovação em Negócios”, sintetiza as etapas dos processos de design 

Thinking, de forma didática que auxilia à compreensão da definição desta fase. 

 

 

Tabela 6: Definição das etapas do Design Thinking 

 

FASE DO DT 
DEFINIÇÃO 

IMERSÃO 

A Imersão pode ser dividida em duas etapas: Preliminar e em 

Profundidade. A primeira tem como objetivo o reenquadramento e o 

entendimento inicial do problema, enquanto a segunda destina-se à 

identificação de necessidades e oportunidades que irão nortear a 

geração de soluções na fase seguinte do projeto, a de Ideação. 

IDEAÇÃO 

Essa fase tem como intuito gerar ideias inovadoras para o tema do 

projeto e, para isso, utilizam-se as ferramentas de síntese criadas 

na fase de análise para estimular a criatividade e gerar soluções que 

estejam de acordo com o contexto do assunto trabalhado.  

PROTOTIPAÇÃO 

A Prototipação tem como função auxiliar a validação das ideias 

geradas e, apesar de ser apresentada como uma das últimas fases 

do processo de Design Thinking, pode ocorrer ao longo do projeto 

em paralelo com a Imersão e a Ideação.  

 

Fonte: Viana et al (2015) 

 

Melo e Abelheira (2015, p. 97), afirma que o diferencial de um projeto 

verdadeiro de Design Thinking é a ótica focada no usuário e suas experiências, é 

ele que recebe toda atenção durante todo o processo de desenvolvimento do 

projeto, “do berço a cova.” 

Ao equilibrar as perspectivas dos usuário, tecnologias e negócios o design 

thinking, possui uma natureza integradora. Brown (2017, p. 215) endossa ainda 
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afirmando que por privilegiar o usuário final, toda esta abordagem de “inovação é 

centrada no ser humano.” 

 

2.4 Projeto didático de ensino-aprendizagem 

 

Os sistemas de transmissão de conteúdos desde os primórdios, são 

propagados do tutor para o aprendiz, tendo em vista que este tutor era o possuinte 

deste saber que era transmitido de forma educativa de geração para geração, do 

mestre escriba para seu discípulo, dos pais para os filhos, passando então a estes 

a responsabilidade de transmiti-lo a próxima geração. 

Já no Egito antigo os historiadores começam a encontrar vestígios do que 

seria a estruturação de um sistema instrutivo ou de planejamento de ensino, o 

primeiro encontrado, segundo (Manacorda, 2010, p. 26), foi: 

 
 
O Ensinamento para Kaghemni, escrito pelo pai, vizir do rei Uni, da 3ª 
dinastia, entre 2654 e 2600 a.C.: não consta nome deste pai, mas parece 
ser aquele Kares que as mais recentes coletâneas escolásticas citam 
entre os sábios mais antigos. Nele descreve-se a situação e o 
desenvolvimento concreto desta escola: o vizir planejou por escritos seus 
ensinamentos e se prepara para transmitir a seus filhos. 

 
 

Dando prosseguimento a esta cronologia Manacorda (2010, p. 29, 31), diz 

que na Idade Feudal (2190 a 2040 A.C), foi encontrada “autobiografias e 

ensinamentos que nos mostram quer a continuidade, quer algumas inovações 

peculiares na educação”, relatando ainda  que os conteúdos transmitidos eram 

sobre política, oratória, comandos, regras, família, ética, arte, etc., assim sendo os 

temas da relação domínio-produção, cultura-trabalho, também foram 

manifestações de conhecimentos desde os primórdios já encontradas. “Desde o 

começo da história da humanidade, os indivíduos e grupos travam relações 

recíprocas diante da necessidade de trabalharem conjuntamente para garantir sua 

sobrevivência (LIBÂNEO, 2013, p. 19). 
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A relação da ação educativa e sua influência sobre o indivíduo no meio 

social, relata Libâneo (2013, p. 17) que “estas influências se tornam capazes de 

estabelecer uma relação ativa e transformadora em relação ao meio social”. 

Manacorda (2010) em sua obra “História da Educação, da antiguidade aos 

nosso dias”, versa sobre o rumo do processo de educação dentro de uma 

conceituação histórica muito bem detalhada, onde ocorreram os primeiros registros 

no importante berço cultural egípcio, mas também não deixa de referenciar a 

contribuição dos diferentes berços culturais (Grécia, Roma), e perpassando pelos 

anos até o final  do século XX, apresentando as interações sócio política e culturais 

no desenvolvimento e propagação da formalização do ensino pelo mundo. Viotto 

(2016, p. 357) diz que esta obra “nos apresenta as várias contradições da história, 

para que possamos continuar na luta em defesa de uma educação voltada ao pleno 

desenvolvimento e humanização dos seres humanos”. 

 
 
A educação é um fenômeno social. Isso significa que ela é parte integrante 
das relações sociais, econômicas, políticas e culturais de uma 
determinada sociedade. [...] Assim, as finalidades e meios da educação 
subordinam-se à estrutura e dinâmica das relações entre as classes 
sociais. (LIBÂNEO, 2013, p. 18). 

 
 

Assim podemos observar que desde os tempos remotos existe registros da 

necessidade de estruturação da transmissão dos conhecimentos para que este 

alcance seus objetivos de forma estruturada, não deixando essa transmissão de 

saber à mercê do empirismo, pois este sistema estruturado de qualificação do 

profissional do ensino,  o Professor, pois essa “profissão, no entanto, acabaria 

sendo definida como se tivesse uma natureza diferente das demais, já que 

envolveria um conjunto de objetivos da tarefa e de atributos dos seus praticantes” 

(CORDEIRO, 2012, p. 19). 

 

A partir dos séculos XVI e XVII, juntamente com a emergência de novas 
formas de poder do estado, com a industrialização e a urbanização, o 
ensino em ambiente escolar se impõe pouco a pouco como uma nova 
prática social institucionalizada que irá substituir progressivamente as 
outras formas de socialização e de educação (tradicionais, familiares, 
comunitárias e informais, etc.). [...] Em suma, a escolarização supõe, 
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historicamente, a edificação e a institucionalização de um novo campo de 
trabalho, à docência escolar no seio da qual os modos de socialização e 
de educação anteriores serão remodelados, abolidos, adaptado ou 
transformados em função dos dispositivos próprios do trabalho dos 
professores nas escolas. (TARDIF; LESSARD, 2012, p. 23). 
 
 

Para que esta transmissão do conhecimento ocorra de maneira 

sistematizada, se faz necessária a aplicação do uso da didática , palavra que tem 

sua origem no grego didasko, “que significa, ensinar ou instruir, como parte de uma 

autônoma ou como parte de uma disciplina mais ampla (a pedagogia)” 

(CORDEIRO, 2012, p. 18), que relata ainda que tradicionalmente “Costuma-se 

dizer que a Didática foi fundada por um educador da Europa Central, chamado 

Comenius. No século ele publicou uma obra chamada Didática Magna: tratado da 

arte universal de ensinar tudo a todos.”  

 
 
Os termos didactika é o nominativo e acusativo plural, neutro, do adjetivo 
didaktikós. Derivado do verbo didasko (ensinar, ensino), que significa 
literalmente o relativo ao ensino, a atividade instrutiva. Portanto de acordo 
com essa acepção, poder-se-ia definir a didática como a ciência ou a arte 
do ensino. (FAZENDA, 2012, p. 81, grifo do autor). 
 
 

 Seguindo ainda a formalização deste conceito afirma Fazenda (2012, p.79) 

que: “O termo didático introduzido pela primeira vez no Diccionário castellano con 

las voces de ciencias y artes y sus correspondientes en tres lenguas: Francesa, 

latina e italiana, de Esteban Terrenos, publicado entre 1788 e 1792”.  

Para Comenius (apud Cordeiro, 2012, p.18) a palavra didática significa o 

tratamento dos “preceitos científicos que orienta as atividades educativa de modo 

a torná-la eficiente”. De maneira mais abreviada, “arte de transmitir conhecimentos; 

técnica de ensinar”. Candau (2008, p.24) reflete que a didática “parte do 

compromisso de transformação social, com buscas de práticas pedagógicas que 

tornam o ensino de forma mais eficiente”. Fazenda (2012, p.79) questiona se 

podemos considerar a didática “como um campo de conhecimento homogêneo e 

estruturado? Existe uma concepção, uma definição conceitual amplamente aceita 

pelos didatas e por outros profissionais das ciências da educação?”. 
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Fazenda (2012, p.80) reflete ainda que esta seria difícil dar uma única 

resposta a estes questionamentos.  

 
 
Trata-se então, de identificar as dimensões constitutivas que percorrem 
seu espaço disciplinar e que devem permitir situar, sempre prévias 
exclusões, as várias concepções e os núcleos teórico-conceituais de 
maior relevo. 
Partindo da contribuição que supões o conhecimento histórico e a 
realidade atual da didática, deve-se buscar a criar um esquema integrador 
que, como uma coluna vertebral, leve em conta a diversidade constatada 
e permita, ao mesmo tempo, pronunciar-se de maneira razoável sobre as 
questões essenciais da epistemologia interna da disciplina. (FAZENDA, 
2012, p. 80). 

 
 

Candau (2008, p. 60 a 63) interpela que dentro das condições e recursos  

que o educador tem disponível somado ao meio social que este está inserido, às 

suas experiências e interações comunitárias, permitem que estes desenvolvam sua 

própria didática, “o professor aprende a ensinar ensinando, ou seja, na prática; e é 

aí que desenvolve sua didática, obedecendo seu estilo [...] A didática que se usa é 

forjada na prática.  

Candau (1997) apud Santos (2014, p. 3) relata que, “nos penúltimos 

decênios do século XX ocorreu um marco histórico para a Pedagogia no Brasil, 

quando teóricos engajados na discussão sobre o rumo da Educação e da Didática” 

neste contexto histórico adverso e a interação com a sociedade ansiosa por 

mudanças sociais, estes então “trataram da problematização do esvaziamento 

teórico político da Didática [...] e da superação da Didática instrumental rumo à 

construção de uma Didática fundamental.” 

O filósofo inglês, Passmore (2001) apud Cordeiro (2012, p. 23) relata que 

ensinar é transmitir “fatos, cultivar hábitos, treinar habilidades, desenvolver 

capacidades, ensinar alguém a nadar ou a apreciar música clássica, mostrar como 

funciona um foguete lunar, ou que, e por que, os planetas se movem em volta do 

Sol. 

Assim sendo temos exposto o surgimento da palavra Didática, e sua inter-

relações, como o profissional que a usa como ciência  e ferramenta de trabalho, 

“essa estruturação do trabalho docente tem uma ligação estreita com a metodologia 
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específica das matérias, porém não se identifica com ela” levando também em 

“conta as especificidades” circunstanciais ao qual o grupo está inserido. (LIBÂNEO, 

2013, p.97).  

Todo este processo formal de transmissão de conhecimento através da 

didática, se dá quando o aluno se inicia na pré-escola seguindo pela sua jornada 

acadêmica de aprendizado, preparando para a vida social futura. No Brasil temos 

segundo Censo Escolar 2016, aproximadamente 27,6 milhões alunos matriculados 

no ensino fundamental, sendo que 82% destes alunos estão em escola públicas. 

Libâneo (2013, p. 96), diz que está estruturação formal do trabalho do 

docente nas escolas, é mais que um simples fato de passar a matéria ou transmitir 

conhecimentos, esta metodologia deve incluir pelo menos, os seguintes elementos 

(os passos do processo de ensino no decorrer da unidade didática, os métodos de 

docência e aprendizagem, os materiais didáticos e as técnicas de ensino).  

Assimilando o conceito de Libanêo (2013) , analisa-se, que ao desenvolver 

uma didática de ensino para trabalhar com jovens, precisa trazê-la para uma 

dinâmica que estes possam  apropriar deste conhecimento, e ter um convívio social 

ascendente e de sucesso, pois quando se investe no jovem, planta um futuro mais 

acolhedor para todos, tendo em vista que estes serão responsáveis pela gestão de 

nossas instituições, e operadores dos sistemas de serviços e industriais que 

agregam nosso meio social. 

Ao olhar a didática para o ensino juvenil de forma sistêmica, deve-se 

estabelecer valores a partir da educação, da informação e da comunicação, criando 

inter-relações que se “estabelecem com professores alunos e agentes educativos 

no centro de processo de ação e decisão.” (CARVALHO, 2010, p. 116) 

O processo educacional em nosso país ainda segue em sua grande maioria 

o mesmo sistema de transferência de conhecimento que fora desenvolvido nos 

primórdios da alfabetização, visando catequizar de forma cartesiana alunos, para 

que adquiram conhecimentos, que na maioria das vezes não agregam 

aplicabilidade em sua vida cotidiano pessoal ou profissional, gerando desmotivação 

e desistência dos discentes. 
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Para referenciar temos o Censo Escolar 2016, (dados apresentados 

referente aos anos de 2015), onde o índice médio de insucesso (abandono e 

reprovação), é de 11,84%, sendo que se esta análise for realizada por regiões a 

determinada faixa etária este índice ainda se denota como maior representatividade 

nesta amostra.  

A formatação educacional, na maioria das vezes não busca aliar  teorias com  

práticas e vivências, este educando é cobrado a assimilar pouco mais de metade 

do que lhe fora transmitido, para que avance no processo evolutivo de seu 

letramento científico, sem jamais ter que pensar, analisar ou propor soluções 

inovadoras e criativas que realmente possam impactar significativamente seus 

aspectos culturais e sociais.   

Freire (2000, p. 305), entende que a alfabetização humana, deve ser uma 

releitura da vida cotidiana e do conceito que este encontra-se inserido, pois quando 

a educação inculta os aspectos culturais e históricos, o homem passa a ser sujeito 

ativo de seus processos decisórios e de sua comunidade. Ressaltando ainda que 

a educação deverá, “ajudar na elaboração do sonho de mudança do mundo como 

na sua concretização, de forma sistemática ou assistemática, na escola, como 

professor”.  (FREIRE, 2000, p. 22) 

“Educar quer dizer evoluir sem mudar as nossas raízes; pelo contrário, 

reconhecendo e ampliando as energias que dela emanam. É também despertar a 

rebeldia, a criatividade, a força da inovação para construir um mundo melhor”. 

DOLABELA (2003, p. 31) 

O ambiente deve ser favorável ao processo de aprendizado e conteúdo de 

somar aplicabilidade em sua vivência social, assim sendo o professor “exerce 

papel de mediador de conhecimento” e o aluno “torna mais confiante e disposto a 

interagir com a aprendizagem, conseguindo assimilar os conteúdos propostos em 

sala”. (SILVA; ORTEZ; OLIVEIRA, 2013, p. 89) 

Delors (1996, p. 31),  afirma em seu relatório da UNESCO que “a educação 

ao longo da vida baseia se em quatro pilares: aprender a conhecer, aprender a 

fazer, aprender a conviver e aprender a ser” diz ainda no mesmo citado relatório 
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que “os sistemas educacionais devem fornecer respostas para os múltiplos 

desafios da sociedade da informação, na perspectiva de um enriquecimento 

contínuo dos saberes e do exercício de uma cidadania adaptada às exigências do 

nosso tempo” (DELORS, 1996, p. 28)  

 

2.5.1 Projeto didático de ensino-aprendizagemempreendedora 

 

Na busca pela evolução do ensino, para atender as demandas sociais 

Amorim (2018, p. 11) recomenda o ensino sobre empreendedorismo e apresenta, 

a Educação Empreendedora “como uma possível proposta para formar indivíduos 

empreendedores, capazes de enfrentar as dificuldades e ultrapassar os grandes 

desafios da economia, de um mundo globalizado e competitivo.” 

Dolabela (2003, p. 31), relata ainda que educação “é principalmente construir 

a capacidade de cooperar, de dirigir energias para a construção do coletivo. É 

substituir a lógica do utilitarismo e do individualismo pela construção do humano, 

do social, da qualidade de vida para todos.”  

 
 
A tarefa da educação empreendedora é principalmente fortalecer os 
valores empreendedores na sociedade. É dar sinalização positiva para a 
capacidade individual e coletiva de gerar valores para toda a comunidade, 
a capacidade de inovar, de ser autônomo, de buscar a sustentabilidade, 
de ser protagonista. Ela deve dar novos conteúdos aos antigos conceitos 
de estabilidade e segurança – impregnados na nossa cultura, mas 
referentes a contextos hoje inexistentes. Atualmente, estabilidade e 
segurança envolvem a capacidade da pessoa de correr riscos limitados e 
de se adaptar e antecipar às mudanças, mudando a si mesma 
permanentemente (DOLABELA, 2003, p.130). 

 
 

Para que este sistema ocorra se faz necessário o desenvolvimento de um 

projeto didático que atenda as demandas sociais e internas das organizações pois 

este será a ferramenta que permitirá este norteamento da instituição de ensino.  

 
 
Apesar de a Ensino Empreendedor ser um assunto em processo de 
valorização, a falta de uma cultura empreendedora e a pouca disposição 
em discuti-la ainda bloqueiam os principais efeitos positivos que dela 
podem advir. Esses fatos indicam que a educação, pode, sim, auxiliar na 



 Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

 

 

57 

 

discussão do que é de que forma deve-se ensinar a um futuro 
empreendedor. (LAVIERI, 2010 apud AMORIM, 2018, p. 11) 

 

 

A inclusão de projetos que possam auxiliar no desenvolvimento da cultura 

empreendedora do nosso país se faz urgente tendo em vista que esta tendência 

mundial tem sido deixada de lado pela grande massa de educadores e gestores da 

educação em nosso país. 

 
 
Em nível mundial, a educação empreendedora vem ganhando força e 
crescendo em muitos países, com a proposta de atender às novas 
exigências de formação profissional e pessoal para uma sociedade em 
rápidas e contínuas transformações. A disciplina de empreendedorismo 
vem sendo incentivada nas instituições educacionais públicas e privadas 
como essencial, tanto no nível da educação básica, como em cursos 
profissionalizantes e cada vez mais vem ganhando espaço dentro das 
salas de aulas, de todos os níveis. (SILVA; CÁRIA, 2015, p. 4570) 

 
 

Apesar de estarmos caminhando lentamente no processo de 

desenvolvimento de atividades empreendedoras dentro das organizações de 

ensino, quando comparamos nossos indicadores com o resto do mundo 

precisamos ficar atentos tendo em vista que segundo a renomada pesquisa,  GEI, 

Global Entrepreneurship Index (2018),  ainda nos encontramos na  98º posição dos 

157 países do ranking geral deste  Índice Global de Empreendedorismo.  

Este indicador analisa a saúde do ecossistema empreendedorismo em um 

determinado país, mede a qualidade do empreendedorismo e da extensão e 

profundidade do ecossistema empresarial de apoio, por meio da análise de 

quatorze indicadores de suma importância para a saúde dos ecossistemas 

empresariais. 

Dornelas (2014) apud Silva; Cária, (2015, p. 4571) fala da importância da 

educação para o empreendedorismo tornou-se uma ferramenta importante em um 

cenário econômico de evolução e transformação cada vez mais rápida e acelerada.  

Destaca-se ainda que o empreendedorismo tem sido o centro das políticas 

públicas em diversos países e ressalta o reconhecimento da importância do 

empreendedorismo como sendo uma política pública que pode gerar benefícios 
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para a sociedade e para a economia mundial, sendo por isso que já ganhou 

destaque frente a vários organismos internacionais.  

Existe hoje movimentos que se destacam desbravando a implementação de 

ensino empreendedor através de iniciativa própria, como é o caso do programa do 

SEBRAE “PNEE - Programa Nacional de Educação Empreendedora”, que forma e 

incentiva professores a ter ações de educação empreendedora junto as instituições 

de ensino e seus alunos. 

