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PREFÁCIO
Estamos vivendo em um mundo cada vez mais acelera-

é estimulado a desenvolver características como autono-

do, conectado e complexo, e a educação não está dife-

mia, proatividade e responsabilidade socioambiental, tor-

rente. A antiga maneira de fazer as coisas, que deu certo

nando-se um cidadão crítico e consciente do seu papel

durante muitas décadas, não sobrevive mais em tempos

na sociedade.

de exponencialidade. Todos os dias, somos convidados a
conhecer novas tecnologias, temas e métodos para nos

Além da escola privada, a Escola do Sebrae mantém um

conectarmos à realidade dos nossos estudantes. Precisa-

projeto para jovens da rede pública de ensino, o Núcleo

mos lançar um novo olhar para a nossa forma de compar-

de Empreendedorismo Juvenil (EFG NEJ), que funciona

tilhar e gerar o conhecimento!

no Plug Minas, em parceria com o Governo do Estado.
Fundado em 2010, o projeto oferece formação empre-

Pensando nesses desafios e na importância de transfor-

endedora por meio do curso técnico gratuito em Admi-

mar a educação do nosso país, os professores da Escola

nistração, seguindo a mesma metodologia da Escola do

do Sebrae tiveram uma brilhante ideia: compartilhar com

Sebrae. O curso tem duração de um ano. A proposta é

os apaixonados e engajados pela educação as práticas

oferecer ao jovem uma capacitação que lhe permita de-

pedagógicas que nos fazem ser diferentes.

senvolver habilidades e competências empreendedoras,
preparando-o para os desafios do mercado de trabalho

Para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de

e da vida.

nos conhecer, a Escola do Sebrae é uma instituição que
alia o Ensino Médio ao curso técnico em Administração,

O nosso convite, com esse livro, é que os leitores se inspi-

capaz de transformar o estudante por meio do empre-

rem em uma história de 25 anos de experiência em prá-

endedorismo. É uma escola com metodologia inovadora,

ticas, métodos de ensino e aprendizagens significativas,

que visa ao desenvolvimento do estudante em todas as

possibilitando um conhecimento coletivo, ativo e rele-

suas competências, tanto técnicas, como comportamen-

vante para os nossos estudantes.

tais, preparando o jovem para vencer desaﬁos e empreender para a vida. Por meio de uma trilha de projetos,

Ao longo do livro, o leitor irá conhecer projetos e práticas

o estudante é capaz de desenvolver atitudes empreen-

educacionais diferenciadas, que promovem o protago-

dedoras, habilidades em gestão, solução de problemas,
oratória, ideação e modelagem de negócios. Além disso,
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nismo do estudante e estimulam o “aprender fazendo” e a
cultura maker na escola. Na 1ª unidade, serão apresentadas metodologias ativas de aprendizagem, como levar a
realidade virtual para a sala de aula, o uso da gamificação,
a sala de aula invertida, entre outras práticas que revolucionam o processo de ensino-aprendizagem.
Na 2ª unidade, o leitor irá compreender como acontece
a jornada empreendedora do estudante da Escola do
Sebrae, por meio dos projetos “Tutoria”, “Empresa Simulada” e “Ativa Empreender” – projetos “mão na massa” de
empreendedorismo e gestão, que permitem ao jovem o
contato real com o universo e a dinâmica dos negócios.
Por fim, nas duas últimas unidades, serão apresentados
projetos interdisciplinares, socioculturais, esportivos, missões internacionais, projetos de educação financeira e de
empreendedorismo social, entre tantos outros que compõem a trilha de projetos da Escola do Sebrae, a fim de
promover um aprendizado efetivo e que contribua para a
formação integral e humana do estudante.
Acreditamos que disseminar boas práticas acelera o de-

Boa leitura!

Fabiana Ribeiro de Pinho
Gerente na Unidade de Educação e
Empreendedorismo do Sebrae Minas
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Bruna Brandão

senvolvimento da educação do nosso país.

