
Educação empreendedora e 

Cooperativismo: práticas sociais para 

a vida em comunidade



 Administrador de empresas

 Especialista em gestão de negócios

 Consultoria e treinamento desde 2005

 Empreendedorismo e Gestão de 

Negócios... 

Quem sou eu?



Afinal, por que 

estamos reunidos?



Cidadania

Cooperação
Sonhos

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

Inovação
Educação

Ética

FilhosEmpreendedorismo



Empreendedorismo

EMPREENDEDO
R



Empreendedorismo 
Conceitos

Drucker: “É fazer o negócio de hoje capaz de  
construir o futuro.”

Filion: “ É o conjunto de comportamentos e 

de hábitos  que podem ser adquiridos, 

praticados  e potencializados nos indivíduos, 

de forma a torná-los capazes de gerir, criar  e 

aproveitar oportunidades, melhorar processo 

e inovar”. 
Fonte:https://ensinotec.com/metodologias-
ativas-e-educacao-empreendedora/



UM CENÁRIO DE 
MUDANÇAS - BRASIL1990 - Abertura de mercado 

e globalização

Avanços da medicina

Entrada das mulheres no 
mercado de trabalho

Flexibilização das relações 
de trabalho

Revolução tecnológica 
(Internet...)
Valorização do espírito 
empreendedor e da atitude 
empreendedora



“É aquela pessoa 

capaz de 

transformar seu 

sonho ou ideia em 

realidade e, assim, 

alcançar realização  

profissional e 

pessoal.”

Empreendedor

Fonte:https://ensinotec.com/metodologias-
ativas-e-educacao-empreendedora/



Característica de Comportamento 
Empreendedor

Persistência Autoconfiança 

Comprometimento Busca de informações

Busca de Informações



Característica de Comportamento Empreendedor

Exigência de qualidade

Persuasão e rede de contatos

Planejamento e 
monitoramento sistêmico

Corre riscos calculados

Estabelecer metas



Brasil: um país empreendedor

Em 2019, o país atingiu  23,3% de taxa 

de empreendedorismo inicial, a maior 

já alcançada. Ela também é a segunda 

em números de empreendedores, com 

38,7% da população adulta, entre 18 e 

64 anos.

Fonte: https://www.gemconsortium.org/



Mitos e Verdades sobre o Empreendedorismo

 Não é possível desenvolver o empreendedorismo, você deve 

nascer empreendedor?

 O objetivo de todo empreendedor é ser milionário?

 Empreendedores precisam ser bons vendedores?

 É necessário ter uma ideia inovadora para abrir um negócio?

 Dinheiro resolve tudo?

 Correr riscos faz parte de qualquer negócio?

 Ter sócios não é bom?



Qual o perfil do  brasileiro como empreendedor?

Busca alternativa diante da 

diversidade

Não desiste nunca É criativo e inovador Trabalha bem em equipe

Estabelece parcerias

Acredita em si mesmo



Imagine as competências e habilidades estimuladas desde 
criança!



 EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA
O conceito está relacionado a uma 

ideia no mercado de ensino, que se 

propõe a estimular o 

desenvolvimento de habilidades que 

são comuns ao empreendedor. Na 

verdade, é como enxergar que 

empreender é um processo 

constante de aprendizagem.

Fonte: https://escolasdisruptivas.com.br



Na educação básica, cerca de 
dois terços dos países 
reconhecem a educação 
empreendedora de modo 
explícito, prevalecendo a 
abordagem curricular 
interdisciplinar, em que o 
empreendedorismo é tema 
transversal. 

https://ois.sebrae.com.br/publicacoes/ensino-de-e
mpreendedorismo-na-escola-na-europa/
 2012

Educação Empreendedora: Brasil x Outros países

https://ois.sebrae.com.br/publicacoes/ensino-de-empreendedorismo-na-escola-na-europa/
https://ois.sebrae.com.br/publicacoes/ensino-de-empreendedorismo-na-escola-na-europa/


Existe nova
 fórmula 

para incentivar essas habilidades

fomentar 
futuros empreendedores?

para impulsionar o 
protagonismo 

das próprias vidas

Educação Empreendedora



Protagonismo Juvenil

O jovem deve ser 
visto como uma 

fonte de 
iniciativa, 

liberdade e 
compromisso.