O governo do estado de São Paulo, também está desenvolvendo um projeto 

de implantação do ensino empreendedor nas escolas públicas de ensino médio e 

escolas técnicas. Através da Resolução SE 48 de 10/08/2016, altera a Resolução 

SE 40, de 13/8/2015, e cria Comissão Técnica para elaborar o Plano Estadual de 

Educação Empreendedora – PEEE, com cronograma de implantação no estado até 

2024, tendo esta resolução por objetivos gerais. 

 
 
Formar estudantes com conhecimentos, habilidades e atitudes 
empreendedoras capazes de transformar ideias em soluções inovadoras, 
que poderão gerar benefícios e prosperidade para si e para sociedade, de 
modo a decidir sobre o futuro profissional e da localidade em que está 
inserido. (RESOLUÇÃO, SE 48, 2016). 

 
 

Também segue em tramitação o Projeto de Lei no Senado, n 772 de 2015, 
conforme site do Senado Federal. 

 
 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), para dispor que 
os currículos do ensino fundamental, anos finais, e do ensino médio 
incluirão o empreendedorismo como tema transversal. Inclui, ainda, a 
orientação para o trabalho e para o empreendedorismo como diretriz dos 
conteúdos curriculares da educação básica e, por fim, estabelece como 
finalidade da educação superior o estímulo ao empreendedorismo e a 
inovação, visando à conexão entre os conhecimentos técnicos e 
científicos e o mundo do trabalho e da produção. (PLS, n 772, 2015). 
 
 

Mesmo timidamente podemos ver o poder público movendo-se em direção 

da inserção do ensino empreendedor em nossas instituições básicas de ensino, o 

que nos faz vislumbrar uma oportunidade de que o empreendedorismo se aculture 

no ambiente acadêmico, tendo em vista que nossos educadores também terão que 
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passar por mudanças de mind set, pois nem todos possuem um pensamento e 

ações voltados à cultura empreendedora. 

Dentre esses assuntos apresentados temos a necessidade de criar um 

movimento de inserção de conhecimento sobre empreendedorismo, mesmo que 

como projeto de extensão para jovens cursando o ensino médio, associado a este 

também um trabalho de coaching e mentoring, tendo em vista que estes jovens 

precisam ser norteados e orientados para que tenham maior assertividade em suas 

escolhas e ações. 

A vantagem que o ensino empreendedor não servirá apenas para estes 

terem seu próprio negócio, mas também será suporte para ações 

intraempreendedoras nas organizações que estes possam estar inseridos. “A 

aprendizagem mais profunda gira em torno de estudantes aprendendo a aprender 

os métodos para capacitá-los a realizar quaisquer metas”.  (JOHNSON et al.  2016, 

p.14) 

 

2.6 Adolescência ou juventude com foco na inclusão social 

 

A adolescência ou juventude é a controversa fase etária que transitamos da 

infância até a fase adulta, popularmente chamada por muitos de “aborrescência” 

(junção das palavras aborrecer e adolescente usada para se referir a adolescentes 

de um jeito pejorativo; implicando que eles trazem aborrecimento),   tendo em vista 

as dificuldades deste indivíduo se inserir no contexto social, passando por inúmeras 

alterações biológica em seu corpo, e com um carga de grande expectativa imposta 

pela sociedade em que este encontra se inserida, e esse denominado período de 

transição “tem favorecido o esquecimento das necessidades desta população, o 

desrespeito com relação a seus direitos, e uma exigência, muitas vezes 

inadequada, quanto ao cumprimento de seus deveres como cidadão”. (BRASIL, 

2008, p. 22) 

Juventude, mocidade, adolescência, puberdade, flor da idade, novo, muitos 

são os termos e conceitos utilizados para se caracterizar esse período da vida, 

segundo Silva (2009). O ECA - Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069, de 
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1990, Art. 2º, adolescente é aquela pessoa que está entre 12 (doze) e 18 (dezoito) 

anos de idade, existindo também outras definições em relação a esta fase 

cronológica por organizações mundiais. 

 
 
Os limites cronológicos da adolescência são definidos pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) entre 10 e 19 anos (adolescentes) e pela 
Organização das Nações Unidas (ONU) entre 15 e 24 anos (youth), 
critério este usado principalmente para fins estatísticos e políticos. Usa-se 
também o termo jovens adultos para englobar a faixa etária de 20 a 24 
anos de idade (young adults). Atualmente usa-se, mais por conveniência, 
agrupar ambos os critérios e denominar adolescência e juventude ou 
adolescentes e jovens (adolescents and youth) em programas 
comunitários, englobando assim os estudantes universitários e também 
os jovens que ingressam nas forças armadas ou participam de projetos de 
suporte social denominado de protagonismo juvenil. Nas normas e 
políticas de saúde do Ministério de Saúde do Brasil, os limites da faixa 
etária de interesse são as idades de 10 a 24 anos. 2005. (EISENSTEIN, 
2005, p. 06). 

 
 

 Aberastury (1980 apud Bock, 2007), considera a adolescência como “um 

momento crucial na vida do homem e constitui a etapa decisiva de um processo de 

desprendimento”, e vai além, afirmando que “a adolescência é o momento mais 

difícil da vida do homem...”. Por sua vez, Aberastury e Knobel (1981) introduzem a 

“síndrome normal da adolescência” e condicionam toda a realidade biopsicossocial 

a circunstâncias interiores ao afirmar em uma “crise essencial da adolescência”. 

Além disso, ele enfatiza que “o adolescente passa por desequilíbrios e 

instabilidades extremas”, e que “o adolescente apresenta uma vulnerabilidade 

especial para assimilar os impactos projetivos de pais, irmãos, amigos e de toda a 

sociedade”. 

A importância de se fazer esclarecer o uso concomitante de dois termos na 

sociedade brasileira, (adolescência e juventude), é ressaltada por Silva; Lopes 

(2009) proferindo ainda que ora temos estes termos são apresentados por 

estudiosos como sinônimos, vezes como termos distintos, e vezes como termos 

complementares.  

 
 
O termo adolescência parece estar mais vinculado às teorias psicológicas, 
considerando o indivíduo como ser psíquico, pautado pela realidade que 
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constrói e por sua experiência subjetiva. Ao passo que o termo juventude 
parece ser privilegiado no campo das teorias sociológicas e históricas, no 
qual a leitura do coletivo prevalece. Sendo assim, a juventude só poderia 
ser entendida na sua articulação com os processos sociais mais gerais e 
na sua inserção no conjunto das relações sociais produzidas ao longo da 
história. (SILVA; LOPES, 2009, p. 91). 

 
 

Quando buscamos conceituar juventude e adolescência não podemos deixar 

de analisar o contexto social que este jovem está inserido, pois temos um país de 

grandezas continentais formado pela miscigenação de raças, que vivem em 

diversos biomas naturais e classes sociais. Bock, et al (2007), relata ainda que os 

jovens de camadas sociais menos favorecidas, são impedidos de realizar escolhas, 

sendo assim verificado outro tipo de problema, apresentando ao jovem a única 

opção de subjugado, pois este não se sente como um agente social.  

A adolescência foi por muito tempo considerada 'apenas' como uma fase de 

transformações físicas, demarcada pelo aumento da taxa de fecundidade, o que foi 

facilmente associando a questão à parentalidade / maternidade em detrimento do 

enfoque de sua dimensão sociológica, conforme observado por Malfitano (2017, p. 

163 a 175). 

Esse misto de transformações biológicas que ocorrem nesta idade 

cronológica, aliado ao meio social que por vezes pode ser adverso, coloca o 

adolescestes ou jovens mediante vários processos decisórios, decisões estas que 

impactarão por toda a vida destes futuros adultos. 

Kaplan (1995, apud Brasil, 2006 p. 137) propõe “estudar o fenômeno da 

adolescência em três fases distintas: 

 

 

1. Adolescência inicial (early adolescence) – predomínio dos fenômenos 
relacionados à puberdade, compreendendo desde as primeiras mudanças 
corporais até os 14 anos. Destacam-se aí as mudanças endócrinas e o 
surgimento do impulso sexual (genital). 
2. Adolescência intermediária (midadolescence) – ocorre a dependência 
dos grupos sociais, a busca por independência dos pais e prazeres 
desconhecidos, podendo surgir nessa fase uma vulnerabilidade para 
depressão, além da exacerbação de tendências políticas e de 
preocupações filosóficas. É o momento em que se inicia a formação da 
identidade. 
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3. Adolescência tardia (late adolescence) – compreende a faixa dos 18 
aos 21 anos, em que encontramos a consolidação do senso de identidade 
e a saída para a maturidade. 
 
 

Neste misto de hormônios e expectativas em relação a vida o adolescente 

ou jovem se encontra na obrigação de escolher qual caminho que vai trilhar por 

toda a vida, ficando este, com “poucos recursos para fazer a escolha profissional 

com clareza e entendimento, logo, têm suas chances de acerto [...] diminuída”. 

(SILVA, 2017, p. 101).  

As dificuldades deste processo decisório é articulada por Silva, (2017, p. 

100)  onde reitera que as escolha destes jovens ainda permeia pela decisão entre 

continuar ou não continuar estudando (por necessidade ou por opção), ou partir 

para o mercado de trabalho em busca de uma colocação profissional, tendo em 

vista que muitos deste tem necessidade de subsistência, e só estudar para estes é 

uma opção inviável. Aos que partem para a faculdade em busca de “melhores 

possibilidades futuras”, [...] “se faz importante focar na ausência de trabalho de 

orientação vocacional nas escolas, sobretudo na rede pública”. (SILVA, 2017, p. 

100). 

 
 
[...] ao exigir de seus adolescentes que façam escolhas profissionais a 
qualquer custo, e sob condições escassas de oportunidades nas 
universidades públicas e nos mercados de trabalho, que uma vez feita a 
escolha, não se possa voltar atrás. Este contexto imprimi ao jovem uma 
pressão excessiva para escolher certo, e mais, aceitar que uma vez 
escolhido, ele passe a ser, de certa forma, escravo desta decisão, o que 
causa angústia e desesperança no sujeito, sobretudo, se no decorrer do 
tempo houver a observância que a escolha foi incorreta, ou que precisa 
ser ajustada [...] O que se pretende refletir neste caso é que o jovem 
precisa ser capacitado e preparado para saber escolher, e não para ser 
refém de uma única e exclusiva escolha. (SILVA, 2017, p. 143). 
 
 

 

Assim temos o jovem impactado por ter que decidir sem conhecer ou 

vivenciar a profissão de sua escolha, mostrando então a real necessidade de um 

acompanhamento profissional qualificado de orientação vocacional nas instituições 

educacionais que atendem jovens e adolescentes. 
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3 A REALIDADE INVESTIGADA 

 

Existe a real necessidade de políticas públicas com cunho social de apoio 

aos jovens entrantes no mercado de trabalho por meio das instituições de ensino 

sobre empreendedorismo, para que estes jovens possam alcançar resultados de 

sucesso nesta primeira empreitada de sua vida.  

Pesquisa apresenta que o jovem brasileiro busca empreender cada vez mais 

cedo e sem apoio profissional especializado, conforme apresentado pelo GEM 

BRASIL (2016) 13,9% dos empreendedores que não buscaram nenhum tipo de 

apoio especializado para seu empreendimento estão na faixa etária de 18 a 24 

anos.  

Estes fatos por si já bastam que se demande tempo e esforço em estudos 

para políticas inclusivas a este público, aliado a este embasamento técnico também 

temos a mudança comportamental do jovem brasileiro, as interações tecnológicas, 

a situação atual do país principalmente nas áreas de emprego e renda. 

Podemos ainda somar a estas informações mais dados da pesquisa GEM 

BRASIL (2016), que mensura que 54,8% dos empreendedores brasileiros, sequer 

terminaram o ensino médio, e ainda empreendem sem apoio dos órgãos de suporte 

especializado para suporte aos empreendedores.  

Esse indicador demonstra forte índice de evasão escolar tendo em vista que 

estes não concluíram sua formação básica de ensino formal. “A evasão escolar 

relaciona-se com a perda de estudantes que iniciam, mas não concluem seus 

estudos, configura-se como desperdício social, acadêmico e econômico”.  

(FRITSCH; VITELLI, p.1, 2016)  

Conforme relatório de PISA 2015, em sua análise de percentual de 

estudantes que indicaram a ocorrência de pelo menos um caso de absenteísmo 

nas escolas, dos 13 países considerados, além das unidades da Federação 

brasileira, relata que em média, 50% se ausentaram injustificadamente das aulas. 

O maior percentual observado sobre esse quesito foi “Faltei um dia todo de aula”, 

com 48% das respostas válidas, seguido de “Faltei em algumas aulas”, com 46%, 
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e “Cheguei atrasado à escola”, com 39,9%. No geral, São Paulo foi a unidade da 

Federação com maior número de casos de faltas relatados, 56,8%, em média.  

A falta de incentivo e enculturação da real importância do processo 

educacional para os jovens, faz com este trate este processo com displicência, 

quando comparamos nosso absenteísmo como os números de países que tem uma 

cultura realmente educadora, analisamos também que os resultados de 

desenvolvimento tecnológico e cientifico não ocorre por acaso, tendo em vista que 

o PISA 2015, também informa que por exemplo na Coréia do Sul registra-se apenas 

8% de absenteísmo, menor índice entre os países analisados. 

Somado a estes dados, o IBGE (2010) informa em sua última pesquisa 

censitária que 17,9% da população brasileira corresponde a jovens entre 15 a  24 

anos,  dado este que somado aos apresentados anteriormente demandam da 

sociedade real necessidade de apoio a estes jovens entrantes no mercado de 

trabalho, agregando valor e educando com projetos inovadores e inclusivos, 

aguçando nestes mais interesse em buscar conhecimentos, oferecendo 

oportunidade de desenvolver seu potencial empreendedor ou qual melhor aptidão 

vocacional este possui, ensinando técnicas para soluções de problemas 

complexos, de sua vida pessoal e profissional. 

Para o Unicef (2008), é de vital importância apoiar crianças e jovens para a 

aprendizagem baseada em questões e habilidades para permitir pensamento 

crítico, bem como dar-lhes acesso a Recursos para entender o ambiente local, 

mapear e erradicar os riscos e viver em harmonia com a natureza. Isso pode e deve 

ser uma parte fundamental de estratégias significativas para construir resiliência ao 

clima mudança em países e comunidades. 

 

4 METODOLOGIA 

Segundo Zanella (2009, p. 61), “o termo metodologia tem sua origem no 

grego (méthodos = caminho, ao longo de um caminho e lógos = estudo), ou seja, é 

o estudo dos caminhos a serem percorridos para se realizar uma pesquisa”. 
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Assim sendo, o caminho trilhado neste projeto foi a pesquisa exploratória, no 

qual se buscou dialogar com diversos autores e temas por meio da Pesquisa Desk, 

que embasou a construção de ferramentas e otimização das já existentes, na 

criação de um projeto didático de ensino sobre empreendedorismo. 

O Design Thinking foi também utilizado como método e metodologia na 

construção deste processo: 

➢ Na fase da imersão devolveu-se a pesquisa exploratória através 

pesquisa desk, estruturada em cartões de insights que permitiram uma 

reflexão mais aprofundada sobre o tema trabalhado,  

➢ Na fase da ideação estruturou-se um cardápio de ideias que foram 

geradas e estruturadas na fase da imersão, após entendimento do caminho 

a ser seguido,  

➢ Na fase da prototipação desenvolveu-se o protótipo do projeto 

pedagógico a ser testado. 

Após estruturação do projeto DIPP para teste, buscou-se validar este projeto 

didático de ensino, estruturado em ferramentas de Coaching e do Design Thinking, 

com foco em educação em empreendedorismo para jovens de 14 a 18 anos.  

A prototipação deste projeto se deu através de aulas expositivas, práticas e 

reflexivas, com utilização de ferramentas de Design Thinking e Coaching.  

Para a mensuração e validação deste projeto foi utilizada um questionário 

qualitativo, tabulado através de tabelas e gráficos, que proporcionou entendimento 

e clareza para validação das ferramentas utilizadas, no Projeto Pedagógico DIPP.  

Zanella (2009, p. 130) “explica que o método qualitativo de pesquisa se utiliza 

basicamente da análise de conteúdo e da análise de discurso”.  (ZANELLA, 2009, 

p.130) 

 

4.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

A prototipação deste projeto envolve, jovens de 14 a 18 anos participantes 

do projeto “Convivência Social”, parceria do UNIFATEA e CRAS da cidade de 

Lorena. A pesquisas deste projeto será aplicada com aulas exploratórias com uso 
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de ferramentas de Coaching e do Design Thinking, aula expositiva e práticas com 

ensino em empreendedorismo. O UNIFATEA, cedeu espaço para aplicação de todo 

o Projeto Pedagógico DIPP. 

A exclusão neste momento atinge aos jovens desta faixa etária, que não são 

atendidos pelo projeto “Convivência Social”. 

 

4.2 Riscos e benefícios 

 

Benefícios - Inclusão Social e oportunidade de participar em curso de 

extensão acadêmica, com orientação vocacional e ensino sobre 

empreendedorismo. 

Riscos - Não atender as demandas acadêmicas e sociais destes jovens e ter 

evasão dos participantes do curso. 

 

4.3 Construindo a metodologia DIPP (Descobrir, Idealizar, Praticar e 

Potencializar) 

 

Analisando os sistemas educacionais de empreendedorismo, como os 

praticados por renomadas instituições como MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) e Babson College, podemos observar que além da aplicação de 

metodologias pedagógicas e didáticas em suas mais variadas formas, sempre 

temos a pessoas do tutor que acompanha o estudante por um determinado tempo, 

aconselhando e orientando, também o inspirando a descobrir novos caminhos.  

Ao desenvolver habilidades e compartilhar conhecimentos sobre a utilização 

de ferramentas de criatividade e inovação, fornecendo a este cabedal 

empreendedor e decisório para resoluções de adversidades que possam enfrentar 

em sua vida cotidiana, empreendendo ou intraemprendendo em suas atividades 

futuras. 

O Projeto Pedagógico DIPP (Descobrir, Idealizar, Praticar e Potencializar), 

tem toda sua primeira fase até a metade da segunda fase voltadas especialmente 

à utilização de ferramentas de coaching que visam trazer autoconhecimento aos 



 Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

 

 

67 

 

jovens, oferecendo oportunidade para que estes possam ter escolhas futuras mais 

assertivas na escolhas acadêmicas ou profissionais, de acordo com suas 

habilidades e entendimento sobre o que precisa ser aprimorado. 

 
 
A  escolha da profissão parece estar relacionada a uma decisão individual, 
mas essa questão envolve um conjunto de fatores, isto é, para que se 
decida é necessário avaliar fatores econômicos, sociais, políticos, 
culturais, familiares, que devem ser pensadas e conversadas com os 
jovens que se iniciam na escolha profissional, com a finalidade de permitir 
o conhecimento sobre as possibilidades e limites em relação a si mesmo 
e ao meio socioeconômico e cultural em que vivem. (FERRETTI 1997 
apud BLUM; ENDO; THIMOTEO, 2011). 
 
 

Como vislumbra-se a evolução deste juvenil através da clarificação de suas 

metas e objetivos, e este se encontra em fase decisória, na qual definirá o que fazer 

pelo resto de sua vida, o ideal que estas escolhas sejam a mais assertiva possível 

neste momento, assim sendo a ênfase nesta pesquisa voltou-se a metodologia do 

coaching para o autodesenvolvimento pessoal e vocacional.  

Esse processo de acompanhamento vocacional, pode ajudar o jovem a 

escolher uma profissão de forma assertiva, uma vez que o Coaching é um método 

de Orientação Vocacional, que conduzirá o jovem nessa fase da vida, levando-o a 

descobrir o que realmente lhe interessa, e  que vai atender suas expectativas atuais 

e futuras, tanto nos âmbitos profissionais como pessoais. (MARQUES, 2006). 