PREÂMBULO

CONVERSA DE CORREDOR
Daniella Arreguy e Fabiano Ferreira Santos

Há um bom tempo, o cenário educacional brasileiro vem

menino do interior do sertão nordestino, seja para a me-

pedindo socorro. É mais que notória a gravidade em que

nina da agitada capital.

se encontra aquela que poderia ser a grande responsável
pela transformação e renovação cultural e social do país:

Foi exatamente a fim de discutir soluções que possam

a tão negligenciada EDUCAÇÃO.

impactar a sala de aula que, em uma manhã de sábado,
alguns professores da Escola do Sebrae foram convidados

Chega a ser impensável que adentramos o século XXI com

para participar de uma capacitação promovida por uma

escolas apresentando graves problemas, tais como alunos

editora. Entre eles, estávamos eu, professora de Língua

de idades e séries diferentes dividindo a mesma sala e o

Portuguesa, e Fabiano, professor de Contabilidade. Nesse

mesmo professor durante todo o horário de aula; falta de

evento, conhecemos e conversamos com professores de

bibliotecas e de iluminação adequadas; telhados quebra-

instituições públicas e particulares extremamente dedi-

dos que fazem com que estudantes se amontoem entre

cados, mas um tanto perdidos em relação às suas práticas

livros, cadernos, baldes e goteiras; falta de alimentação

cotidianas, que foram até lá para buscarem soluções ino-

para os estudantes que, muitas vezes, fazem lá sua princi-

vadoras a fim de utilizá-las no cotidiano escolar. Também

pal refeição. Sem mencionar, ademais, o fato de não haver

nós tínhamos tal expectativa. E grande foi nossa surpresa

professores suficientes em algumas escolas – nas quais,

ao percebermos que muito do que se falava ali naquele

muitas vezes, o professor de Geografia ou de Biologia, por

momento podia ser novidade para grande parte dos pro-

exemplo, é convidado a dar aulas de Português ou de Físi-

fessores, mas já não era para nós.

ca, pois não há profissionais para ministrar aulas destas disciplinas – e quiçá material didático satisfatório ou acesso à

A nossa realidade escolar é muito diferente daquela vivi-

tecnologia. Esta, aliás, ainda parece incrivelmente distante

da na maioria das escolas do Brasil. Vivemos a educação

para muitos alunos, principalmente os do interior do país.

em uma instituição que desde muito tempo ousa fazer
diferente, olha para o futuro destemidamente e sempre

Se por um lado sabemos ser verdadeira essa desolado-

se mostra disposta a aceitar os desafios e as ideias levadas

ra realidade, por outro encontramos pessoas que ainda

pelo corpo docente de ir além do que já se fez, a fim de

acreditam no poder transformador da educação e, por

promover o protagonismo do nosso aluno.

isso, estão dispostas a doarem tempo e conhecimento
para buscar soluções que possam renová-la, seja para o
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é o de poder compartilhar boas práticas educacionais
(algumas entre tantas outras já existentes) que possam
levar inspiração para professores e para pessoas apaixonadas pela educação, reafirmando a crença de que
“é possível”. É possível mudar. É possível ressignificar. É
possível fazer diferente.
Sendo assim, tivemos a ideia de organizar um livro no
qual pudéssemos registrar as boas práticas que temos
Por realmente acreditarmos no impacto positivo que

realizado na sala de aula, na tentativa de oferecer um en-

uma educação de qualidade pode causar na vida de uma

sino no qual nosso aluno possa de fato ser o agente res-

pessoa e também por percebermos nitidamente as mu-

ponsável pela construção do conhecimento.

danças que distinguem nossos alunos no mercado de
trabalho, mesmo ainda tão jovens, é que sempre tive-

No entanto, antes de levarmos adiante tal iniciativa, pro-

mos a vontade de poder compartilhar com nossos pares

curamos a direção da escola (na época, Ricardo Pereira e,

aquilo que de bom temos conseguido fazer e os resulta-

atualmente, Fabiana Pinho) a fim de explicarmos nossa

dos diferenciados que nossos estudantes têm alcançado.

proposta, no que fomos prontamente apoiados com os
recursos de que a escola dispunha, além da busca de par-

É tomado desses sentimentos que surge, então, a ini-

cerias que se fizessem necessárias para a produção do livro.

ciativa deste despretensioso livro, cujo objetivo maior
Depois disso, convidamos, de forma voluntária, todos os
professores da escola a escreverem artigos que exemplificassem metodologias bem sucedidas – não porque nos
julguemos mais capazes ou melhores, mas pelo sincero
Bruna Brandão

desejo de compartilhar algo que percebemos estar empiricamente funcionando, diante dos nossos olhos, e do qual,
por um grato “acaso” do destino, podemos fazer parte.
Recebidos todos os textos, queríamos também que o
livro tivesse um formato convidativo, com ilustrações
que enriquecessem o trabalho. Foi nesse momento que
nos ocorreu a ideia de envolvermos nossos alunos nessa
construção, convidando-os, mais uma vez, a assumirem
conosco o espaço do protagonismo.
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viés inter e multidisciplinar, estruturam e colocam em prática os conhecimentos aprendidos, além de participarem
Bruna Brandão