Para qual mundo fomos preparados?
                                     

Dependência 

Competição

EmpregoEstabilidade 



Autonomia 

Cooperação

TrabalhoGeração de Conhecimento e 
oportunidade  

Qual mundo desejamos para nós e as gerações futuras?



Aprender 
a 

aprender

Aprender 
a 

fazer

Aprender 
a 

convier

Aprender 
a 
ser

Motivado
Saber aplicar 

o que 
aprendeu.

Maturidade 
emocional.

 Precisa ser 
empático

Para 
transformar 
realidade.

Pilares da 
Educação UNESCO

Comportamento Empreendedor



Papel do Professor

 Mediador do conhecimento

 Fortalecer no estudante a capacidade de pensar, 
avaliar e interpretar antes de absorver conteúdos.

 Conhecer as metodologias ativas



Papel dos Pais

Deixar os filhos sonhar

Errar faz parte do aprendizado

Estimular a imaginação e a criatividade

Preparar os filhos para mudar o contexto social

Mostrar o bem da escolha pelo coletivo

Aprender com os outros sempre



Como educar de maneira empreendedora e prática

No Ensino Médio, a Educação 

Empreendedora é um eixo estruturante, 

mas na Educação Infantil em todo o 

Ensino Fundamental é possível trabalhar 

nessa perspectiva. 

“A complexidade das atividades serão 

diferentes a depender da etapa, mas o 

foco está sempre no aluno”.
Fonte:Paulo Emílio de Castro Andrade, professor especialista em Desenvolvimento Integral e 
pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Novas Arquiteturas Pedagógicas da Universidade de São 
Paulo (USP). 



Como educar de maneira empreendedora e prática

Tirar                   da condição passiva de aprendizagem

COMO
COMPETÊNCI

AS
Emocionais Comportamentais



• Técnicas pedagógicas vivencias, 
interativas e dinâmicas.

• Elo entre processo de 
aprendizagem e mundo real.

• Atividades extracurriculares 
(Universidade Empreendedora)

• Formação acadêmica aliada a 
prática empreendedora.

• Perfil visionário e realizador.
• Negociação dos objetivos de 

aprendizagem. 

• Autodirecionamento da 
aprendizagem.

• Desenvolvimento do 
conhecimento e conceito de si.

• Busca de autonomia do ser, saber 
e fazer empreender

• Ênfase no processo aprender a 
aprender.

• Formação integrada, 
interdisciplinar e transversal.

• Aprendizagem pela ação, 
experiencial, contextual e 
cooperativa

Natureza da 
Educação 

Empreendedora

Novas 
metodologias e 

práticas 
pedagógicas

Educação 
centrada no aluno

Professor como 
mediador e 
orientador

Características da Educação Empreendedora



Métodos, Técnicas e Recursos

Aulas expositivas Visitas a empresas Estudo de Caso

Trabalhos em Grupos Seminários e PalestrasJogos de empresas 
e simulações



Principais dificuldades para implantar a educação empreendedora

 Professores sem perfil empreendedor. 

 Dificuldade em introduzir metodologias ativas no planejamento.

 Ambiente propício para implementar a educação 
empreendedora.



Como trazer ações  
empreendedoras, para 
a educação básica, 
alinhadas à BNCC?



Educação empreendedora 

e cooperativismo: 

práticas sociais para a 

vida em comunidade

O nosso desafio?



A BNCC não mexeu só em 
conteúdo. 

Ela pede novo professor, ou 
seja, que desaprenda para 

aprender.





Estímulo sensorial para 
alavancar o planejar 
ações  empreendedoras 
na educação básica 
alinhadas à BNCC.



“Ser empreendedor é ser um 
explorador, sedento por novas 
descobertas. Portanto, não 
desacredite dos seus sonhos, não 
tenha medo de desbravar o 
desconhecido, não abandone a 
sua missão. Se você, algum dia, 
pensou em tornar seu sonho em 
realidade, é porque você pode de 
fato fazê-lo”.

Augusto Cury



Agradecemos.

Kleber Bastos

 
kleber@astereducacao.com.
br

 (71) 99183-0639

mailto:kleber@astereducacao.com.br
mailto:kleber@astereducacao.com.br
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