 
 
A orientação profissional é muito importante, principalmente para alunos  
que estão terminando o ensino médio, pois a maioria dos jovens tem 
dúvidas a respeito de qual profissão escolher. Essa questão deve ser 
trabalhada com os jovens para que eles possam conhecer as profissões, 
lidar com as influências financeiras, da família, de amigos, enfim, com os 
fatores que podem interferir no processo da escolha. (BLUM; ENDO; 
THIMOTEO, 2011). 

 
 

A partir da metade da segunda fase inseriu-se neste projeto pedagógico as 

metodologias do Design Thinking e suas ferramentas. A inserção destas 

ferramentas buscou trazer informações aos jovens para resoluções de 

adversidades utilizando estas metodologias, mas desafiou-se ainda mais quando 

propôs trazer a estes jovens conhecimentos em empreendedorismo preludiando 
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noções gerais de como conceber negócios inovadores e de sucesso. “Certamente, 

a educação tradicional não é avessa à inovação ou ao esforço criativo em princípio”.  

(CHAI et al. 2015, p. 12 - tradução livre) 

A utilização de ferramentas de Design Thinking como auxiliar em métodos 

de ensino ainda é uma barreira que precisa ser superada, tendo em vista modelos 

educacionais que se perpetuaram ao longo dos anos e pouco mudaram em 

estrutura e concepção da transmissão do conhecimento. A necessidade de se fazer 

algo novo está sempre sendo ventilado nos bastidores da educação. 

 
 
As limitações do sistema tradicional de ensino têm inspirado sérios 
esforços para ter uma nova visão de como a educação deve ser usada 
para enfrentar os desafios atuais e aqueles que podem surgir no futuro. 
Em grande medida, a ênfase atual na aprendizagem do século XXI reflete 
esse desejo de mudar as práticas educacionais. O movimento em direção 
à mudança também foi precipitado pela exploração espontânea das 
capacidades tecnológicas por pessoas altamente motivados e 
autodirigidos, que ampliaram o horizonte de novas práticas de 
aprendizagem. (CHAI et al.  2015, p. 9 - tradução livre). 

 
 

Como todo este processo de transformação educacional vem apenas 

engatinhando, ainda não se tem uma precisão de sua eficácia, mas estes 

desbravadores da inovação dos processos educacionais têm conseguido 

resultados muito interessantes. 

 

Como muitos desses projetos estão apenas em andamento, não é 
possível fornecer uma descrição definitiva de suas muitas facetas e 
trajetórias. Coletivamente, no entanto, várias dimensões importantes 
dessas novas iniciativas de aprendizagem parecem estar ganhando 
proeminência no discurso atual sobre a reforma da educação. Primeiro, 
em relação à dimensão epistêmica, houve uma mudança notável em 
direção a uma ênfase maior no design em oposição à epistemologia 
tradicional.  (CHAI et al.  2015, p. 9 - tradução livre). 

 
 

A necessidade de criação de novas alternativas de prestação de serviços, 

se faz necessária também nos serviços de educação, pressupondo que os novos 

usuários dos sistemas de ensino estão cada vez mais conectados, sendo capazes 
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de ser agentes ativos e não passivos do processo da formação de novos 

conhecimentos, colaborando na cocriação de novos conhecimentos. 

Brown (2017, p. 56) articula que a  transformação dos clientes após a virada 

do século XX, que passa de consumidor passivo para projetistas de suas 

necessidades, proporcionando assim um espaço elevado de colaboração entre 

criadores e consumidores, “onde as pessoas que eram rotuladas como 

“consumidores”, “clientes” ou “usuários”,  agora podem se ver como participantes 

ativos do processo de criação.” 

A aplicação do processo de Design Thinking na educação pode ajudar muito 

na relação entre aluno e professor, proporcionando uma experiência 

transformadora, em um ambiente inovador onde ambos interlocutores participam 

ativamente de todos o processo de cocriação de novos conhecimentos, 

proporcionando um ambiente de criatividade e inovação, Chai et al, (2015, p. 13), 

apud, Anderman; Sinatra; Gray (2012) que, “destacam que a geração acelerada de 

conhecimento exige um pensamento adaptativo entre os alunos, com profundo 

conhecimento do conteúdo científico”.  

Chai et al. (2015, p. 13) destacam ainda que criatividade é importante 

quando se lida com problemas reais e complexos em sua natureza, assim exigem 

que os designers se engajem na definição de soluções frequentemente de 

criatividade elevada. 

 
 
Uma maneira de ajudar o design thinking a se difundir por toda a  
organização é fazer os clientes participarem da experiência. Fazemos isso 
não apenas para lhes dar a emoção de espreitar o que ocorre nos 
bastidores, mas também porque constatamos que, invariavelmente, 
obtemos resultados muitos melhores quando o cliente está a bordo 
conosco participando ativamente. (BROWN, 2017, p. 59). 
 
 

Na terceira e quarta fase do Projeto Pedagógico - (DIPP), Praticar e 

Potencializar, avançamos para a fase de colocar a “mão na massa” junto com os 

alunos e cocriar conhecimentos sobre empreendedorismo, usando ferramentas e 

métodos para oportunizar aos jovens o pensamentos empreendedores, pois estes 

devem ser transmitidos a todos através de técnicas que vislumbram a busca por 
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mais êxito neste processo de aculturamento e de ação no pensamento 

empreendedor, assim sendo os professores deverão ser mentores para 

incentivarem os alunos a produzir conhecimentos empreendedores sozinho e em 

grupos. 

 
 
A possibilidade de ensinar alguém a ser empreendedor, ou seja, ensinar 
no sentido de encorajar e estimular o desenvolvimento de habilidades 
através da alteração da postura docente, da apresentação de novas 
formas de trabalhar conteúdos, proporcionar ambientes favoráveis para 
pensar e criar o futuro e, ao mesmo tempo, comprometer com soluções 
de problemas presentes. (FRIEDLAENDER, 2004, p. 38). 
 
 

Katz (2003 apud Oliveira, 2018, p. 16) relata “que em 1994 cerca de 120 mil 

alunos estavam estudando empreendedorismo ou gestão de pequenos negócios 

nos Estados Unidos, em uma estrutura educacional que saltou para 2.200 cursos, 

oferecidos em 1.600 faculdades”. Sendo ainda que os americanos investem 

também na divulgação especializada de periódicos a respeito de 

empreendedorismo com a criação de 44 jornais acadêmicos sobre o tema. 

Oliveira (2018, p.17) ainda faz uma reflexão sobre o ensino empreendedor 

no Brasil em relação ao mundo. 

 
 
O ensino de empreendedorismo no Brasil é bem mais recente em 
comparação com a América do Norte e os países europeus, 
principalmente devido ao fato da industrialização ter alcançado forças em 
terras nacionais somente a partir da década de 50. Devido a esse atraso 
no crescimento e no fortalecimento da indústria, a formação, na aérea de 
gestão, ganha forças no Brasil somente no final do século XX. 
(HENRIQUE; CUNHA, 2008 apud OLIVEIRA, 2018, p.17). 

 
 

Friedlaender (2004, p. 39) analisa que frente “às dificuldades de transformar 

atitudes pedagógicas enraizadas dentro de um ambiente tradicional, torna-se 

conveniente, talvez até necessária, a transformação de ambientes de ensino”.  

Freire (1993 p. 188) relata que “o ato de ensinar se constitua como tal, é 

preciso que o ato de aprender seja precedido do, ou concomitante ao, ato de 

apreender [...], com que o educando se torna produtor também do que lhe foi 

ensinado. Friedlaender (2004, p. 45) analisa que este “construtivismo freiriano 
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mostrou não só que todos podem aprender, mas que todos sabem alguma coisa e 

que o sujeito é responsável pela construção do conhecimento e pela ressignificação 

do que aprende”. 

À medida que as aulas práticas entram no processo de ensino sob 

empreendedorismo oferecendo a este aluno a oportunidade de acertar e errar, 

trabalhar individualmente e em grupo, gerando uma sinergia de conhecimento 

empreendedor a todos envolvidos neste projeto pedagógico de ensino.  

Segundo Brown (2017, p. 109), através do Design Thinking “podemos utilizar 

nossa empatia e conhecimento das pessoas para projetar experiências que criem 

oportunidades para o envolvimento e a participação ativa”, ressaltando ainda a 

oportunidade de usar nossos sentidos para cocriar novos saberes. “O design tem 

o poder de enriquecer nossa vida envolvendo nossas emoções por meio de 

imagens, formas, texturas, cores, sons e aromas.” (BROWN, 2017, p. 109) 

Quando se usa metodologias que permitem a construção de novos 

conhecimentos em ambiente acadêmico, esta relação pode se tornar uma 

oportunidade de personalização de ensino-aprendizado tendo em vista que as 

demandas dos alunos são diferenciadas, pois estes somam toda sua história de 

vida ao pensamento cocriado, podendo este também tornar um limitador de 

sucesso quando aplicamos este método com públicos maiores. “O que torna a 

personalização da aprendizagem um desafio difícil é que o interesse na abordagem 

está ultrapassando o número de implementações em larga escala; resultados 

tangíveis” (JOHNSON et al, 2016, p. 28). 

Johnson et al. (2016, p.14) ressaltam a necessidade de interação no 

processo personalizado de aprendizagem, através de soluções que estejam 

alinhadas com os anseios  e paixões dos alunos a seus interesses próprios, 

capacitando os alunos para uma aprendizagem através de experiências que 

possam ser aplicadas ao longo de toda vida, fornecendo a estas “abordagens o 

potencial de facilitar uma constante conversa entre o aluno e instrutor, oferecendo 

a cada um insights cruciais sobre quais áreas precisam de mais atenção”. Rowland 

(2004) apud Chai et al (2015, p. 9), fala da capacidade do Desgin Thinking de “obter 
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insight, através da experiência e da reflexão, e projetar esse insight em situações 

complexas, indeterminadas e paradoxais.” 

Pautados nas experiências do Design Thinking tem-se a oportunidade de 

mudar o ensino tradicional, pautado na transmissão direta de conhecimentos 

através da repetição constante de informações, para a construção de 

conhecimento, flexibilizando-o, para este ser mais dinâmico e interativo. Segundo 

Brown (2017, p. 177) a “interação entre os participantes é uma oportunidade para 

exercitar, insight, inovação e implantação. Cada interação é uma oportunidade de 

tornar o contrato mais valioso e significativo para todos os participantes.” 

 

4.4 Desenvolvendo a Metodologia DIPP 

O projeto pedagógico foi prototipado como amostragem, com alunos do 

projeto social “Convivência Social”, que é uma parceria do UNIFATEA, por meio do 

Núcleo de Extensão Universitária (NEXT), com o Centro de Referência de 

Assistência Social de Lorena I, localizado no Bairro da Cruz, e empresas privadas 

parceiras. 

Cuja a missão do NEXT é integrar e consolidar as atividades de ensino e 

pesquisa, de “modo a favorecer a conexão com os diversos segmentos da 

comunidade regional, incentivando o desenvolvimento de programas e projetos 

comunitários.” 

O Centro Universitário Teresa D’Ávila – UNIFATEA,  é localizado na cidade 

de Lorena, estado de São Paulo e de acordo com seu site institucional, “faz parte 

de um grupo de escolas salesianas, com o objetivo de se fazer presente perante a 

juventude do Vale do Paraíba”  

Conforme apresentado no site da Prefeitura Municipal de Lorena, o projeto 

Convivência Social é desenvolvido com adolescentes e jovens que frequentam o 

Centro de Referência de Assistência Social de Lorena I (CRAS I), do Bairro da Cruz, 

“e o objetivo é despertar um olhar de reflexão sobre o mundo em que os jovens 

estão inseridos e trabalhar sua valorização e autoestima”. 
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A realização desta parceria do UNIFATEA, colabora para que este centro 

universitário esteja dentro de sua missão de “incentivo à solidariedade educativa” 

conforme apresentado na fala de seu reitor. “Para nós do UNIFATEA, enquanto 

Universidade Salesiana, é importante contribuir com a qualidade de vida da nossa 

sociedade. Esse projeto é uma oportunidade de transformar vidas por meio do 

conhecimento” OLIVEIRA (2018). 

Os alunos participam no UNIFATEA um dia por semana, e o projeto DIPP foi 

oferecido como atividade complementar às que já são oferecidas por este Centro 

Universitário. O contato do pesquisador com os responsáveis dos menores será 

intermediado através do CRAS de Lorena pelas Assistentes Sociais responsáveis 

pelos menores.  

Como estes menores já recebem assistência do CRAS 1, bairro Santa Cruz, 

Lorena, SP, os assistentes sociais possuem acesso aos menores e seus 

responsáveis legais, pois estes já participam em outros projetos desenvolvidos por 

este Centro de Referência e Assistência Social.  

O encontro com os responsáveis pelos menores participantes para 

apresentação do projeto foi realizado no CRAS1, em reunião agendada, com apoio 

das assistentes sociais responsáveis pelo CRAS 1, localizado a Rua General Goes 

Monteiro, 856, Bairro da Cruz, Lorena - SP.  

A apresentação deste projeto de pesquisa e metodologias trabalhadas com 

os menores, foi realizada por este pesquisador em reunião, também neste 

momento foram colhidas as assinaturas dos TCLE (Termo De Consentimento Livre 

e Esclarecido), dos responsáveis que autorizaram seus menores a participarem do 

“Projeto de ensino sobre Empreendedorismo”.  

Após autorização dos responsáveis pelos menores, o UNIFATEA de Lorena 

cedeu uma sala de aula para aplicação do projeto, tendo em vista que estas aulas 

foram agregadas ao projeto “Convivência Social”, como extensão de conteúdo das 

atividades oferecidas. 

O ensino de forma diferenciada para os conhecimentos em 

empreendedorismo foi nossa escolha tendo em vista desenvolver uma cultura 
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empreendedora aos jovens, conhecimento este que ainda é pouco difundido nos 

sistemas educacionais tradicionais. 

Após a aplicação das 30 horas de conteúdo deste projeto pedagógico 

conforme cronograma, houve a validação das ferramentas propostas, como 

facilitadoras para a construção deste conhecimento sobre empreendedorismo.  

A mensuração foi realizada através da aceitação ou não das atividades 

proposta, o grau de empenho na realização das tarefas propostas, e a entrega do 

trabalho final realizado pelos participantes deste projeto pedagógico. Houve 

aplicação de uma pesquisa qualitativa (Apêndice A) sobre a abordagem e 

entendimento dos alunos sobre cada ferramenta utilizada de acordo com seu auto 

avaliação, do aprendizado e o ganho de relevância pessoal e social para sua vida 

futura no ambiente acadêmico e na comunidade que este se encontra inserido. 

A proposta de projeto pedagógico de ensino, visou desenvolver habilidades 

e compartilhar conhecimentos sobre a utilização de ferrramentas de criatividade e 

inovação, fornecendo a este cabedal empreendedor e decisório para resoluções de 

adversidades que possam enfrentar em sua vida cotidiana, empreendendo ou 

intraemprendendo em suas atividades futuras. 

 

4.5Projeto DIPP (Descobrir, Idealizar, Preparar e Potencializar) passo a passo 

O projeto DIPP é recomendado para turmas de jovens com idade entre 14 e 

18 anos cursando o ensino médio com iniciação em empreendedorismo, 

intraempreendedorismo, empreendedorismo social usando as ferramentas de 

Coaching e Design Thinking. 

A estrutura do projeto DIPP (Descobrir, Idealizar, Praticar e Potencializar), 

segue analogicamente as fases do Design Thinking assim sendo e estruturação 

das etapas do projeto segue um processo não linear desta metodologia, que é 

representado por Melo; Abelheira (2015, p. 37) com (Imersão, Ideação e 

Prototipação). 

Na primeira fase (D - Descobrir) trabalharemos o autoconhecimento dos 

jovens, usando ferramentas de coaching como (Roda da Vida - Apêndice B, Análise 
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de Perfil Comportamental - Apêndice C, Tríade do Tempo - Apêndice D, Diário de 

Bordo - Apêndice E). 

Na segunda fase (I - Idealizar) atuaremos com coaching1, mas também 

atuamos com mentoring2, permitindo ao jovem que encontre um norteamento para 

as decisões futuras, a metodologias do Design Thinking também se apresenta com 

suporte para as ferramentas utilizadas (Auto Feedback - Apêndice F, 

Brainstorming, Diário de Bordo - Apêndice E) 

Na terceira fase (P - Praticar) é o momento em que o ensino sobre 

empreendedorismo se faz presente, busca-se passar da criatividade, visão 

empreendedora de negócios da concepção à viabilidade do negócio (Design 

Thinking, Canvas - Apêndice G, Matriz CSD - Apêndice H,  Cálculo do ROI - 

Apêndice I, Diário de Bordo - Apêndice E). 

Na quarta fase (P - Potencializar), buscaremos colocar o que foi aprendido 

na prática, onde os grupos apresentam seus negócios e como farão para dar vida 

a seus projetos.   (Prototipar, Analisar Resultados, Acompanhar Resultados, Diário 

de Bordo - Apêndice E). 

Todo esse processo busca trazer o equilíbrio do pensamento analítico e 

intuitivo. Melo; Abelheira (2015, p. 33) fala que o Design Thinking “estimula a 

criação ideias vindas de toas as partes sem julgamento, ao mesmo tempo que se 

enxerga a necessidade testar o tempo todo, experimentar e verificar se as ideias 

darão certo ou não.” 

A construção de uma matriz (Figura 3) representativa do Projeto DIPP, 

auxilia na ótica sistêmica dos processos a serem utilizados, nesta metodologia de 

ensino. Visa sintetizar as informações já apresentadas sobre o Projeto DIPP e suas 

                                                        
1Coaching é um processo de desenvolvimento humano, pautado em diversas ciências como: Psicologia, 

Sociologia, Neurociências, Programação Neurolinguística, e que usa de técnicas da Administração de 

Empresas, Gestão de Pessoas e do universo dos esportes para apoiar pessoas e empresas no alcance de 

metas, no desenvolvimento acelerado e, em sua evolução contínua. (MARQUES, 2018) 

2Mentoring é uma espécie de tutoria onde um profissional mais velho e mais experiente orienta e compartilha 

com profissionais mais jovens, que estão iniciando no mercado de trabalho ou numa empresa, experiências e 

conhecimentos no sentido de dar-lhes orientações e conselhos para o desenvolvimento de suas carreiras. 

(MARQUES, 2018) 

https://www.ibccoaching.com.br/portal/coaching-e-psicologia/programacao-neurolinguistica/
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fases de execução. Toda a construção deste projeto é norteada pelo Design 

Thinking.  

Figura 3: Matriz didática - Projeto DIPP 

 
Fonte: do autor (2018) 

 

Quando inicia a fase Descobrir deste projeto,  e utiliza-se termos como 

(espelho interior e limitadores de sucesso) a fase está focada em trazer para o 

discente ferramentas de autoconhecimento como metodologias de coaching e 

mentoring, para oportunizar a estes alunos olhar interiormente e poder pensar com 

mais clareza em seu futuro, com a ferramentas de coaching também traçamos aos 

jovens oportunidades de visualização do futuro e clareza vocacional 

Na fase dois do projeto Idealizar, após o jovem ter desenvolvido mais 

conhecimento de si próprio oferece-lhe a oportunidade de entender e trazer clareza 

pelo seu futuro, usando o passado como referência, mostrando a importância do 

tempo presente em sua vida, os reflexos de suas ações no presente, e como este 

também pode e deve projetar seu futuro. 
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Visando atender uma das demandas desta metodologia, ensino sobre 

empreendedorismo, temos a fase Praticar norteada pela transmissão do ensino 

empreendedor que será transmitido através de ferramentas de Design Thinking 

com foco na construção prática de um empreendimento em grupo que será testado 

e validado e mensurado, sendo que estes processos podem ocorrer de maneira 

sequencial ou alternada conforme necessidade de cada projeto . 