de propostas nas quais têm a oportunidade de pensar em
soluções que melhorem a sociedade, o que contribui, também, para uma formação humana mais enriquecedora.
Esse material, apesar de bem elaborado, não é nada
sofisticado e, muito menos, as ideias aqui contidas são
extremamente revolucionárias na área educacional, porém este é o traço que o diferencia: com ideias simples,
de fácil execução e um bom apoio institucional, é possível modernizar a educação, tanto em sala de aula como
também fora dela.
Fizemos o convite para que eles participassem da Ofi-

Este livro também veio ao encontro de um momen-

cina de Criação que organizamos. Nela, contamos com

to único em que a educação brasileira clama por mu-

a valiosa contribuição do professor de Artes, Guilherme

danças. Base Nacional Curricular, itinerários formativos,

Augusto Corgozinho, que sugeriu a técnica de criação

metodologias maker.... Sabemos que essa iniciativa é

dos desenhos e orientou os participantes. Nesse dia, alu-

apenas mais uma entre tantas outras boas experiências

nos de diferentes séries se reuniram em equipes de oito

que devem acontecer isoladamente pelas escolas do

a dez integrantes e, a partir das instruções fornecidas,

país. Que nossa singela contribuição sirva para disse-

criaram desenhos que representassem a experiência

minar, na comunidade escolar, a certeza de que é pos-

vivida na metodologia indicada a eles. O grupo que já

sível fazer diferente.

havia vivenciado o Tutoria (projeto estruturante do primeiro ano), por exemplo, pensaria em um desenho que

É possível sonhar.

simbolizasse tal vivência; também o grupo que já havia
participado do Me Poupe procedeu da mesma maneira.
E assim chegamos ao formato que agora apresentamos
a você, caro leitor. Nos capítulos deste material, você perceberá como, com boas ideias e uma grande vontade de
fazer diferente, uma escola pode, de fato, ser espaço de
transformação da realidade dos estudantes, que experimentam metodologias ativas, vivem projetos que, pelo
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ABERTURA

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA EMPREENDEDORA
Karinne Aparecida de Melo Mendes

Introdução

Cabe a ele, também, ter a capacidade de olhar de maneira inusitada e ser capaz de perceber o que acontece na

O coordenador pedagógico e sua atuação de maneira em-

sua relação com os professores e na relação deles com

preendedora serão o foco deste artigo. Cada vez mais, a

os alunos. Saber o momento e ter conhecimento do mo-

coordenação pedagógica precisa estar mais próxima das

mento de poder auxiliar o professor.

novas práticas e trabalhar para colocar em prática aquilo
que irá contribuir para melhorar sua atuação na escola.

A importância do coordenador pedagógico no ambiente
escolar o desafia a encontrar novas formas de ensino e

O papel do coordenador pedagógico é muito impor-

aprendizagem e o torna a principal ferramenta na busca

tante no contexto escolar. É dele a responsabilidade de

de competências e habilidades necessárias à gestão es-

acompanhar o processo de aprendizagem dos alunos,

colar criativa e inovadora.

monitorar o desempenho dos professores e fazer cumprir o Projeto Político-Pedagógico da instituição em

Durante muito tempo, a educação vem sofrendo modifi-

que trabalha.

cações, e o empreendedorismo é uma das grandes mudanças na educação. Ser empreendedor, hoje, vai muito

Um coordenador empreendedor trabalha para que toda

além do conceito de abrir um novo negócio. A veia em-

a comunidade escolar seja um participante ativo, autôno-

preendedora já faz parte dessa nova geração que está nas

mo e competente para dar sua opinião, tomar decisões e

escolas, as quais precisam corresponder e incentivar essa

trazer novas ideias para o contexto escolar.

prática. O coordenador tem que estar ligado a essas mudanças e trazê-las para sua atuação.

Lima e Santos (2007, p. 77-90) relatam que, no decorrer
da prática de trabalho, os coordenadores devem desen-

O atual modelo de ensino requer uma visão gerencial

volver outras competências, como a ampliação da es-

e pedagógica, além de uma postura empreendedora.

cuta, a modificação da sua fala, o respeito à consciência

Neste cenário, cabe ao coordenador entender as reais

coletiva, maior flexibilidade com os planejamentos, que

necessidades de seus alunos e ser um articulador nessa

devem sempre ser construídos a partir do olhar coletivo.

mudança, promovendo os melhores resultados.