A fase quatro Potencializar, visa colocar em teste o empreendimento 

construído pelos discentes, e corrigir eventuais problemas que possa ocorrer nesta 

rota, assim sendo um processo cíclico, ao potencializar o projeto tem a 

oportunidade de corrigir e aparar possíveis arestas que este por ventura ainda 

possa ter. 

Visando dar sequência a este projeto a Figura 4 mostra as suas fases de 

maneira seccionada, apresentando quais ferramentas e metodologias foram 

utilizadas em cada fase deste projeto pedagógico. Trazer a padronização destas 

fases auxilia na replicação deste projeto de ensino. 

Figura 4: Plano de Aula - Projeto DIPP 

 

Fonte: do autor (2018) 
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Após este processo sugere-se que se tenha um acompanhamento, para 

que os alunos tenham acompanhamento individualizado para projetos que tenham 

sido sequenciados após o término da apresentação do trabalho.   

O tempo de aplicação do projeto pedagógico deverá ser de  no mínimo 30 

horas, divido em 10 horas aulas presenciais para as duas primeiras fases do projeto 

(Descobrir e Idealizar), quando serão utilizadas ferramentas e técnicas de coaching 

e as outras  20 horas para as próximas duas fases do projeto (Praticar e 

Potencializar) para se colocar em prática os conteúdos de empreendedorismo, 

intraempreendedorismo e empreendedorismo social, sempre apoiado nas 

metodologias do Design Thinking. 

Este projeto requer supervisão de um especialista com conhecimento de 

Coaching e Design Thinking para aplicar, monitorar e orientar os jovens 

participantes. 

A estrutura física para aplicação do projeto poderá ser uma sala de aula 

comum, ou qualquer layout que contemple cadeiras e mesas que possam ser 

movimentadas para realização de trabalho em grupo e também disponibilidade 

depara que sejam afixados cartazes com os trabalhos realizados. As atividades são 

compostas por aula expositiva dialogada, atividades práticas, com aplicação de 

ferramentas de coaching e da metodologia de Design Thinking. 

 

5 APLICAÇÃO DO PROJETO DIPP 

5.1 Fase 1 - Descobrir 

 

A primeira fase de aplicação do projeto corresponde em oferecer aos 

participantes do projeto a oportunidade de trabalhar o autoconhecimento, através 

de ferramentas como (Roda da Vida, Analise de Perfil comportamental, Tríade do 

Tempo e Diário de Bordo), como podemos analisar na Figura 5. Esta fase de projeto 

é composta por 3 encontros. 

 



 Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 

Inovação - Mestrado Profissional 

 

 

79 

 

Figura 5: 1º Fase – Descobrir - Projeto DIPP 

 

Fonte: do autor (2018) 

 

A primeira das quatros fases dos projetos se dá em três encontros 

presenciais com o grupo, conforme especificaremos a seguir 

Encontro 1 – Apresentação do projeto e alinhamento das expectativas do 

instrutor e do grupo, com a palestra “Potencializando Resultados para a Vida” uma 

breve reflexão sobre nossa capacidade de gerar grandes resultados, e tornar-se 

protagonista da própria vida, passando de mero espectador a coadjuvante de seu 

maior empreendimento a própria vida. 

A ferramenta utilizada neste encontro foi a Roda da Vida (Apêndice B) 

aplicada em grupo com foco em trazer autoconhecimento e clareza do estado atual 

dos indivíduos do grupo, oportunizado a este uma reflexão sobre os pilares da vida 

apresentados nesta ferramenta (Pessoal, Profissional, Relacional e Qualidade de 

Vida). 

A ferramenta Roda da Vida é apresentada por Marques (2014), como uma 
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poderosa ferramenta para autoconhecimento, tendo em vista que divide nossa vida 

em quatro aspectos (Pessoal, Profissional, Relacionamentos, Qualidade de Vida).  

 

O quadrante Pessoal analisa os campos (Desenvolvimento Intelectual, 

Saúde e Disposição, Equilíbrio Emocional), o quadrante Profissional explora as 

áreas (Realização e Propósito, Recursos Financeiros, Contribuição Social), 

seguindo o quadrante Relacionamentos averigua (Família, Desenvolvimento 

Amoroso, Vida Social) e por fim o quadrante Qualidade de vida foca (Hobbies e 

Diversão, Plenitude e Felicidade, Espiritualidade). 

A roda da vida é uma autoavaliação, que analisa os aspectos citados, com 

notas de 0 a 10 de acordo com o nível de satisfação individual para cada um deste 

itens analisados. Marques (2014) “Esta é uma ferramenta simples, mas que pode 

trazer muitos resultados positivos para quem é submetido ao processo” ela clarifica 

onde precisa de mudanças, através de uma reflexão sobre quais área a ser 

trabalhadas, com objetivo de manter o equilíbrio entre vida pessoal, profissional, 

relacionamentos e qualidade de vida. 

Partindo deste pressuposto dos pilares que regem o equilíbrio da vida, para 

que esta mantenha equilibrada faz se necessária que os valores auto avaliados 

estejam em quantitativos de equidades, caso isso não ocorra, deverá trabalhar os 

pontos que estão apresentados com valores disformes do contexto. 

Após reflexão realizada em grupo tem-se como proposta escolher três 

pontos a serem potencializados e internalizado como ponto de melhoria. 

Ao término do primeiro encontro é apresentado aos alunos uma ferramenta 

chamada Diário de Bordo, com objetivo de tangibilizar e formalizar as sessões de 

coaching em grupo. Marques (2016) define esta ferramenta como um conjunto de 

perguntas simples, que precisam ser respondidas todos os dias, “para ajudar o 

coachee a avaliar metodicamente seu dia, suas conquistas, falhas e pontos de 

melhoria.”  

A definição do diário de bordo pode ser feita através de analogia com as 

navegações marítimas onde eram registradas as ocorrências diárias de uma 
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viagem de navegação, permitindo gerar histórico, reflexões e conhecimento para 

novas jornadas. 

Esta ferramenta através questionamentos e propostas sobre o dia que 

passou propõe as seguintes reflexões: 

1. Por que valeu a pena viver o dia de hoje? 

2. Você faria alguma coisa diferente do que fez neste dia? 

3. Anote ideias criativas que podem mudar o mundo em que você vive? 

4. Cite três ações que você se compromete a realizar amanhã para seu 

desenvolvimento pessoal. Justifique. 

5. Anote sua agenda para o dia seguinte (___/___/________) 

6. Agradeça por três coisas que ocorreu neste dia  

Ao deter-se em sua rotina, usando parte de seu tempo para responder 

questões reflexivas do Diário de Bordo, tem se a oportunidade de olhar para o dia 

que se passou e ressignificar pontos que precisam ser mudados em usa vida e 

assumir compromisso consigo mesmo de melhorias, este questionário também 

propõe a oportunidade de sair de si próprio e olhar para o mundo ao redor, olhar 

para os próximos dias vindouros e ao seu final, agradecer pelo dia que se passou. 

Como se propõe que este questionário seja respondido diariamente durante 

todos o projeto de ensino, o jovem tem a oportunidade de criar o hábito de fazer 

estas reflexões que poderão ser auxiliares de seus processos decisórios durante 

toda a sua vida. 

Como as respostas são falas de cunho íntimo de cada aluno estas deverão  

ser trabalhadas em sessões individuais de coaching com cada coachee, para que 

seus resultados possam ser potencializados, motivo este que as respostas destes 

questionários não foram tabuladas nesta pesquisa. 

O aluno a cada encontro deve entregar ao docente que responsável pela 

equipe o questionário da semana anterior, buscando estabelecer em sua rotina 

compromisso com prazo e com cronogramas. 

Encontro 2 – Seguindo como a aplicação das ferramentas de coaching em 

grupo aplicamos a ferramenta de Análise de Perfil Comportamental, que busca 
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esclarecer ao grupo a diversidade dos perfis comportamentais com objetivo de 

trazer autoconhecimento e melhorar a comunicação entre docente e discente tendo 

em vista que as atividades propostas devem respeitar ao perfil do grupo. 

A análise de perfil comportamental pode ser utilizada em várias situações 

tais como, plano de desenvolvimento individual, desenvolvimento de lideranças, 

feedbacks, treinamentos, recrutamento e seleção, etc. 

Uma das ferramentas mais conhecidas de análise de perfil comportamental 

é o DISC, “uma ferramenta importante para que possa identificar o perfil 

comportamental de um indivíduo e compreender como ele se comporta em 

determinadas situações do dia a dia, conforme o contexto no qual ele está inserido” 

ARCURI (2018). 

Marques (2018), diz que a ferramenta DISC acrônimo em inglês 

(Dominance; Influence; Steadnisess, Conscientiousness) em português 

Dominância, Influência, Estabiliade e Conformidade, que foi desenvolvida na 

Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, pelo psicólogo norte-americano, 

Willian Moulton Marston, em 1926 com a publicação de seu livro “Emoções das 

pessoas normais” onde publicou esta metodologia. 

A metodologia DISC, é uma das maiores bases dos testes de perfil 

comportamental. “Por ser bastante efetiva e completa, é utilizada em mais de 70 

países e, por empresas e profissionais de todo o mundo com o objetivo de 

maximizar seus tantos e resultados”. (MARQUES, 2018) 

O IBC (Instituto Brasileiro de Coaching), adaptou dos estudos “Teoria da 

dominância cerebral” de Ned Herrmann, somado aos conhecimentos do DISC 

transmitidos por Marston, e criou uma ferramenta de análise de perfil 

comportamental, baseada nos arquétipos dos animais, que é bastante lúdica e 

auxilia no entendimento e análise do perfil de cada indivíduo ou de um grupo. 

Desde a antiguidade os gregos já vinculavam os comportamentos humanos 

aos elementos da natureza e assim ao longo dos anos temos várias divisões dos 

perfis comportamentais. A Tabela 7 mostra que “os perfis comportamentais estão 

também definidos em quatro tipos básicos [...], uma chave para que conheçamos 

melhor as pessoas que estão à nossa volta”. (MARQUES, 2014, p. 279) 
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Marques (2014, p. 279) também ressalta que a avaliação dos perfis 

comportamentais não serve apenas para categorizar pessoas em grupos e sim 

sobre sua importância para autoconhecimento e compreensão de sua inserção nos 

grupos que se encontram inseridos.  

 

Tabela 7: Perfis Comportamentais 

Gregos Hipócrates Carl Jung Marston 
Assessment 

Coaching 

Testes dos 

Bichos - IBC 

Fogo Colérico Produtor Dominância Executor Tubarão 

Terra Sanguíneo Intuitivo Influência Comunicador Gato 

Água Fleumático Sensitivo Estabilidade Planejador Águia 

Ar Melancólico Analítico Conformidade Analista Lobo 

Fonte: (MARQUES, 2014, p. 90) 

 

Quando se insere a análise de perfil comportamental dentro desta 

metodologia objetiva trazer esclarecimentos sobre as características individuais 

dos componentes do grupo e também pode-se analisar o perfil geral do grupo, 

melhorar a comunicação e mostrar os pontos fortes de melhorias gerando um ponto 

de partida para desenvolvimento pessoal. 

A análise das características comportamentais se dá por meio da tabulação 

de um questionário de autoavaliação com 25 perguntas de múltiplas escolhas com 

situações que mapeiam o perfil investigado, onde no próprio questionário existe a 

tabulação pré-definida a ser realizada, conforme apresentado no Apêndice D. 

Essas características comportamentais devem ser analisadas olhando as 

duas características com maior pontuação ou percentual apresentado após 

tabulação das respostas do questionário, assim ao aplicar a ferramentas definimos 

o perfil de um indivíduo por exemplo como, (alto tubarão com gato, ou alto águia 

com lobo, etc.). 
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Quadro 1: Características de Perfis Comportamentais 

P
ER

FI
L 

        

C
O

M
P

O
R

TA
M

EN
TO

 

Fazer Rápido 
> Senso de urgência; 

> Ação, iniciativa; 
> Impulsivo, pratico; 
> Vencer desafios; 

> Aqui e agora; 
> Autossuficiente; 

> Não gosta de delegar 
poder. 

Fazer junto 
> Sensível; 

> Relacionamentos; 
> Time; 

> Tradicionalistas; 
> Contribuição; 

> Busca harmonia; 
> Delega autoridade. 

Fazer diferente 
> Criativo; 
> Intuitivo; 

> Foco no Futuro; 
> Distraído; 
> Curioso; 

> Informal/ Casual; 
> Flexível 

Fazer certo 
> Detalhista; 

> Organizado; 
> Estrategista; 

> Busca conhecimento; 
> Pontual; 

> Conservador; 
> Previsível. 

P
O

N
TO

 F
O

R
TE

  

Ação 
> Fazer acontecer; 

> Parar a burocracia; 
> Motivação. 

Comunicação 
> Manter Comunicação 

Harmoniosa; 
> Desenvolver e manter 
a cultura empresarial; 

> Comunicação aberta. 

Idealização 
> Provoca Mudanças 

Radicais; 
> Antecipa o Futuro; 

> Criatividade. 

Organização 
> Passado, presente e 

futuro; 
> Consistência, 
conformidade e 

qualidade; 
> Lealdade e segurança; 

> Regras e 
responsabilidades. 

P
O

N
T

O
S

 D
E

 

M
E

L
H

O
R

IA
 Ação 

> Socialmente; 
> Faz do modo mais 

fácil; 
> Relacionamento 

complicado. 

Comunicação 
> Esconder conflitos; 

> Felicidade acima dos 
resultados; 

> Manipulação através 
dos sentimentos. 

Idealização 
> Falta de atenção para 

o presente; 
>Impaciência e 

Rebeldia; 
> Defender o novo pelo 

novo 

Organização 
> Dificuldades de se 

adaptar às mudanças; 
> Pode impedir o 

progresso; 
> Detalhista, estruturado 

e demasiado, 
sistematizado. 

M
O

T
IV

A
Ç

Ã
O

  

> Liberdade para agir 
individualmente; 

> Controle das próprias 
atividades; 

> Resolver os 
problemas do seu jeito; 

> Competição 
individual; 

> Variedade de 
atividades; 

>Não ter que repetir 
tarefas. 

> Segurança; 
> Aceitação Social; 

> Construir o consenso; 
> Reconhecimento da 

equipe; 
> Supervisão 

compreensiva; 
>Ambiente harmônico; 
> Trabalho em grupo. 

> Liberdade de 
Expressão; 

> Ausência de Controles 
Rígidos; 

> Ambiente de Trabalho 
descentralizado; 

> Liberdade para fazer 
exceções; 

> Oportunidade para 
delegar tarefas e 

detalhes 

> Certeza, compreensão 
exata de quais são as 

regras; 
> Conhecimento 

específico do trabalho; 
> Ausência de riscos e 

erros; 
> Ver o produto acabado 

- começo, meio e fim. 

V
A

L
O

R
E

S
 

Resultados 
Felicidade e Igualdade 
> cultura da empresa, 

pensa nos outros. 

Criatividade e 
Liberdade 

> inspira ideias 
Ordem e Controle 

Fonte: (MARQUES, 2014, p. 286) 
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A final do encontro recolhe o diário de bordo respondido de cada aluno e 

reforça-se a importância da ferramenta para o autoconhecimento e 

autodesenvolvimento pessoal. 

Encontro 3 – Complementando o processo do autoconhecimento, se faz de 

extrema valia o entendimento da utilização do tempo, tendo em vista que o tempo 

que se gasta, não pode mais ser recuperado. 

A ferramenta Tríade do Tempo, classifica a utilização do tempo em três 

esferas (importante, urgente e circunstancial), com o objetivo de mostrar aos 

discentes a necessidade de gestão do tempo, tendo em vista a quantidade de 

tempo gasto de forma não planejada. Marques (2016) relata que a Tríade do Tempo 

é “uma das metodologias mais conhecidas e utilizadas para medir a produtividade 

[...] pessoal que ajuda o indivíduo a organizar sua vida e, dessa forma, se tornar 

mais produtivo e ter uma vida mais equilibrada.” 

Assim sendo a tríade do tempo através de respostas auto avaliativas em um 

questionário consegue-se tabular, como estamos gastando nosso tempo, com 

atividades supérfluas, repetitivas, demasiadas ou em horas inapropriadas que em 

sua maioria não trazem resultado positivos que ajude a maximizar os resultados. 

Camargo (2017) questiona “quantas vezes você passou o dia começando 

diversas tarefas e não conseguindo concluir nenhuma? Ou, caso tenha concluído 

alguma, você sabe, no seu íntimo, que poderia ter feito melhor?” e também procura 

responder estas argumentações dizendo que ao dividirmos nossas atenções com 

inúmeros afazeres que manifestam-se diante de nossas atividade diárias, a 

sensação que tudo é prioridade e que ser multitarefas é uma qualidade,  faz com 

se use o tempo contra ele mesmo, agindo com ingerência de tempo, muitas vezes 

sem a percepção desta situação, consumindo preciosos tempos de vida. 

A tríade do tempo perto do ideal, afirma Marques (2016) que é aquela cuja 

tabulação de seus resultados apresenta resultados próximos de (Esfera da 

Importância ➔ 70%, Esfera da Urgência ➔20%, Esfera Circunstancial ➔ 10%). 

Assim se faz importante entender a classificação das esferas da tríade do 

tempo, quando se trata da esfera da importância temos “às atividades que você faz 
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e que são relevantes em sua vida e trazem resultados em curto, médio ou longo 

prazo”.  

Em geral, as coisas importantes têm prazos de execução”, já a esfera da 

urgência são as atividades que chegam fora do nosso cronograma ou agenda, 

“abrange todas as atividades para as quais o tempo está curto ou se esgotou”, no 

campo das atividades circunstanciais tratamos das atividades que são 

“desnecessárias, excessivas ou sem resultados. São os gastos inúteis de tempo, 

como as horas a mais na cama e demais atividades feitas por comodidade.”   

(MARQUES, 2017). 

A atividades deste encontro são encerradas com reflexão sobre a 

importância da aplicação do tempo em cada tarefa, objetivando agir com maior 

produtividade, e recolheu-se também o diário de bordo referente à semana anterior, 

mais uma vez valorizando importância desta ferramenta no processo de 

autoconhecimento. 

5.2 Fase 2 – Idealizar 

A fase 2 do projeto busca trabalhar a visão de futuro do jovem, pensar em 

sua vida de forma estratégica, dar ao jovem oportunidade de olhar para seu futuro, 

e reestabelecer sua capacidade de sonhar.  

Adquirir habilidades empreendedoras consiste também em ter visão de 

futuro apurada de si próprio e de todo o meio em que se está inserido para gerir e 

gerar mudanças. Baggio; Baggio (2014, p. 33) “relacionam-se com a gestão de 

mudanças, liderança, inovação, controle pessoal, capacidade de correr riscos e 

visão de futuro.”  

A visão de futuro também é citada por Chai et al.  (2015, p. 9 - tradução livre) 

como uma força a ser inserida no processo educacionais, capaz de auxiliar os 

jovens “para enfrentar os desafios atuais e aqueles que podem surgir no futuro”. 

A Figura 6 traz ferramentas que auxiliam nesta visão sistêmica de futuro 

(Autofeedback, Brainstorming, Planejamento Estratégico Pessoal) o Diário de 

Bordo é a ferramenta de uso comum em todas as fases do projeto. Esta fase de 

projeto é composta por 1 encontro. 
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Figura 6: 2º Fase - Idealizar - Projeto DIPP 

 

Fonte: do autor (2018) 

 

Encontro 4 – Neste encontro trabalha se a construção pessoal através da 

utilização das ferramentas de coaching denominada Autofeedback, Apêndice F, 

que objetiva trazer ao jovem a oportunidade de olhar para dentro de si e capturar 

forças para traçar suas estratégias de futuro. 