12

A Educação Empreendedora é uma ferramenta que
desperta e motiva a construção de ideias inovadoras,
formando cidadãos críticos, autônomos, transformadores e empreendedores, que buscam o crescimento
coletivo, por meio de suas ações integradas, frente a
um mercado competitivo.

Pedagogia Empreendedora
Quando falamos em gestão escolar, principalmente
nos dias atuais, precisamos pensar sempre em inovação e novas práticas. Uma coordenação pedagógica

deve estar atento ao caráter pedagógico das relações

eficiente é aquela que consegue acompanhar as mu-

de aprendizagem no interior da escola. Ele leva os pro-

danças rápidas da atualidade e está próxima da comu-

fessores a ressignificarem suas práticas, resgatando sua

nidade escolar.

autonomia, sem desconsiderar a importância do trabalho coletivo. Agindo como um parceiro do professor, o

Para ser uma boa gestão, é importante que ela seja

coordenador vai transformando a prática pedagógica.

desenvolvida com atividades focadas em cada setor e
em questões e conflitos que precisam ser soluciona-

De acordo com Freire (2009), a “construção de uma

dos na escola. Atualmente, a prática da gestão escolar

nova realidade” acontece pela participação da comuni-

requer competências e capacidades para acompanhar

dade escolar na sinalização de urgências educacionais

de perto e compreender adequadamente as grandes

e, consequentemente, na tomada de decisões pos-

transformações nos processos educacionais e precisa

teriores ao diagnóstico das necessidades pontuadas.

desenvolver habilidades, novos hábitos e novas con-

Nesse contexto, cada vez mais, o empreendedorismo

dutas que facilitem o enfrentamento de situações com

vem ganhando espaço na escola e na coordenação

a necessária flexibilidade. (FREIRE, 2009, p.26)

pedagógica.

De acordo com Lück (2002), as escolas atuais precisam

Orsolon (2003) destaca que as mudanças provocadas

de líderes capazes de trabalhar e facilitar a resolução

pelos coordenadores são importantes para toda a co-

de problemas em grupo, trabalhando junto com os

munidade escolar, de maneira que as inovações pro-

professores e colegas, ajudando-os a identificar suas

postas se constituam num efetivo exercício de demo-

necessidades de capacitação e a adquirir as habilida-

cracia que possa transformar a escola. Assim, a ação do

des necessárias. É um trabalho que envolve toda a co-

coordenador será a de um agente transformador na

munidade escolar e apresenta-se mais efetivo.

medida em que ele transformar a si mesmo e, por consequência, à realidade de maneira dinâmica.

Dentro da coordenação pedagógica, de acordo com
Freire (1982), a figura do coordenador pedagógico
é, primeiramente, a de um educador, e como tal ele
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O estabelecimento de novas relações entre política

na-se necessário um desenvolvimento profissional capaz

educacional e política de desenvolvimento traz, com

de identificar oportunidades, gerar conhecimentos que

maior força, o incentivo à iniciativa, ao trabalho em

estejam além das habilidades técnicas habituais e acom-

equipe, às sinergias realistas, a partir dos recursos lo-

panhar as grandes inovações tecnológicas.

cais, assim como ao trabalho por conta própria e ao
empreendedorismo. (DELORS, 2001, p.29)

A Pedagogia Empreendedora é uma estratégia didática
para o desenvolvimento da capacidade empreendedora

A legislação vigente a nível mundial apresenta poucos

de alunos até o nível médio, que utiliza a Teoria Empre-

registros sobre o empreendedorismo na educação. No

endedora dos Sonhos, não se propondo a ser uma me-

Brasil, não é diferente; apenas as Diretrizes Curriculares

todologia educacional de uso amplo. Restrita ao campo

Nacionais da Educação Básica (DCNEB) apresentam a

do empreendedorismo, conviverá com as diretrizes fun-

obrigatoriedade do conteúdo “empreendedorismo”

damentais de ensino básico adotadas no ambiente de

integrando o currículo escolar. Dessa maneira, o em-

sua aplicação, a escola. (DOLABELA, 2003, p.55)

preendedorismo ainda está à margem na maioria das
instituições de ensino, pois os educadores, muitas ve-

Uma coordenação empreendedora deve estar atenta às

zes, o relacionam com capitalismo, lucro e gestão. Eles

inovações, ter uma postura líder, ter iniciativa e ser criati-

desconhecem as definições dos pensadores supracita-

va. Para isso, basta ter motivação e acreditar na pedago-

dos e, por conseguinte, não sabem que empreender

gia empreendedora. Dentro deste panorama, DOLABELA

também tem a ver com postura, com liderança, com

(2003) aborda a teoria da Pedagogia Empreendedora,

mudança, com atitude e, principalmente, com ação.

com o conceito alicerçado em dois aspectos cruciais: so-

(MARTINS, 2010, p.29)

nhar e realizar.

A atual economia do Brasil apresenta um cenário que gera

De acordo com Lopes (2010), um estudo realizado na In-

uma intensa competitividade nos mais variados setores

glaterra revelou que as pessoas que foram expostas ao

de negócios, a nível nacional (FOWLER, 2010). Assim, tor-

empreendedorismo, por meio da escola, da família ou de
amigos, mostravam-se mais dispostas a empreender. Assim, podemos inferir que o sistema educacional pode, sim,
promover o empreendedorismo, desenvolvendo as habilidades necessárias para empreender. Ainda segundo Lopes

Bruna Brandão

(2010), alunos de 14 a 18 anos, sob a supervisão de professores, conseguiram desenvolver uma empresa durante
algumas semanas. Os estudos mostraram, também, que o
nível de atividade empreendedora desenvolvida por esses
alunos que tiveram uma educação empreendedora é mais
do que o dobro da população geral da Europa.
O trabalho do coordenador pedagógico empreendedor
é ajudar os professores a desenvolver nos alunos a responsabilidade e as tarefas com satisfação, além de criar
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pessoas mais comprometidas na hora de executar tarefas.
O empreendedorismo também faz com que os alunos
possam pensar como agentes transformadores na sociedade. Atualmente, ele já está relacionado ao conceito
de empoderamento, moldando a consciência ambiental,
econômica e social como uma coisa só e não tendo apenas a recompensa financeira como objetivo, o que é essencial, inclusive, para a formação do cidadão.
A energia do empreendedor nasce e se renova na bus-

Os desafios estão presentes no dia a dia da coordena-

ca do sonho. Essa energia impulsiona o empenho, a dis-

ção pedagógica e eles não podem ser encarados como

posição para adquirir conhecimento, a capacidade de

algo negativo, pois são oportunidades positivas para a

liderança, a habilidade para identificar oportunidades, a

aprendizagem e para a transformação das práticas ino-

criatividade, a perseverança, a autonomia e o protagonis-

vadoras da gestão escolar. Sendo assim, a coordenação

mo, que são as condições para empreender, e isso reflete

empreendedora traz benefícios a todos os envolvidos

na coordenação pedagógica que atende de forma mais

com a comunidade escolar, transformando a realidade

abrangente as escolas. (DOLABELA, 2002, p.55)

de todos.

CONCLUSÃO
Neste artigo, foi abordada tanto a importância do coordenador pedagógico na instituição quanto a sua visão

primeiro contato da criança com a escola e, mais ainda,

empreendedora para a transformação da educação. A for-

no decorrer de sua vida acadêmica. Isso faz com que o

ma de educação no Brasil está em constante movimento

coordenador e toda a sua equipe tenham papéis muito

e precisa cada vez mais acompanhar a globalização e o

importantes nesse desenvolvimento.

acesso às informações e às novas tecnologias.
Com todo o acesso às tecnologias que as crianças têm
Quando falamos em uma coordenação pedagógica empre-

hoje, a escola tem o papel de direcionar o conhecimento

endedora, falamos da mais recente forma de gestão escolar.

ao que é realmente importante. Nesse sentido, a coorde-

Não há mais como separar a escola do contexto vivido no

nação pedagógica empreendedora torna-se essencial.

país que está mais voltado para o empreendedorismo.

Ela se torna uma ferramenta importante na transformação dos alunos.

Estamos em uma sociedade que começou a enxergar
a importância da educação empreendedora desde o
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ABERTURA

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA PARA O ENSINO MÉDIO
Cacilda Maria de Almeida

Novos futuros possíveis

Introdução

motivações serão mais do que conseguir um bom emprego e uma alta renda, eles também deverão se preocupar

Estamos enfrentando desafios sem precedentes – sociais,

com o seu próprio bem-estar, o de seus amigos, familiares,

econômicos e ambientais –, impulsionados pela acelera-

da comunidade e do planeta. Eles precisarão ser jovens

ção de um mundo conectado e por um rápido desenvol-

empreendedores que irão construir ativamente o futuro.

vimento tecnológico. Ao mesmo tempo, essas forças estão
nos proporcionando uma grandeza de novas oportunida-

Esses jovens nasceram em um contexto digital que altera

des para o avanço humano, relacionadas com o bem-estar

a maneira de se relacionar, em um mundo sem fronteiras,

e a saúde. O futuro é incerto e não podemos prevê-lo, mas

onde a tecnologia possibilita a troca em múltiplos espa-

precisamos estar abertos e prontos para as oportunidades.