Essa ferramenta de coaching proporciona a oportunidade de através de 

resposta de reflexões o reconhecimento de pontos fortes e pontos de melhoria, 

expectativas e oportunidades, fatores limitantes e outros aspectos que oportunizam 

a autorreflexão, de que se deve ser trabalhado para que se possa alcançar os 

anseios profissionais e pessoais, conforme nos explica Marques (2014).  

Após esta análise estratégica de si mesmo incentiva-se o grupo a fazer um 

Brainstorming, com a temática “Qual a importância do jovem hoje na construção do 

futuro”. O Brainstorming conforme esclarece Viana (2012, p.101) um método para 
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encorajar a geração de um grande número de ideias em um curto espaço de tempo. 

“Geralmente realizado em grupo, é um processo criativo conduzido por um 

moderador, responsável por deixar os participantes à vontade e estimular a 

criatividade sem deixar que o grupo perca o foco.” (VIANA, 2012, p.101) 

Além de promover contato dos jovens com essa metodologia criativa 

também fornecemos suporte para o grupo iniciar a construção de um planejamento 

estratégico pessoal, através da descrição de sua missão, visão e propósito de vida. 

A construção da visão permite ao jovem visualizar seu futuro, ou seja, 

entender “o que nos guia para onde queremos chegar e para os resultados que 

desejamos conquistar ao longo de nossa existência” (MARQUES 2014, p.371). 

Marques (2014, p,371) complementa ainda que construir a missão de vida é 

entender o seu lugar na sociedade, uma missão bem descrita norteia cada um dos 

aprendizados e conquistas. “Quando se entende a missão de vida, o seu papel no 

mundo fica ainda mais claro, e tudo começa a ter mais sentido” 

A respeito da formatação do propósito é a oportunidade de trazer para si a 

clareza da razão de sua vivência, Marques (2014, p,372) relata que a necessidade 

de entendimento do que inspira cada pessoa, do que os torna pleno e mais próximo 

daquilo que realmente tem valor para este indivíduo. 

O encontro 4 termina com o fechamento sobre o planejamento estratégico 

pessoal e com a entrega do diário de bordo da semana que passou, ressaltando 

mais uma vez a importância de todo este processo de construção do ser humano.  

5.3 Fase 3 – Praticar 

Toda a construção de autoconhecimento realizada nas primeira e segunda 

fases, objetiva criar estrutura para fase 3 do Praticar, onde são inseridos conceitos 

de empreendedorismo através do Design Thinking, desafiando o grupo a construir 

uma proposta de negócio, utilizando o Modelo de Negócios Canvas, Matriz CSD, 

Canvas de Retorno do Investimento, mantém-se ainda o acompanhamento do 

diário de bordo, conforme especificado na Figura 7. Esta fase de projeto é composta 

por 4 encontros. 
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Figura 7: 3º Fase – Praticar - Projeto DIPP 

 

Fonte: do autor (2018) 

 

Encontro 5 – Transmissão dos conceitos básicos de Design Thinking para 

empreendedores buscando desenvolver novas oportunidades empreendedoras e 

intraempreendedoras, através da construção do pensamento empreendedor em 

jovens, mostrando oportunidades do pensamento criativo. 

Foi transmitido de forma conceitual a metodologia do Design Thinking 

mostrando sua versatilidade na solução de problemas complexo e na construção 

de novas ideias. 

No final do encontro foi entregue os diários de bordo referente à semana 

anterior, e também pedido que alguns alunos dessem o feedback de como estava 

sendo a utilização desta ferramenta dentro de suas rotinas diárias. 

 

Encontro 6 – Neste encontro é apresentado aos jovens um desafio sobre 

práticas de empreendedorismo.  
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A equipe é dividida em grupos, cujo o desafio é construir um projeto de 

empreendedorismo e colocá-lo em prática, através de orientação, cada grupo deve 

construir um modelo de negócios usando a matriz do Canvas, que é um modelo 

que trabalha os pilares básicos para o planejamento e construção de uma empresa 

(infraestrutura, oferta, cliente e finanças).  

Sosnowski (2018, p.92) explicita que a infraestrutura diz a respeito dos 

recursos disponíveis, “a oferta refere-se aos produtos e serviços oferecidos ao 

consumidor e sua proposta de valor, o pilar clientes é composto pelo público alvo, 

canais de contato e relacionamento durante e pós venda com os consumidores”, o 

pilar das finanças abrange todo os custos e receitas da empresa. 

Os grupos são incentivados a construir um modelo negócio usando o Modelo 

de Negócios Canvas e colocá-lo em prática, seguindo a seguinte orientação, 

precisa ser um empreendimento: 

• Ser possível iniciar com R$ 50,00 (valor aportado como capital inicial 

para início da empresa);  

• O trabalho tem que ser em grupo; 

• O trabalho não pode apresentar nenhum produto ou serviço que 

atente contra a moral e os costumes do grupo; 

• Não pode trabalhar com produtos que contém álcool e seus 

derivados, ou produtos ilícitos;  

• O projeto em sua concepção não pode apresentar nenhum produto 

ou serviço que esteja em desacordo com a legislação vigente. 

Ao final deste encontro recolheu os diários do bordo referente à semana 

anterior, e feedback dos grupos de como está o andamento dos trabalhos práticos. 

 

Encontro 7 – A abertura deste encontro se deu com a apresentação dos 

grupos sobre o status de cada empreendimento e um breve relato sobre os 

trabalhos realizado durante a semana.  Neste encontro a tratativa foi cálculo de 

viabilidade dos negócios prospectados, através do cálculo do ROI (Return On 

Investment), foi explicado os conceitos básicos de retorno de investimento, sua 
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finalidade para a eficácia dos negócios, e noções gerais sobre faturamento, custos, 

receitas, despesas, etc.   

A Endeavor do Brasil (2015) apresenta o ROI como “um indicativo 

econômico fundamental para qualquer negócio, porque representa a relação entre 

o retorno e o capital investido em um projeto.” apresentando-se como uma métrica 

de mensuração dos resultados obtidos em relação ao capital investido. “Em suma, 

representa, basicamente, a relação entre o lucro/prejuízo obtido sobre o capital 

investido.”  (ENDEAVOR DO BRASIL, 2015).  

Como podemos visualizar na Figura 11, foi desenvolvido um Canvas de 

Retorno do Investimento como ferramenta que buscou facilitar a realização destes 

cálculos. Apresenta um cálculo simplificado para trazer a noção sobre a viabilidade 

ou não do empreendimento, mas que também pode ser usado para a apuração do 

resultado mensal, dos resultados, como o objetivo é mostrar a necessidade de 

calcular e parametrizar os resultados, esta ferramenta traz todas estas informações 

em uma matriz de maneira sintetizada. 

 

Figura 8: Cálculo do RI 

 

Fonte: do autor (2018) 
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Ao final deste encontro recolheu os diários do bordo referente à semana 

anterior, e feedback dos grupos de como está o andamento dos trabalhos práticos. 

 

Encontro 8 – Este encontro inicia-se com apresentação dos trabalhos da 

semana, o objetivo deste encontro é apresentar a ferramenta designada Matriz 

CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas) que pode auxiliar no processo de 

criatividade e na solução de eventuais problemas que possam surgir no dia a dia 

dos empreendimentos, mas também pode ser utilizada como ferramenta auxiliar de 

problemas cotidiano.  

A Matriz CSD tem como propósito classificar pontos do projeto que merecem 

maior atenção, através da classificação em três classes onde o grupo anota suas 

Certezas, Suposições e Dúvidas classificados nestas classes. Essas anotações 

podem ser realizadas em post-its, para que estes possam ser reclassificados de no 

momento que estes mudem de status.  

Bretas (2015) apresenta também uma outra forma de utilização da Matriz 

CSD, como ferramenta de reflexão e desenvolvimento pessoal. “Ao começar a 

trabalhar num novo emprego, por exemplo, pode ser útil preencher a Matriz para 

ajudar a compreender o contexto”. e conforme o usuário vai evoluindo no processo 

de entendimento do novo contexto, novas certezas e novas dúvidas são 

esclarecidas ou modificadas. “De forma análoga, a Matriz ainda pode ser aplicada 

em percursos de aprendizagem autônomos, assumindo características de uma 

ferramenta de pesquisa.” BRETAS (2015) 

Paula (2017) apresenta três passos a seguir para a construção de uma 

matriz CSD. Passo 1: Cada pessoa individualmente faz suas anotações em post-

its a respeito das certezas, suposições e dúvidas que tem a respeito do tema 

selecionado. Passo 2: Cada pessoa apresenta suas anotações colando seus post-

its em um painel com as três classes respectivas. Passo 3: O grupo debate sobre 

as anotações selecionando até três pontos principais para se trabalhar, naquele 

momento, este processo é cíclico e contínuo e foca ter o maior número de assuntos 

discutidos na classe das certezas, conforme visualiza na Figura 9. 
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Figura 9: Matriz CSD – Certezas, Suposições e Dúvidas 

 

Fonte: do autor (2018) 

Como padrão ao final do encontro faz se uma reflexão sobre o projeto de 

empreendedorismo que está sendo construído, cada grupo apresenta como está 

sendo trabalhar em grupo e construir um novo empreendimento, e também entrega 

o diário de bordo da semana que passou. 

5.4 Fase 4 – Potencializar 

A fase 4 do projeto DIPP é baseada em praticar todos os conhecimentos 

adquiridos ao longo do projeto, assim sendo temos a finalização da construção e 

apresentação da proposta de construir um empreendimento em grupo baseado nas 

metodologias ensinadas e apresentá-lo como resultado no último dia de trabalho 

deste grupo. 
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Figura 10: 4º Fase - Praticar - Projeto DIPP 

 

Fonte: do autor (2018) 

 

A Figura 10 ilustra a fase 4 do projeto DIPP. Esta fase de projeto é composta 

por 2 encontros 

 

Encontro 9 - Neste encontro analisa-se os resultados dos projetos em 

andamento, e incentiva-se os alunos a terminar o projeto para apresentação dos 

resultados, fala-se sobre os protótipos dos empreendimentos e explica-se que a 

ideia de já colocar em prática um empreendimento em teste. 

Ressalta-se também que todos estão estando propensos a acertar e errar, 

mas que tudo isso faz parte do processo, fala -se também sobre as correções neste 

momento do projeto, e até mesmo a possível descoberta de inviabilidade são mais 

baratas, pois gastou-se pouco recursos financeiros e capital humano. 

Finalizou este encontro recolhendo os diários de bordo da semana, e 

fazendo um fechamento sobre a importância desta ferramenta, como tarefa do 
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projeto a entrega da ferramenta finaliza neste encontro, mas encoraja-se os alunos 

a continuarem fazendo o uso desta ferramenta de autoconhecimento e reflexão 

diária sobre a vida cotidiana. 

 

Encontro 10 - Este encontro é o fechamento do projeto com apresentação 

dos resultados e os números de cada projeto, a entrega do projeto foi usar o Canvas 

de RI para mostrar os números e rendimentos do projeto, trazendo um breve relato 

sobre as experiências de cada projeto, quais foram as dificuldades e os resultados 

aprendidos com esta experiência, (apresentação em cinco minutos por grupo). 

Este fechamento também apresenta a importância de se usar o método 

DIPP para construir empreendimentos ou para as decisões cotidianas do dia a dia, 

como a importância de manter o foco em si próprio, com clareza de onde se 

encontra e onde almeja chegar.  

 

6. ANÁLISE E MENSURAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROJETO DIPP 

 

Todo este projeto foi pautado com o objetivo de criar um projeto pedagógico 

de ensino empreendedor, para que se pudesse incluir estes ensinamentos aos 

jovens cursando o ensino médio. 

O Projeto DIPP apresenta-se como produto que pode ser comercializado 

com entidades educacionais, mas também com grande potencial de ser utilizado 

como processo de inclusão social de jovens que se encontram a margens das 

benesses e direitos sociais básicos. 

Como este trabalho fala apenas da prototipação em um projeto de inclusão 

social facilitado pelo UNIFATEA e CRAS da cidade de Lorena, chamado 

“Convivência Social”, outras prototipações em grupos sociais distintos deste podem 

apresentar resultados diferentes dos que aqui serão apresentados, o que 

corroboraria ainda mais o aprofundamento da análise deste projeto de ensino. 

O trabalho de coaching em grupo apresentou questionamentos pessoais aos 

jovens e seu papel na sociedade e no mundo, fomentando neste o entendimento 
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sua vida presente, contribui com a edificação do futuro, e que seus atos hoje 

impactam diretamente em seus acontecimentos futuros. 

A roda da vida foi o primeiro contato do grupo com um a ferramenta de 

coaching. Ela trata dos quatro pilares que esta define como fundamentais para o 

equilíbrio do ser humano (Pessoal, Profissional. Relacional e Qualidade de Vida), 

onde os discentes se autoavaliaram com nota de 1 a 10 nos quesitos (saúde e 

disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, realização propósito, 

recursos financeiros, contribuição social, família, desenvolvimento amoroso, vida 

social, criatividade e diversão, plenitude e felicidade e espiritualidade).  

O principal foco desta ferramenta e trazer para cada discente (coachee) uma 

autorreflexão a respeito de sua vida, que precisa estar em equilíbrio para que as 

coisas aconteçam de maneira positiva, esta foi uma oportunidade dos jovens olhar 

para dentro de si e se observar inserido no meio social.  

Foi aplicado ao grupo de discentes a ferramenta Roda da Vida que possui 

resultados relevantes para o autodesenvolvimento pessoal, mas que se se estes 

questionários são tabulados teremos também através da média dos valores 

anotados pelo grupo um retrato do grupo, ou a roda da vida do grupo que está 

sendo trabalhado. 

Conforme podemos observar na Figura 11, este grupo de jovens se auto 

avalia como ponto a evoluir, o desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional, 

o que denota maior atenção para estes quesitos durante o desenvolvimento deste 

projeto pedagógico. 

Após autoanálise de roda da vida cada coachee, anotou para si três pontos 

de melhoria, em que se propõe a trabalhar durante todos o processo deste trabalho 

em grupo, os pontos de melhoria em comum ao grupo foram na esfera pessoal 

(equilíbrio emocional)  e relacional (família), quando o jovem tem a clareza que 

precisa melhorar o relacionamento com sua família e melhorar sua inteligência 

emocional esta ação por si só traz ganho de autoconhecimento e relacional com o 

provedores de sua subsistência. 
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A tabulação da média da Roda da Vida do grupo permite ao tutor do projeto 

fazer uma análise geral do grupo, assim consegue focar suas reflexões nos pontos 

que o grupo apresenta maior necessidade de melhoria. 

 

Figura 11: Roda da Vida - Média do Grupo 

:  

 

Fonte: do autor (2018) 

O sigilo das ferramentas aplicadas é mantido, mas algumas manifestações 

e espontâneos questionamentos relevantes dos jovens serão apresentados com 

supressão do nome do autor da frase. O Aluno 1 (2018) questiona. “Professor o 

que posso fazer para ser menos estourado com as pessoas que eu amo?” E assim 

o coach devolve a pergunta. Por que você se acha estourado? O que faz você se 

sentir assim? Esta pergunta faz escada para uma reflexão em grupo sobre a 

necessidade de autoconhecimento para o autocontrole emocional. Após esta 
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reflexão o Aluno 1 (2018) promete com voz embriagada “Eu assumo aqui perante 

ao grupo que vou aprender a obedecer a meus pais sem responder.” 

Esta resposta ajuda na compreensão das notas média do grupo com 

autoavaliação de equilíbrio emocional e relacionamento com familiares apresentar 

com média baixa a ser trabalhada. Uma reação desta provocada em um grupo 

impele para que os outros coachees possam refletir sobre o assunto e a importância 

de se viver bem em grupo com a família e a sociedade.  

O Aluno 2 (2018), também expressa ao grupo uma necessidade sua “Preciso 

parar de andar com pessoas que não possui atitudes corretas, todos pensam que 

estou fazendo coisa errada” pelo de acordo do grupo e expressões corporais outros 

jovens também sentem esta necessidade. 

Estes questionamentos entre outros e os compromissos assumidos de forma 

individual mostra que esta ferramenta teve aceitação do grupo e trouxe reflexões 

importantes que talvez estes ainda não tivessem a oportunidade de terem feito. 

Quando o jovem tem a oportunidade de parar e fazer uma autoavaliação de 

pontos pessoais que não se tem ainda refletido oportuniza-se a estes estabelecer 

questionamentos  

A segunda ferramenta de coaching utilizada foi a Análise Comportamental – 

(Testes dos Bichos), uma ferramenta lúdica que faz analogia das características 

comportamentais das pessoas às características dos animais. 

Esta ferramenta além de trazer à realidade o entendimento que cada 

indivíduo possui características individuais e comportamentais específicas, motivo 

este de umas pessoas ser mais aplicadas ou ter mais sucesso na realização de 

determinadas tarefas que outras pessoas. Para o jovem é muito importante 

entender que as características comportamentais não são problemas e sim muito 

importantes para o crescimento de um grupo, pois a diferenças somam em um 

grupo, quando tem conhecimento das características comportamentais podemos 

sim usá-las a nosso favor para a realização de tarefas adequadas a cada indivíduo. 

A aplicação da análise de perfil comportamental se dá através de respostas 

auto avaliativas de 25 grupos de perguntas com quatro alternativas cada, a 

execução desta ferramenta apresentou algumas dificuldades para os jovens no 
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momento da tabulação dos resultados, que após serem tabulados esses valores 

deveriam ser anotados em um gráfico radar. 

A primeira dificuldade foi contar quantas respostas foram marcada para cada 

alternativa (I, C, A ou O) que antes era alternadas em cada pergunta, para fazer a 

tabulação dos dados, assim foi realizado uma adaptação ordenando as 25 

alternativas no padrão (I, C, A, O) para todas as alternativas de respostas, 

apresentando um único lugar para anotar a alternativa escolhida, ao invés de 

marcar apenas ( x ) em uma das quatro  alternativa escolhida, conforme podemos 

visualizar no Quadro 2,  como exemplificamos as perguntas 1 e 2, como era na 

ferramenta inicial e a alteração sugerida. 

Quadro 2: Adaptação 1 – Análise de Perfil Comportamental 

Padrão IBC Adaptação DIPP 

1 - Eu sou... 
(   ) I - Idealista, criativo e visionário 
(   ) C - Divertido, espiritual e benéfico 
(   ) A - Focado, determinado e persistente 
(   ) O - Confiável, meticuloso e previsível 

1 - Eu sou... () 
I - Idealista, criativo e visionário 
C - Divertido, espiritual e benéfico 
A - Focado, determinado e persistente 
O - Confiável, meticuloso e previsível 

2 - Eu gosto de ... 
(   ) A - Ser piloto 
(   ) C - Conversar como os passageiros 
(   ) O - Planejar a viagem 
(   ) A - Explorar novas rotas 

2 - Eu gosto de... (     )   
I - Explorar novas rotas 
C - Conversar com os passageiros 
A - Ser piloto 
O - Planejar a Viajem 

Fonte: do autor (2018) 

 

No caso deste projeto, a avaliação de perfil comportamental serviu para 

mostrar aos jovens discentes as diferentes características individuais dos alunos 

inseridos no grupo, conforme representado no Quadro 1, as diferentes 

características referentes a cada perfil, bem como oportunizar entendimentos de 

que as profissões que sonham seguir precisa estar alinhada com o perfil 

comportamental, para que estes possam sentir confortáveis em suas atividades de 

acordo com seu perfil. 

Pela falta habilidades com utilização de gráficos, outra dificuldade 

encontrada foi após a tabulação dos dados extraídos do questionário, fazer a 
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anotação no gráfico radar para ter uma visualização gráfica do perfil apresentado, 

assim sugeriu-se a alteração do gráfico radar para o gráfico em barras, com 

números mais claros e visíveis, o que trouxe mais facilidade na anotação dos 

resultados. A alteração sugerida é apresentada no Quadro 3 com as duas versões 

desta parte da ferramenta. 

 

Quadro 3: Adaptação 2 – Análise de Perfil Comportamental

Fonte: do autor (2018) 

 

Esta ferramenta apresentou aos discentes a oportunidade de entender que 

muitas vezes suas atividades estão desalinhadas com o perfil comportamental do 

que se propõe executar e por vezes esta situação gera insatisfação e conflitos nas 

escolhas vocacionais, na vida pessoal, acadêmica e profissional. 

Através do entendimento de que cada indivíduo em sua unicidade apresenta: 

Um perfil comportamental diferente, como os quatros definidos pela ferramenta 

utilizada, entendemos assim que o perfil Tubarão corresponde aos indivíduos 

diretos e assertivos, focado nos resultados, o perfil Gato é aquele que têm 

Influência sobre o grupo, são indivíduos comunicativos e extrovertidos, focado em 

pessoas, temos ainda o perfil Águia que traz para si e para o grupo estabilidade, 
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são indivíduos organizados e estruturados, já o perfil Lobo apresenta a 

conformidade como seu ponto forte, são indivíduos analistas e metódicos. 

Em análise dos dados apresentados por este grupo conforme Figura 12 

temos o perfil Alto Gato como o predominante, este perfil é o comunicador, 

voltado às pessoas e atividades em grupo, assim sendo os trabalhos em grupo 

tendem a gerar interesse da maioria dos participantes, quando realizados neste 

grupo especificamente. 

 

Figura 12: Análise de Perfil Comportamental 

 
Fonte: do autor (2018) 

  

Como o grupo em sua maioria 57% apresentou o perfil comportamental Gato 

como mais relevante, os trabalhos em grupo foram sempre animados e muito 

agitados. As atividades em grupo também foram sempre orientadas a atender a 

demanda do perfil comportamental da maioria do grupo. 

Ressaltando sempre que por vezes como mostra o Quadro 1, todo perfil tem 

suas luzes e sombras e por isso o autoconhecimento permite que tenhamos 

atitudes que visam maximizar nossos pontos fortes e minimizar os pontos fracos. 

Quando foi passado o feedback de cada perfil o Aluno 3 (2018) diz, “por isso 

gosto tanto das coisas organizadas no mínimo detalhe, pois descobri que tenho o 
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perfil do Lobo” segue o Aluno 4 (2018) “agora entendi por que falo muito, e gosto 

de estar sempre perto das pessoas eu sou um Gato”, essas falas entre outras 

mostra que a ferramenta foi validade e seu propósito foi alcançado. 

Sequenciando no propósito de teste e validação das ferramentas deste 

projeto de ensino empreendedor, trouxemos para o grupo uma ferramenta de 

gestão de tempo chamada Tríade do tempo, que foi prototipada, esta ferramenta 

visou mostrar aos alunos que o tempo presente é a base da construção de nosso 

futuro e não dever ser desperdiçado através de respostas em um grupo de 

perguntas dano nota de 1 a 4 para menor e maior valor respectivamente para cada 

indivíduo, deu-se a oportunidade deste entenderem o que fazem de importante, 

urgente e circunstancial.  

Podemos observar na Figura 8, a média geral do grupo na esfera da 

importância demanda 31% do tempo gasto por estes jovens, as atividades das 

esferas urgentes e circunstanciais absorvem destes 69% de suas atividades. 

Pode-se analisar de acordo com o Figura 8, a média dos resultados de 

indicadores das esferas da tríade do tempo do grupo prototipado, encontra-se em  

desalinhamento com os valores sugerido por Marques (2016), os jovens deste 

grupo gastam apenas  31% do seu tempo em atividades que realmente trazem 

resultados,  inconforme com a sugestão de gastar 70% com atividades na esfera 

de importância, em contrário estes gastam mais tempo em atividades 

circunstancias e de urgências 69% como apresentado em Figura 8, o que faz com 

que demandem grande parte de seu tempo em atividades que não trazem grandes 

resultados para sua vida prenunciada. 

A importância do diagnóstico e autoconhecimento do que se faz com seu 

próprio tempo e de noções de sua gestão, propicia a oportunidade de focar na 

melhor utilização do tempo em uma idade onde os acontecimentos são voláteis e 

acontecem de forma sempre intensa. 

Quando se oferece a oportunidade ao jovem gerir melhor seu tempo, temos 

mais oportunidades de formar adultos que sabem utilizar o tempo em atividades 

que realmente geram resultados para si e para os grupos que estes possa estar 

inserido. 
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Ao docente o resultado médio do grupo conforme Figura 13, ajuda na 

elaboração de atividades que realmente possa auxiliar aos jovens na melhor gestão 

de seu tempo, como estabelecerem cronograma para todas as atividades a ser 

trabalhadas com esta equipe. 

 

Figura 13: Tríade do Tempo 

 

Fonte: do autor (2018) 

 

Denota que os jovem demandam grande parte de seu tempo em atividades 

que não geram resultados promissores para seu futuro, o assunto que mais foi 

abordado pelos jovens como um dos tomadores de tempo foi navegar na internet, 

assistir series e redes sociais, o Aluno 4 (2018), falou “professor imagina um Gato 

que fica o dia inteiro falando como todo mundo no Whatsapp e não tem tempo para 

mais nada, sou eu”, afirma, o questionamento do Aluno 5 (2018) foi muito 

interessante para continuação do feedback sobre a ferramenta de gestão de tempo, 

quando perguntou, “o que podemos fazer para ter uma melhor gestão de nosso 

tempo?”. Assim como todos do grupo descobriram suas limitações então foi 
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solicitado que todos assumissem três compromissos para que tivessem uma 

melhor gestão de tempo. 

Esta ferramenta foi validada, pois o grupo com suas interlocuções mostra 

que entenderam a valia desta ferramenta em suas vidas, apesar de cálculos e 

tabulações a prática adquirida na ferramenta da Análise de Perfil Comportamental 

auxiliou os jovens a tabularem esta ferramenta com mais facilidade, foi oferecido 

calculadores para os jovens que não tinham celulares ou acesso a este recurso no 

momento. 

Das ferramentas apresentadas como proposta de trabalho para o grupo a 

mais desafiadora foi o Diário de bordo que foi uma atividade diária que deveria ser 

realizada todos dos dias durante o período que durasse o projeto de ensino 

empreendedor, trata de fazer logo antes de dormir uma retrospectiva do dia que 

passou, olhando para si e analisando o que se fez de bom ou ruim o que dá para 

melhorar situando-se dentro do meio social em que se encontra inserido, após este 

reflexão olha para o dia seguinte e anota compromissos de melhoria e agenda do 

dia seguinte, a última proposta e dar a oportunidade deste jovem exercer a gratidão, 

pois ser grato é valorizar aquilo que se tem menos na escassez. 

Quando apresentado esta atividade a maioria reclamou de assumir este 

compromisso, então foi explicado que quando tiramos cinco minutos por dia para 

olhar para nós mesmos temos a oportunidade de melhorar nosso 

autoconhecimento e fortalecer nosso interior. 

Já na primeira semana se teve feedback positivo da ferramenta, Aluno 7 

(2018) relatou que nunca tinha pensado que seria tão bom e trouxesse tanto 

autoconhecimento para si, como parar cinco minutos para responder seis 

perguntas e refletir sobre o dia que passou. O Aluno 8 (2018) disse “é chato por ser 

sempre responder as mesmas pergunta, mas é legal pois não imaginei que eu 

podia ter tantas resposta diferentes” e segue dizendo “professor aquela parada de 

agradecer achei legal, nunca tinha agradecido ninguém por nada, então obrigado 

por você estar nos ajudando a ver uma vida melhor para nós”. 

Como esta foi uma ferramenta que durou todo o período do projeto, teve 

vários relatos positivos, como professor eu nem falava direito com minha mãe, 
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agora eu e ela fazemos todos os dias o diário de bordo e ela anota as repostas dela 

em um caderno, “eu e minha mãe nunca tínhamos conversado sobre o dia que 

passou” relata com olhos mareante o Aluno 9 (2018). 

O Aluno 7 (2018) confidencia particular ao docente do projeto DIPP  

 
 
Aquela pergunta de anotar ideias criativas para mudar o mundo é muito 
boa, eu nunca tinha pensado que podia mudar alguma coisa, lá onde moro 
acreditamos que nasce na comunidade não tem direito de sonhar é 
verdade, só agora com essa pergunta pude sonhar que posso mudar 
minha realidade. ALUNO 7 (2018) 

 
 

Estas arguições entre outras mostraram a força desta ferramenta para 

movimentar e incomodar os jovens a saírem de sua zona de conforto, 

oportunizando para si, melhor convívio familiar e em grupo e o mais importante, 

mostrar que estes podem recriar um futuro diferente daquele que acreditam já estar 

desenhado para si. 

Apesar de ser uma atividade diária fora do grupo de estudo, todos os alunos 

aderiram ao compromisso de realizar esta tarefa diariamente, mas nem todos 

entregaram o 100% das atividades, no geral a taxa de execução e entrega do Diário 

de Bordo foi de 80%.  

Após as reflexões de autoconhecimento a ferramenta Autofeedback ou 

Analise Estratégica de si mesmo, trouxe ao grupo como complementaridade no 

processo de autoconhecimento a necessidade de além de olhar para si, a 

necessidade de olhar para o futuro e construir um caminho a seguir, a ferramenta 

do Autofeedback, traz a oportunidade de olhar para si no tempo presente, e projeta 

o futuro até sua partida da vida neste plano. 

Quando os jovens têm que escrever seus pontos fortes e fracos, suas 

crenças fortalecedoras e limitadoras, suas ameaças e oportunidades, eles olham 

para si e para o meio em que estão inseridos, estes se vêem obrigados a pensar 

em si e como parte importante de uma sociedade. 

Sendo que o questionamento que mais causa estranheza aos jovens é 

quando este se vem obrigados s refletirem sobre a morte imediata ou a morte após 
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cinquenta anos, normalmente não se pensa em morte, principalmente na 

juventude, essa dura reflexão traz à tona que mesmo sem planejar morrer, todos 

morrem e os jovens precisam traçar um planejamento para que sua passagem por 

esta vida seja uma história plena. 

O Aluno 8 (2018), disse “olha professor não está como nada esse negócio 

de falar em morte, ainda bem que sou um Gato com sete vidas”, esta foi a 

oportunidade de falarmos sobre vida e morte e planejamento estratégico da vida, 

ao final desta atividade, todos foram motivados a descrever sua missão e propósito 

de vida, para que traçarmos um plano para a vida disse o  Aluno 10 (2018), se nasci 

pobre e vou morrer pobre, replicou esta afirmação pedindo para que todos que 

pensasse assim anotasse esta afirmação em crenças limitantes. 

Mesmo sendo uma aula mais reflexiva, pois se falou de vida e morte um 

assunto mais pesado, todos interagiram e fizeram atividade, ao final todos os 

alunos levaram consigo uma missão e um propósito de vida a seguir como 

estratégia de sua existência. 

Por ser uma ferramenta de análise estratégica da vida, sugere-se que esta 

ferramenta seja aplicada com maior espaço de tempo para que introduza o assunto 

planejamento estratégico de maneira mais conceitual. Antes de aplicar esta 

ferramenta. 

O brainstorming também foi uma ferramenta que teve bastante êxito na 

construção do planejamento estratégicos dos alunos, o questionamento sobre a 

importância do jovem na construção do futuro trouxe vários caminhos que foram 

compartilhados por todos, muitos mais que falar na hora certa esta ferramenta 

também oportunizou os jovens a aprenderem escutar, fazendo silêncio enquanto 

os outros falam este desafio apesar de parecer simples, não é tão fácil assim, pois 

se têm a necessidade de repostas, mesmo quando não se é chamado a dar 

respostas. 

Assim fazer um brainstorming com um grupo de jovens foi um desafio que 

surpreendeu as expectativas positivamente, com a aplicação e aceitação do 

processo e por suas propostas apresentada pelos jovens, como cuidar dos 
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moradores de ruas, terem mais projetos para cuidar das crianças e programas que 

coíbem a entrada dos jovens no mundo das drogas e prostituição. 

O processo de coaching em grupo através da validação dos alunos e seus 

feedbacks construtivos mostraram que o conjunto de ferramentas aplicadas atende 

ao objetivo de oferecer autoconhecimento e reflexão sobre a vida dos jovens e seus 

papéis de construção de uma sociedade mais justa e igualitária.  

Seguindo o processo de validação das ferramentas aplicadas no Projeto 

Pedagógico DIPP, a apresentação da metodologia de Desgin Thinking aos jovens 

teve grande receptividade, por ser uma metodologia dinâmica e flexível, e que pode 

se dizer até colorida com seus “posts its” de variadas cores.  

A explicação básica sobre a construção de projetos utilizando o design 

thinking, despertou bastante curiosidade nos jovens sobre o tema, foi passado links 

para pesquisa sobre o tema, mas sugere-se que se cronograma maior tempo de 

aula sobre este conteúdo pela sua boa receptividade e interesse o grupo. 

Após definição de cada negócio, cada grupo recebeu a quantia de R$ 50,00 

para iniciar seu empreendimento. Os negócios definidos foram: 

1. Empresa 1: Delícias Gourmet – Brigadeiros e Chup – Chup’s. 

2. Empresa 2: Cones & Cia – Cones caseiros de chocolate e doce de 

leite. 

3. Empresa 3: Doce Sabor – Trufas de chocolates com frutas. 

Cada grupo trabalhou a sua proposta dentro do Modelo de Negócios 

Canvas, e inicia a construção de seus empreendimentos. 

Ao passar detalhadamente aos jovens como seria o projeto de construção 

de um empreendimento que fosse viável se iniciar com R$ 50,00, os três grupos da 

sala recebem uma folha com a matriz de Modelo de Negócio de Canvas para 

colocar no papel suas ideias e planeja seu empreendimento. Enquanto todos os 

grupos estão trabalhando a matriz Canvas o Aluno 10 (2018) que estava pouco 

participativo no grupo chama o professor e fala “o que você ganha fazendo este 

trabalho aqui” o professor responde, o aprendizado de estar junto com vocês, o 

Aluno 10 (2018) insiste, “porque você confia em nós? E ainda vai dar dinheiro do 
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seu bolso para nós fazer o trabalho? E se não ser certo e perdermos o seu 

dinheiro?” 

Aproveitando estes questionamentos, houve a oportunidade de valorizar o 

grupo e mostrar que eles são dignos de confiança e respeito, e que depende de 

eles conquistarem diariamente com atitudes nobres, onde quer que estejam 

inseridos. 

Estas reflexões validam todo o processo, pois trouxeram aos jovens a 

sensação de valoração para si e para seu grupo, e a oportunidade de aprendizado 

sobre a utilização de uma ferramenta dinâmica para a construção de um 

empreendimento. Como relatado por alguns jovens, houve oportunidade única de 

aprendizado sobre empreendedorismo, o que contagiou o grupo prototipado que 

vive com poucas expectativas e em sua grande maioria às margens da sociedade. 

O aprendizado na matriz Business Models Canvas, atendeu o objetivo 

primário de construção de um empreendimento que fosse desenvolvido conforme 

regras estabelecidas, tendo em vista que os três projetos apresentado na matriz 

Canvas foram colocados em prática. 

A matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas), foi aplicada de forma 

dinâmica com a participação de todos os grupos, onde puderam alinhar em um só 

locar todas as informações sobre o empreendimento que que já sabiam e também 

aquilo que não tinham tanta certeza ou dúvidas, esta dinâmica de trabalho com 

esta matriz apresentou bastante êxito, por sua forma dinâmica e descontraída de 

trabalhar, os alunos ficaram animados quando entenderam que a poderiam utilizá-

la na solução de quaisquer problemas ou situações diária, o Aluno 10 (2018), 

comentou que iria deixar uma matriz colada na porta do seu quarto para ir 

colocando suas certezas, suposições e dúvidas de sua vida cotidiana e outros 

alunos concordaram com a ideia. 

Foram apresentados os resultados dos três grupos com os seguintes 

resultados: 

 

Empresa 1: Empresa 1: Delícias Gourmet – Brigadeiros e Chup – Chup’s 

• Resultado – 300% de lucro em 20 dias de trabalho 
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Empresa 2: Cones & Cia – Cones caseiros de chocolate e doce de leite. 

• Resultado – 19 % de lucro em 20 dias de trabalho 

 

Empresa 3: Doce Sabor – Trufas de chocolates com frutas. 

• Resultado – não apresentaram resultado positivo em 20 dias de 

trabalho 

 

 Após a finalização da apresentação foi dado um feedback a respeito das 

apresentações buscando mostrar que os resultados positivos são possíveis no 

ramo do empreendedorismo, e que existe outros caminhos a trilhar em suas 

decisões futuras, onde em um mercado de trabalho adverso o empreendedorismo 

pode ser uma solução.  

Ressaltou-se também a importância de atitudes empreendedoras em todos 

as fases da vida, mostrando a necessidade de se focar no empreendedorismo 

social, tendo em vista que este grupo prototipado vive em condições sociais 

adversas, conforme definido pela Aluno 15 (2018). 

“Onde eu moro aqui tem muito pessoas matando gente, é o pior problema 

que já vi na minha vida precisa melhorar, temos estupros, sequestros, roubos, 

drogas e prostituição.” 

O que complementa também a necessidade da cultura empreendedora em 

todos os atos da vida, como intraempreender nas organizações, que é um dos 

diferenciais dos profissionais contemporâneos.  

O cálculo do RI – Retorno do Investimento foi um grande desafio para o 

grupo, cálculos e contas isto causa à primeira vista resistência para a maioria dos 

jovens, esta resistência foi quebrada pela Matriz de Cálculo RI, que facilitou de 

maneira simples e acessiva a todos fazer os cálculos dos resultados dos seus 

empreendimentos, esta atividade foi realizada pelos grupos, também houve 

necessidade de utilização de calculadora e orientação individual por grupo para a 

realização dos cálculos. 
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A Figura 14 apresenta o resultado do Grupo 1, um resultado bastante expressivo 

deste grupo que conseguiu entregar uma lucratividade além das expectativas, pois 

o dinheiro ganho foi sendo reinvestido e eles conseguiram multiplicar em 20 dias 

de trabalho o capital investido em mais de seis vezes mais, o diferencial deste 

grupo, foi a maneira que foi encarado   pelos seus componentes este desafio, um 

dos componentes deste grupo disse que os brigadeiros foram feitos em fogão à 

lenha pela dificuldade que estes tinham de utilizar o gás em suas residências. 

 

Figura 14: Calculo RI – Grupo 13 

Fonte: Projeto DIPP – Alunos Grupo 1 (2018) 

                                                        
3Este grupo apresentou bastante dificuldade para a realização de cálculos básicos como 

(adição, subtração, multiplicação e divisão), assim sendo no preenchimento do CANVAS do RI, a 

soma dos custos com compras de mercadorias apresentou uma diferença de cálculo de R$ 2,50 

(onde o total apresentado foi de R$ 141,88, o correto é R$ 139,38, assim sendo o lucro apresentado 

no período passa de R$ 600 % para 604,5 %). 
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Assim, houve como diferencial deste grupo a necessidades de encontrar 

uma oportunidade de proporcionar rendimentos ao grupo e a vontade deste de ver 

o seu projeto funcionando, por ser o grupo mais emprenhado e que reinvestiu seus 

primeiros resultados com o faturamento das primeiras vendas, estes tiveram um 

resultado além das expectativas esperadas na formulação desta proposta 

Os resultados do Grupo 2 podem ser analisados na Figura 15, que mostra 

numericamente o resultado do grupo que também alcançou um resultado bastante 

promissor com rendimento de 19% sobre o capital investido em 20 dias de trabalho, 

este grupo teve bastante problemas de relacionamento interno e não reinvestiram 

o os primeiros ganhos, na compra de novos insumos mas atenderam positivamente 

a resposta do projeto. 

 

Figura 15: Calculo RI – Grupo 2 

: 

Fonte: Projeto DIPP – Alunos Grupo 2 (2018) 

 

O grupo 3 conforme Figura 16, não conseguiram realizar o projeto até o final, 

eles propuseram a trabalhar com matérias-primas  com alta permissibilidade e 
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também não tinham prática para a confecção do produto que tinham colocado como 

sua proposta de negócio, (trufas de chocolate) como demoraram muito reagir, os 

produtos estragaram e não tiveram tempo e nem disposição para continuarem o 

projeto por outro caminho. 

Figura 16: Calculo RI  – Grupo 3 

 

* Sugere-se que inclua um campo referente aos custos de Mão de Obra Direta. 

Fonte: Projeto DIPP – Alunos Grupo 3 (2018) 

 

Após apresentação dos resultados deste projeto, podemos avaliar o êxito do 

conjunto de ferramentas e metodologias utilizadas ao longo deste projeto. 

Analisando que foram investidos no geral o valor de R$ 150,00, onde movimentou 

uma quantia em faturamento de 625,00, com retorno de R$ 311, 50, temos ainda 

um expressivo rendimento de 207% do capital investido, em 20 dias de trabalho. 

Se pensarmos este projeto com um tempo de maior duração do que este foi 

protótipo acredita-se que certamente os resultados estão propensos a ser ainda 

mais promissores, assim propões que as aulas das fases 3 e 4 (Praticar e 
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Potencializar) possam ser aplicadas com prazos maiores para a execução desta 

parte prática do projeto. 

Na visão do pesquisador as validações das ferramentas propostas 

apresentaram-se eficientes no objetivo de trazer aos jovens autoconhecimento e 

ensino empreendedor, mas como proposta de validação deste projeto foi aplicado 

após encerramento do projeto um questionário que buscou junto aos alunos a 

validação na avaliação dos alunos. 

Foi realizada um questionário qualitativo com 13 perguntas fechadas com 

três alternativas de respostas (sempre, às vezes, nunca), aos alunos participantes 

do Projeto DIPP, as quais foram tabuladas e podemos analisá-las a seguir. 

A questão 1 conforme mostra a Figura 17, apresenta a autoavaliação do 

desempenho individual como aluno do projeto, dentro deste contexto podemos 

temos um quantia de 75% dos alunos que sempre apresentaram empenho nas 

realizações das atividades propostas, outros 25% dizem que as vezes 

empenharam com as atividades, estes números apresentam que a maioria dos 

participantes do curso, levaram a sério o objetivo proposto do início ao final do 

projeto. 

Figura 17: Questão 1 

 

Fonte: do autor (2018) 

O fato de os  discentes  emprenharem  nas  atividades  desenvolvidas  nos  

75%

25%

0%

1) Você considera que empenhou 100% na execução 
das atividades deste projeto

Sempre As vezes Nunca
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projetos oportunizou que as atividades fossem aplicadas de forma mais produtivas 

tendo em vista a cooperação e participação da maioria dos alunos. 

Seguindo a análise desta pesquisa, a questão 2 tratou sobre como as 

atividades realizadas no Projeto DIPP poderiam auxiliar nas realizações das 

atividades escolares, 85% dos alunos responderam positivamente a este 

questionamento, o que valida a proposta do projeto de também ser uma ferramenta 

complementar na educação e vida social deste jovem, conforme apresenta a Figura 

18. 

Figura 18: Questão 2 

 

Fonte: do autor (2018) 

Um dos grandes desafios deste projeto foi apresentar uma proposta que 

pudesse servir de construção social para a vida pregressa deste jovem, assim todas 

as atividades realizadas, buscaram trazer um norteamento profissional e vocacional 

ao grupo, a Figura 19 traz o resultado do questionamento sobre a percepção dos 

jovens quanto à colaboração deste projeto para a vida profissional deste aluno. 

O resultado de 95% mostra o quão impactante foi este norteamento para a 

 sua vida profissional e  certamente  podemos ver atrás  destas respostas sonhos 

85%

15%

0%

2) As atividades realizadas podem contribuir com sua 
vida escolar.

Sempre As vezes Nunca
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 que por hora estavam estagnados e puderam  vir  à  tona   com   todo  o  processo  

de autoconhecimento e ensino empreendedor. 

 

Figura 19: Questão 3 

 

 Fonte: do autor (2018)  

A Figura 20 apresenta o questionamento sobre se, as atividades realizadas 

no Projeto DIPP, pode contribuir com sua vida social dos jovens em sua 

comunidade. 

Figura 20: Questão 4 

 

Fonte: do autor (2018) 

95%

5% 0%

3) As atividades realizadas podem contribuir com sua 
vida profissional.

Sempre As vezes Nunca

85%

15%

0%

4) As atividades realizadas podem contribuir com sua 
vida em minha comunidade.

Sempre

As vezes

Nunca
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Muito mais que olhar para dentro de si, temos também uma grande demanda 

social da contribuição dos jovens como agentes de mudança onde estes residem, 

e a questão 4 trata deste tema onde os jovens deste grupo respondem que 85% 

das vezes os conteúdos partilhados sempre contribuíram com sua vida em 

comunidade. 

As Figuras 18, 19 e 20 tabulam questionamentos sobre a contribuição do 

projeto DIPP na vida dos discentes nos aspectos acadêmicos, profissional e social. 

Fato que pode resumir os indicadores positivos em palavras é quando o Aluno 7 

(2018) confidencia que tinha a crença de quem nasce na comunidade carente vai 

ser pobre pelo resto da vida não tem direito de sonhar, e que com a utilização das 

ferramentas propostas pelo projeto, descobriu que era possível sonhar e criar novas 

realidades para si e para os outros que estavam ao seu redor. 

Nesta análise podemos também ressaltar a vocação de empreendedorismo 

social deste projeto, e citar o que observou Drucker (2002) sobre a importância da 

interlocução do indivíduo e comunidade, como agente de transformação social, já 

Lopes (2010) ressalta que essa capacidade de transformação, auxilia a enfrentar 

as desigualdades no mundo contemporâneo. 

Ao propor ensinar empreendedorismo aos jovens, cursando o ensino médio 

criamos uma nova oportunidade de ensino, que Dolabela (2003) intitula por “cultura 

empreendedora”, e precisávamos saber dos jovens se o modelo proposto 

despertou nestes discentes o interesse sobre o aprendizado em conhecimentos de 

empreendedorismo.  

Quando temos a resposta que 95% dos jovens que as atividades sempre o 

incentivaram a buscar novos conhecimentos sobre empreendedorismo, conforme 

apresenta Figura 21 temos o reconhecimento deste grupo de toda a proposta 

pedagógica aplicada.  

Soma-se também à esta resposta o entendimento que foi criado um 

ecossistema empreendedor de ensino, “pois a ciência indica que é possível 

desenvolver um comportamento empreendedor, desde que se tenha acesso a um 

ambiente adequado” Sosnowski (2018, p 47). 
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Figura 21: Questão 5 

 

Fonte: do autor (2018) 

 

Outro foco do Projeto DIPP, foi trazer um norteamento vocacional aos jovens 

participantes do projeto, oferecer a estes caminhos que poderiam ser percorridos 

na vida profissional e acadêmica, com foco no empreendedorismo. 

 A Figura 22 apresenta a opinião dos jovens sobre a busca na clareza da 

profissão seguir, 70% dos jovens disseram que as ferramentas utilizadas sempre 

trouxeram clareza para suas escolhas, 25% responderam que as vezes ficou claro 

este caminho e 5% entenderam que nunca estes caminhos foram clarificados. 

Apesar dos resultados serem positivos sugere-se mais tempo na aplicação e novas 

ferramentas com foco em desenvolvimento vocacional. 

Esta reflexão de maior dedicação de tempo a orientação vocacional é ainda 

reforçada pela perspectiva de Marques (2017) e Chiavenato (2005) que fala da 

tarefa do coach, em auxiliar seu coachee a definirem quais são as carreiras 

profissionais que mais atende sua demanda de estilo de vida, uma melhoria 

continua de seu desempenho e tomar suas melhores decisões em sua carreira e 

sua vida profissional. 

95%

5% 0%

5) A forma que o projeto pedagógico foi transmitido 
o(a) incentivou a aprender mais sobre 

empreendedorismo.

Sempre

As vezes

Nunca
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Figura 22: Questão 6 

 

Fonte: do autor (2018) 

 

Ainda olhando a vida acadêmica dos jovens participantes deste projeto 

trouxemos a estes a reflexão de que se os conhecimentos compartilhados no 

Projeto DIPP, melhorariam sua performance nos estudos, conforme é apresentado 

na Figura 23, os alunos em sua maioria se autoavaliaram quanto às propostas de 

trabalho apresentadas auxiliam no aumento de performance em seus estudos. 

O que denota também que somado ao aprendizado adquirido os jovens 

acreditam que terão uma melhor performance em sua vida acadêmica graças as 

experiências vivenciadas no projeto, o que fortalece ainda mais a ideia de que este 

projeto pode ser utilizado como extensão acadêmica e agregador de 

conhecimentos e rendimentos escolar aos jovens da faixa etária proposta. 

Johnson et al (2016, p.14) afirma que o ensino empreendedor deverá 

proporcionar cabedal intelectual para que o estudante esteja aprendendo a 

aprender métodos que possa capacitá-lo a realizar quaisquer metas. 

70%

25%

5%

6) As ferramentas de orientação vocacional,  
trouxeram mais clareza sobre a profissão que você 

pretende escolher.

Sempre As vezes Nunca
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Figura 23: Questão 7 

 

Fonte: do autor (2018) 

A questão 8 indaga a respeito da preparação do jovem para empreender e 

buscar novos conhecimentos a respeito do empreendedorismo, na Figura 24, 

vemos que 70% dos jovens estão dispostos a empreenderem, mostrando que estes 

foram contagiados com os conhecimentos teóricos e práticos propostos. 

Figura 24: Questão 8 

 

Fonte: do autor (2018) 

75%

25%

0%

7) Estes conhecimentos que foram apresentados,  
auxiliarão para melhor performance em seus estudos.

Sempre As vezes Nunca

70%

25%

5%

8) Sente-se preparado a empreender e buscar novos 
conhecimentos a respeito de empreendedorismo.

Sempre As vezes Nunca
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A afinidade dos alunos como o projeto foi claramente expressada na 

resposta da questão 9, que falou sobre os anseios destes jovens que outros alunos 

tivessem a oportunidade em adquirir os conhecimentos transmitidos, a resposta foi 

unânime conforme apresentado no Figura 25. 

Esta resposta traz para si uma grande transformação das crenças 

limitadoras destes jovens que antes não acreditavam poderem vislumbrar novas 

oportunidades, agora que descobre para si um novo universo, dentro das atividades 

proposta pelo projeto DIPP, estes gostariam que todos os seus pares também 

tivessem esta oportunidade. 

Figura 25: Questão 9 

 

Fonte: do autor (2018) 

A questão 10, Figura 26, fala do pensamento em ampliar o projeto e 

questiona os jovens se estes gostariam de serem multiplicadores do projeto, caso 

ele venha acontecer em novas oportunidades, esta pergunta apesar de ter vários 

fatores envolvidos (com local, acesso dos jovens ao local do curso, etc.) 70% do 

jovens responderam que sempre estarão disponíveis para sempre ajudar na 

100%

0% 0%

9) Gostaria que todos estudantes tivessem 
oportunidade de passar por este projeto pedagógico.

Sempre As vezes Nunca
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multiplicação do projeto o que denota o impacto social de transformação do ensino 

empreendedor que este projeto pode ter. 

Figura 26: Questão 10 

 

Fonte: do autor (2018) 

Desejando conhecer se o projeto ofereceu estrutura aos jovens em relação 

a sua vida futura, para enfrentar as adversidades impostas por ela, 90% dos jovens 

entendem que sim, conforme é apresentado na Figura 27. 

O Projeto DIPP através dos conhecimentos compartilhados servirá como 

suporte para enfrentar as adversidades futuras, mostrando que o ensino 

empreendedor e o autoconhecimento encorajam e fortalece estes discentes a 

passar pelas intempéries cotidianas. 

Quando estes jovens tiveram a oportunidade de olhar par si com ferramentas 

de autoconhecimento encontraram em si forças para enfrentar situações que 

consideravam adversas e de difícil nível de solução. 

Ao autoanalisarem que as informações adquiridas poderão dar suporte a 

solução de problemas futuros podemos entender que os conhecimentos 

transmitidos foram internalizados por estes discentes. 

70%

30%

0%

10) Se tiver oportunidade gostaria de ser um 
multiplicador deste conhecimento.

Sempre As vezes Nunca
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Figura 27: Questão 11 

 

Fonte: do autor (2018) 

O autoconhecimento foi uma proposta geral durante todo o projeto, por 

entender que quando os indivíduos se conhecem de verdade suas ações são 

naturalmente potencializadas a buscar resultados mais consistentes e sua vida. 

Como podemos analisar a questão 12, apresentada na Figura 28. 

Figura 28: Questão 12 

 

Fonte: do autor (2018) 

90%

10% 0%

11) Acredita que o Projeto DIPP dará suporte para 
enfrentar as adversidades futuras.

Sempre As vezes Nunca

100%

0% 0%

12) O Projeto DIPP proporcionou mais 
autoconhecimento a você.

Sempre As vezes Nunca
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A Figura 28 mostra que 100% dos discentes entendem que todos os 

processos e métodos sempre trouxeram oportunidade de autoconhecimento, o que 

valida todas as ferramentas aplicadas que objetivaram trazer autoconhecimento a 

estes jovens. 

A tabulação da questão 13 é representada pela Figura 29, onde o objetivo 

foi entender se o projeto DIPP auxiliou no entendimento do processo vocacional 

dos discentes participantes do projeto 70% dos jovens responderam que as 

atividades de sempre auxiliarão em seu norteamento vocacional, 30% dos jovens 

ainda precisariam de mais atenção para o norteamento vocacional, recomendando 

assim que demande mais tempo para estes jovens em busca de clareza vocacional, 

inclusive com sessões de coaching individual. 

Figura 29: Questão 13 

 

Fonte: do autor (2018) 

Ao final da pesquisa propôs-se aos jovens participantes do projeto a 

descreverem três pontos que mais causaram impacto durante sua passagem pelo 

Projeto DIPP. As respostas foram extraídas e tabuladas conforme a Tabela 8, o 

que denota que os jovens aceitaram bem a proposta do ensino em 

70%

30%

0%

13) O Projeto DIPP auxiliou a entender melhor sua 
vocação

Sempre As vezes Nunca
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empreendedorismo e deram grande importância para as ferramentas que 

proporcionaram autoconhecimento. 

A reflexão diária com a ferramenta o Diário de bordo também apresentou 

grande relevância no processo de construção social destes jovens. Trabalhar em 

grupo e aprender a olhar para o futuro também se apresentam como situações que 

mais sensibilizaram estes jovens. 

Tabela 8: Questão 14 

Cite três coisas que mais impactaram no decorrer deste projeto 

Tópicos citados Quantidade Acumulado 
% 

Quantidade 
% 

Acumulado 

Empreendedorismo * 9 9 16,67% 16,67% 

Autoconhecimento 8 17 14,81% 31,48% 

Diário de Bordo 7 24 12,96% 44,44% 

Trabalhar em Grupo 6 30 11,11% 55,56% 

Visão de Futuro 4 34 7,41% 62,96% 

Persistência 3 37 5,56% 68,52% 

Melhoria Contínua 2 39 3,70% 72,22% 

Solução de Conflitos 2 41 3,70% 75,93% 

Dedicação dos Jovens 2 43 3,70% 79,63% 

Socializar-se 2 45 3,70% 83,33% 

União 2 47 3,70% 87,04% 

Respeito as diferenças 2 49 3,70% 90,74% 

Confiança 1 50 1,85% 92,59% 

Capacidade de Vendas 1 51 1,85% 94,44% 

Experiência Maravilhosa 1 52 1,85% 96,30% 

Diversão 1 53 1,85% 98,15% 

Dificuldades nas Vendas 1 54 1,85% 100,00% 
* Considerou-se como empreendedorismo tópicos como, (empresa na prática, fazer o dinheiro 

render através de um negócio e jovens empreendedores) citações que representam e transmitem 

o sentimento de empreendedorismo de jovens deste grupo.  

Fonte: do autor (2018) 

A Tabela 8 também oferece norteamento para as próximas turmas que 

passarão por este projeto, por trazer a visão dos jovens em uma pergunta aberta, 

sobre os pontos do curso que foram mais relevantes para cada participante deste 

projeto. 
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Quando se faz uma proposta de ensino em empreendedorismo a uma turma 

que ainda não possuía similaridade com o tema lança-se uma semente que se 

acredita que irá germinar. Na aplicação do Projeto DIPP após tabulação dos pontos 

que mais impactaram os jovens neste projeto, analisamos que o assunto 

empreendedorismo foi entreposto aos conhecimentos deste grupo de discentes. 

O Aluno 14 (2018) versou sobre a importância do projeto quando relata que 

pretende continuar produzindo brigadeiro e pretende expandir mais suas vendas. 

“Nunca tinha pensado em outra forma de ganhar dinheiro que não fosse empregado, 

mas tá tão difícil para nós da periferia arrumar emprego”. 

O autoconhecimento também se apresentou como um grande valia para a 

vida futura destes jovens, pois quando eles se propõe a fazer interrogações sobre 

seu papel no contexto social que está inserida ele oportuniza para si a chance de 

melhoria continuada em sua vida, ganho que também se reflete positivamente no 

meio que este se encontra inserido. 

Além de outras ferramentas do Coaching, o Diário de Bordo contribuiu muito 

para o processo do autoconhecimento destes jovens, tanto que este aprece em 

terceiro lugar como tópico que mais impactou o grupo. Os dizeres do Aluno 1 (2018) 

ressalta a importância do autoconhecimento em suas rotinas diárias para um 

melhor convívio social com sua família e sociedade. 

“Hoje com um nó na garganta querendo retrucar, respirei fundo e escutei, 

pelo menos um dia, vou escutar sem querer retrucar, bater boca, que dias assim 

sejam muitos, para eu aprender a escutar mais” 

O trabalho em grupo também foi um fator de grande impacto e desafio para 

esses jovens o Aluno 1 mais uma vez demonstra em suas palavras o ganho que foi 

gerado com esta metodologia de trabalho 

“Respeitar as pessoas, respeitar as opções do outro em qualquer aspecto, 

as pessoas são diferentes, agem diferente e pensam diferente. Apenas 

compreenda”. 

Ao término desta análise podemos vislumbrar novas turmas para o projeto 

DIPP, ao extrair da Tabela 8, informações sobre a importância dada sobre temas 
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como empreendedorismo, autoconhecimento e trabalho em grupo para estes 

jovens.  

Faz-se também necessário em novas pesquisas maior atenção para o tema 

orientação vocacional, pois a Tabela 8 contrapõe com as Figuras 22 e 29, por não 

trazer nenhuma citação a respeito de orientação vocacional como tópico de maior 

impacto para suas vidas.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O intento desta pesquisa foi analisar em que medida seria factível criar um 

projeto pedagógico de ensino-aprendizagem que forneça opção às instituições de 

ensino quanto ao tema empreendedorismo para jovens cursando o ensino médio.  

Para tanto, iniciou-se estes jovens em um contato como ensino em 

empreendedorismo norteado pelo Design Thinking e Coaching, agregando 

conteúdos para sua vida futura pessoal e profissional, oportunizando para eles um 

cabedal para gerar sustentabilidade em seus processos decisórios. 

Para responder ao problema central desta proposta alimentou a seguinte 

interrogação. O tema Empreendedorismo pode ser introduzido na Educação Básica 

(Ensino Médio) por meio de um projeto pedagógico facilitado pelo Design Thinking 

e Coaching? 

Em busca do decifrar desta inquisição criou-se um projeto de ensino 

empreendedor, (Projeto DIPP) que almejou transmitir aos jovens do projeto de 

inclusão “Convivência Social” autoconhecimento, orientação vocacional e 

aprendizado sobre empreendedorismo. 

O projeto foi norteado pelo Coaching e Design Thinking foi composto por 

quatro fases (Descobrir, Idealizar, Praticar e Potencializar) que buscaram 

apresentar às discentes participantes ferramentas facilitadoras para aplicação de 

conceitos para ser empreendedor. O embasamento desta pesquisa se deu por meio 

de revisões literárias que oportunizaram a criação e prototipação do Projeto 

Pedagógico de Ensino Empreendedor DIPP. 

O caminho percorrido foi de averiguação e entendimento relacionados às 

demandas por ensino-aprendizagem do empreendedorismo nas instituições 

educacionais brasileiras, assimilar as carências pessoais, vocacionais e 

profissionais do jovem entrante no mercado de trabalho, mostrar a relevância do 

empreendedorismo para a transformação política, social e econômica de uma 

sociedade e desenvolver uma didática metodológica de ensino que percorra estas 

nuance para gerar atitude empreendedora nos discentes participantes do projeto. 
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Ao estruturar o Projeto DIPP com ferramentas do coaching proporcionou 

conforme apresentado na pesquisa autoconhecimento aos componentes deste 

grupo, quando 100% dos jovens respondem que o projeto DIPP ofereceu-lhes esta 

oportunidade, permitiu também entendimentos que os jovens participantes deste 

projeto possuem demandas sociais específicas por serem moradores de uma 

comunidade carente que vive com limitações de estruturas sociais básicas, tendo 

em vista os dizeres do Aluno 15 (2018), sobre a realidade social em que vive. 

A contribuição social deste projeto também pode ser avaliada nas palavras 

do Aluno 7 e Aluno 1 (2018) sobre sua mudança de crenças em relação as pessoas 

e a sociedade em que vive, e respeitos das diferenças pessoais de seus amigos e 

familiares respectivamente. 

As transformações contemporâneas do mercado de trabalho exigem do 

jovem estar guarnecido cognitivamente para gerar oportunidades de prover 

rendimentos para si e para seu meio social.  

O Projeto DIPP teve por missão, “prover aos jovens autoconhecimento e 

norteamento empreendedor para vida”, oportunizando aos discentes, formação 

teórica e prática em empreendedorismo e potencialização de resultados, 

concebendo agentes de transformação social através do ensino em 

empreendedorismo. 

Missão sobre autoconhecimento alcançada quando as repostas sobre 

percepção de autoconhecimento dos discentes apresentaram 100% de 

concordância dos participantes do grupo, e sobre empreendedorismo também 

validando com resposta positiva de 95% dos discentes do grupo. 

Assim sendo os objetivos específicos desta pesquisa foram alcançados 

tendo em vista que estudantes entendem que foram introduzidos em 

conhecimentos de empreendedorismo, as reflexões do Aluno 2 (2018) sobre não 

envolver com amizades com comportamentos ilegais, e a percepção do grupo onde 

85% relata que o projeto contribui com sua vida em comunidade  

A utilização de ferramentas de coaching em grupo proporcionou aos jovens 

mais autoconhecimento, alterando sua forma de pensar a respeito de si e do meio 

social em que estão inseridos, não sendo somente um introito para criar 
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embasamento de cultura empreendedora, mas sim uma transformação 

comportamental para a vida.  

Por observar que o ensino sobre empreendedorismo ainda não é uma 

cultura em nossas instituições de ensino, esta pesquisa também se apresentou 

como mais uma alternativa para fomentar a educação empreendedora em 

instituições educacionais brasileiras, “como uma possível proposta para formar 

indivíduos empreendedores, capazes de enfrentar as dificuldades e ultrapassar os 

grandes desafios da economia, de um mundo globalizado e competitivo.” AMORIM 

(2018, p. 11). 

A ambição deste trabalho foi discutir as inúmeras possibilidades da inserção 

do ensino empreendedor aos jovens estudantes do ensino médio, que por vezes 

encontram-se desnorteados em estabelecer um planejamento de futuro frente às 

oportunidades que se apresentam a sua frente, ou até mesmo gerar a chance do 

jovem criar oportunidades caso este não às esteja visualizando. 

Ao se findar esta pesquisa, entende-se que há ainda inúmeros caminhos e 

propostas para serem discutidas sobre o ensino-aprendizagem em 

empreendedorismo como ferramenta essencial da Educação Básica, o que faz 

imaginar a possibilidade de desdobramento desta pesquisa em outras linhas de 

pesquisas acadêmicas. Toda essa pesquisa propiciou a criação e execução do 

Projeto DIPP, o que conjectura a criação de outros projetos e oportunidade de 

ensino empreendedor.  

O Projeto DIPP da forma que foi apresentado e prototipado nesse grupo 

experimental contaram com pequenas adaptações, todas as ferramentas 

validadas, para este público testado, mas não se esgota a fase de testes. Propõe-

se a aplicação deste projeto a outros grupos de alunos desta faixa etária com 

diferentes oportunidades sociais, e até mesmo a validação deste projeto em faixas 

etárias diversas. 

Todos os dados analisados por este produto, apresentam-se como 

oportunidades de referenciais para outras pesquisas, permitindo novas abordagens 

sobre o ensino empreendedor ou como produto a ser oferecido para intuições de 

ensino público e privada ou ainda aplicado em projeto sociais e outras metodologias 
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de ensino, com apoio de outras ferramentas ou das mesmas utilizadas, também se 

oportuniza a aplicação do projeto DIPP em outros grupos da mesma ou de outras 

faixas etárias.  

Enquanto pesquisador este projeto apresentou inúmeras nuances que se 

mostraram ao longo do projeto, devido sua prototipação em um projeto social o 

ganho de troca de conhecimentos entre as partes foi maximizado. Apesar da 

experiência do pesquisador em trabalhar com jovens das mais diversas classes 

econômicas e sociais, a maior carência deste grupo foi em relação ao apoio pessoal 

como (saúde e disposição, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional). 

Validou-se de forma profícua a possibilidade de inserção do Coaching como 

apoio na construção de autoconhecimento e consolidação social para os jovens 

participantes desse projeto e também como ferramental auxiliar de aprendizado. O 

Design Thinking também apresentou ótima vocação educacional para estruturação 

do ensino em empreendedorismo a jovens estudantes do ensino médio, tendo em 

vista a sua versatilidade e dinamicidade de aplicação e ótima aceitação dos jovens 

por esta metodologia de trabalho. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A - Questionário qualitativo. 
Questões Sempre As vezes Nunca 

Você considera que empenhou 100% na execução das 

atividades deste projeto. 

   

As atividades realizadas podem contribuir com sua vida 

escolar. 

   

As atividades realizadas podem contribuir com sua vida 

profissional. 

   

As atividades realizadas podem contribuir com sua vida em 

comunidade. 

   

As atividades realizadas podem contribuir com meu futuro.    

A forma que o projeto pedagógico foi transmitido o(a) 

incentivou a aprender mais sobre empreendedorismo. 

   

As ferramentas de orientação vocacional trouxeram mais 

clareza sobre a profissão que você pretende escolher. 

   

Estes conhecimentos que foram apresentados, auxiliarão 

para melhor performance em seus estudos. 

   

Sente-se preparado a empreender e buscar novos 

conhecimentos a respeito de empreendedorismo. 

   

Gostaria que todos estudantes tivessem oportunidade de 

passar por este projeto pedagógico. 

   

Se tiver oportunidade, gostaria de ser um multiplicador deste 

conhecimento. 

   

Acredita que o Projeto DIPP dará suporte para enfrentar as 

adversidades futuras. 

   

O Projeto DIPP proporcionou mais autoconhecimento a 

você. 

   

O Projeto DIPP auxiliou a entender melhor sua vocação    

 

Cite três coisas que mais o impactaram no decorrer deste projeto. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Roda da vida 
Marques (2014) 

 

Três pontos de melhoria: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Três compromissos para autodesenvolvimento 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - Avaliação de Perfil Comportamental 
Marques (2014) – adaptação do autor 

Escolha a alternativa e anote sua resposta em cada questão.

 
1 - Eu sou... (   ) 
I - Idealista, criativo e visionário 
C - Divertido, espiritual e benéfico 
A - Focado, determinado e persistente 
O - Confiável, meticuloso e previsível 
 
2 - Eu gosto de... ( )   
I - Explorar novas rotas 
C - Conversar com os passageiros 
A - Ser piloto 
O - Planejar a Viajem 
 
3 - Se você quiser se dar bem comigo... ()  
I - Me da liberdade 
C - Seja amigável, carinhoso e compreensivo 
A - Lidere, siga ou saia do caminho 
O - Me deixe saber sua expectativa 
 
4 - Para conseguir bons resultados é preciso... 
( ) 
I - Ter incertezas 
C - Diversão e celebração 
A - Planejar e obter recursos 
O - Controlar o essencial 
 
5 - Eu me divirto quando... ( )  
I - Tenho novidades 
C - Estou com os outros 
A - Estou exercitando 
O - Determino as regras 
 
6 - Eu penso que... ( )  
I - E bom ser manso, mas andar com um 
porrete 
C - Unidos venceremos, divididos perderemos 
A - O ataque é a melhor defesa 
O - Um homem prevenido vale por dois 
 
7 - Minha preocupação é ... ( )  
I - Gerar a ideia global 
C - Fazer com que as pessoas gostem 
A - Fazer com que aconteça 
O - Fazer com que funcione 
 
8 - Eu prefiro... (  )  
I - Perguntas a respostas 
C - Que todos tenha a chance de ser ouvido 
A - Vantagens a meu favor 
O - Ter todos os detalhes 

 
9 - Eu gosto de... (      )  
I - Tornar as pessoas confortáveis 
C - Construir memórias 
A - Fazer progresso 
O - Fazer sentido 
 
10 - Eu gosto de chegar... ( )  
I - Em outro lugar 
C - Junto 
A - Na frente  
O - Na hora 
 
11 - Um ótimo dia para mim é quando... (    )  
I - Desfruto de coisas novas e estimulantes 
C - Me divirto como meus amigos 
A - Consigo fazer muitas coisas 
O - Tudo segue conforme planejado 
 
12 - Eu vejo a morte como... (   ) 
I - Uma grande aventura misteriosa 
C - Oportunidade para rever os falecidos 
A - Algo que sempre chega muito cedo 
O - Um modo de receber recompensas 
 
13 - Minha filosofia de vida é... (      )  
I - Para ganha é preciso inventar novas regras 
C - Para eu ganhar ninguém precisa perder 
A - Há ganhadores e perdedores, eu acredito 
ser um ganhador  
O - Para ganhar é preciso seguir as regras 
 
14 - Eu sempre gostei de... (   ) 
I - Explorar 
C - Abordagem natural 
A - Focalizar a meta 
O - Evitar surpresas 
 
15 - Eu gosto de mudanças se... ( )  
I - Me der mais liberdade e variedade 
C - Ser divertido e puder ser compartilhado 
A - Me der uma vantagem competitiva 
O - Melhorar ou me dar mais controles 
 
16 - Não existe nada de errado em... (   ) 
I - Mudar de ideia 
C - Colocar os outros na frente 
A - Se colocar na frente  
O - Ser consistente 
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17 - Eu gosto de buscar conselho de... (  )  
I - Lugares, os mais estranhos 
C - Anciães e conselheiros 
A - Pessoas bem-sucedidas 
O - Autoridades no assunto 
 
18 - Meu lema é. ( )  
I - Fazer o que precisa ser feito 
C - Fazer junto com o grupo 
A - Simplesmente fazer 
O - Fazer bem feito 
 
19 - Eu gosto de... (  ) 
I - Complexidade, mesmo que confuso 
C - Calor humano, animação 
A - Coisas clara e simples  
O - Ordem e sistematização 
 
20 - Tempo para mim é ... ( )  
I - Irrelevante 
C - Um grande ciclo 
A - Algo que detesto desperdiçar 
O - Uma flecha que leva ao inevitável 
 
21 - Se eu fosse bilionário... (   ) 
I - Faria o que desse na cabeça 
C - Faria doações para muitas entidades 
A - Exibiria bastante para algumas pessoas 
O - Criaria uma poupança avantajada 
 

22 - Eu acredito que... (  )  
I - Bata um navio e uma estrela para navegar 
C - A jornada é mais importante que o destino 
A - O destino é mais importante que a jornada 
O - Um centavo economizado é um centavo 
ganho 
 
23 - Eu acredito também que... (          )  
I - Um sorriso ou uma careta é o mesmo para 
quem é cego 
C - O que vai volta 
A - Aquele que hesita está perdido 
O - De grão em grão a galinha enche o papo 
 
24 - Eu acredito ainda que. (   )  
I - A autoridade é para ser desafiada 
C - O coletivo é mais importante que o 
individual 
A - Ganhar é fundamental 

O - É melhor prudência do que 
arrependimento 

 
25 - Eu penso que. (   )  
I - Não é fácil ficar encurralado 
C - Duas cabeças pensam melhor do que uma 
A - Se você não tem condições de competir 
não compita 
O - É preferível olhar antes de pular 
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Usando o celular some o resultado de cada alternativa e multiplique por 4:  

RESULTADO 

I  X 4  % ÁGUIA 

C  X 4  % GATO 

A  X 4  % TUBARÃO 

O  X 4  % LOBO 

 

Pinte no gráfico abaixo as porcentagens da tabela acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 100% 100% 100% 

90% 90% 90% 90% 

80% 80% 80% 80% 

70% 70% 70% 70% 

60% 60% 60% 60% 

50% 50% 50% 50% 

40% 40% 40% 40% 

30% 30% 30% 30% 

20% 20% 20% 20% 

10% 10% 10% 10% 

Águia Gato Tubarão Lobo 
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APÊNDICE D – Tríade do Tempo 
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APÊNDICE E - Diário de Bordo 
Marques (2014) – adaptação do autor 

Diário de Bordo. 

Construindo o futuro através do caminho. 

1) Por que valeu a pena viver o dia de hoje? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Você faria alguma coisa diferente do que fez neste dia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Anote ideias criativas que podem mudar o mundo em que você vive. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Cite três ações que você se compromete a realizar amanhã para seu desenvolvimento pessoal. 
Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) Anote sua agenda do dia seguinte (dia ____/_____/________) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6) Agradeça por três coisas que ocorreram neste dia. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F - Autofeedback 
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APÊNDICE G –Business Model Canvas 

 

 

APÊNDICE H - Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas) 
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APÊNDICE I - Cálculo do Retorno do Investimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE J - Termo de Assentimento 
TERMO DE ASSENTIMENTO 
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(Menor) 

 

Por esse instrumento particular declaro, para os efeitos éticos e legais, que eu 

_______________________________________________________,(nacionalidade) ___________________, 

portador do RG _________________, residente e domiciliado à Rua 

____________________________________________________________na cidade de 

_________________________, estado de ______________________, após autorização dos meus 

responsáveis legais e por espontânea vontade desejo participar do projeto de pesquisa de forma voluntária 

“Projeto Pedagógico com Orientação Vocacional e ensino sobre  Empreendedorismo”   

Este será um estudo em que o jovem terá oportunidade de conhecer e entender suas vocações, ajudando na 

escolha da faculdade ou trabalho a seguir e também oferecerá noções de como abrir sua própria empresa, 

tudo isso com métodos dinâmicos de ensino. 

Ao final do curso você preencherá questionários para avaliar como foi sua participação e como foi seu 

aprendizado dos conhecimentos compartilhados pelo orientador do projeto. 

Esclareço que recebi todas as informações sobre a participação deste projeto de pesquisa, e a garantia de que 

receberei novos esclarecimentos que julgar necessários durante o decorrer da pesquisa. Esclareço também, 

que fui verbalmente informado sobre os possíveis benefícios e riscos, assim como, todos os passos desse 

experimento serão acompanhados por um Pesquisador Orientador. Esclareço também, que fui verbalmente 

informado que o único risco poderá a minha desistência durante o projeto, e como benefício terei oportunidade 

ao final do projeto de conhecer sobre assuntos acima citados. O projeto será realizado, pelo mestrando José 

Carlos Ribeiro Gonçalves (celular: 24 9 9847 3669, e mail jcarlos@jcarlosribeiro.com.br) do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA (UNIFATEA). Tomei conhecimento de que não terei custos e que tenho 

plena liberdade para recusar a participação na referida pesquisa a qualquer momento, sem penalização 

alguma. Autorizo para os devidos fins, o uso, a divulgação e a publicação dos dados e resultados obtidos do 

relatório geral da pesquisa. Recebi a garantia do sigilo que assegura a minha privacidade uma vez que os 

dados obtidos são confidenciais. Por estar de pleno acordo com o presente termo, assino abaixo o mesmo. 

 

 

Lorena, _____ de ___________ de ________. 

 

 

Assinatura do Participante __________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável ______________________________ 

APÊNDICE K–TCLE 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

(Responsável Legal) 

Por esse instrumento particular declaro, para os efeitos éticos e legais, que eu (nome) 

_______________________________________________________,(nacionalidade) ___________________, 

(profissão) _____________________, portador do RG ___________________, residente e domiciliado à Rua 

__________________________________________________na cidade de _________________________, 

Estado de ______________________, declaro que autorizo o menor 

_______________________________________________________________a participar da projeto de 

pesquisa “Projeto Pedagógico com Orientação Vocacional e ensino sobre  Empreendedorismo”   

O estudo tem como objetivo oferecer aos jovens ensino sobre empreendedorismo, e orientação vocacional. 

A coleta de dados será feita pela resposta de questionários, e das notas de participação dos alunos no termino 

do projeto de ensino. 

Esclareço que recebi todas as informações sobre a minha participação nesse estudo, e a garantia de que 

receberei novos esclarecimentos que julgar necessários durante o decorrer da pesquisa. Esclareço também, 

que fui verbalmente informado que o único risco será a não participação do menor durante a aplicação do 

projeto, e como benefício terei oportunidade ao final do projeto de conhecer sobre assuntos como 

empreendedorismo, e orientação vocacional, assim como, todos os passos desse experimento serão 

acompanhados por um Pesquisador Orientador. Como já foi dito acima, fui informado de que os procedimentos 

são simples, que não oferecem riscos aos participantes da pesquisa e serão realizados pelo mestrando José 

Carlos Ribeiro Gonçalves (celular:24 9 9847 3669, e mail jcarlos@jcarlosribeiro.com.br) do CENTRO 

UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA (UNIFATEA). Tomei conhecimento de que não terei custos e que tenho 

plena liberdade para recusar a participação na referida pesquisa a qualquer momento, sem penalização 

alguma. Autorizo e concordo para os devidos fins, o uso, a divulgação e a publicação dos dados e resultados 

obtidos do relatório geral da pesquisa. Recebi a garantia do sigilo que assegura a minha privacidade uma vez 

que os dados obtidos são confidenciais. 

Por meus responsáveis legal estar de pleno acordo com o presente termo, eu por minha livre vontade assino 

abaixo o mesmo. 

 

Lorena, _____ de ___________ de ________. 

 

Assinatura do Responsável Legal ____________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável ______________________________ 
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APÊNDICE L – Requerimento de Autorização de Pesquisa 
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ANEXO 1 – Parecer Consubstanciado do CEP 
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