ços, sem limites físicos e sociais. Estamos em uma nova
era, com uma nova forma de funcionamento, de se co-

Os jovens de hoje que estão no Ensino Médio serão os

municar e se relacionar, e com perspectivas de futuro que

adultos do futuro. Para isso, as instituições de ensino te-

modificam e organizam o jeito de pensar das pessoas, co-

rão que preparar os jovens para trabalhos que ainda não

nectando desejos, trabalho e propósito pessoal em rede,

foram criados, para tecnologias que ainda não foram

engajando outras pessoas e culturas.

inventadas ou desenvolvidas e para resolver problemas
que ainda não foram resolvidos. Essa é uma grande opor-

As pessoas estão em um movimento de hiperconexão,

tunidade para antecipar e identificar soluções para pro-

que as une a partir de suas ideias, voltadas para um

blemas novos e futuros da sociedade.

pensamento coletivo em que pensar no outro não exclui pensar em si mesmo. Esse movimento carrega uma

Para navegar por tais desafios e incertezas, os estudantes

grande força, um grande poder de realização, concilian-

precisarão desenvolver sua curiosidade, imaginação, resili-

do e convergindo pensamentos individuais e coletivos,

ência, autodeterminação e, principalmente, o seu compor-

contagiados por um propósito comum. Esse pensa-

tamento empreendedor. Eles precisarão respeitar e apre-

mento muda toda uma lógica de agir no mundo, a par-

ciar as ideias, perspectivas e valores dos outros, lidar com o

tir de microrrealizações coletivas que podem impactar

fracasso e a rejeição e avançar diante da adversidade. Suas

positivamente a sociedade, observando problemas reais, analisando causas e propondo soluções. Esses são os
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verdadeiros catalizadores das grandes mudanças que o

Aprender a ser: para desenvolver, o melhor possível, a per-

mundo precisa.

sonalidade e estar em condições de agir com uma capacidade cada vez maior de autonomia, discernimento e responsa-

Nesse contexto, o desenvolvimento de uma nova geração

bilidade pessoal.

de jovens com a mentalidade de que é possível conectar soFonte: Fonte: DELORS, 2001.

nhos à sua realização pessoal e profissional, com propósito e
significado para suas vidas, torna-se condição fundamental
para construir um futuro possível hoje. Portanto, precisamos
buscar respostas de como podemos educar para um mundo cada vez mais imprevisível, ao mesmo tempo em que
apoiamos os estudantes na realização dos seus sonhos.

Esses pilares são essenciais para compreender a relação
entre a Educação Empreendedora e o empreendedorismo, que está diretamente associado ao desenvolvimento
econômico, sendo o empreendedor a figura central de
criação ao substituir o velho pelo novo – criação de novos

“Analfabeto do século XXI não será aquele que

produtos, negócios e mercados –, conceito este apresen-

não consegue ler e escrever, mas aquele que não

tado pelo economista Joseph Shumpeter (1942). Assim,

consegue aprender, desaprender e reaprender.”

ao associar o empreendedorismo apenas com a criação

Alvin Toffler

de uma empresa, limitamos o potencial do empreendedor diante do protagonismo de sua própria vida e sua
atuação diante dos desafios contemporâneos.

A Educação Empreendedora
A relevância da Educação Empreendedora para o desenvolvimento de uma nação já é reconhecida como estratégica em diversos países. A UNESCO, em seu relatório Educação: Um Tesouro a Descobrir, apresenta quatro pilares
para a educação deste século XXI, os quais têm total convergência com a proposta da educação empreendedora.
Aprender a conhecer: aprender a aprender, para se bene-

O empreendedor se torna a pessoa capaz de empreender seu próprio futuro e sua vida, seja como dono de um
negócio, trabalhando para uma empresa, atuando em órgão de governo, liderando projetos sociais ou em busca
de seus projetos empreendedores. Nesta perspectiva, entendemos que empreendedorismo está associado à sua
realização pessoal, de sonhos e aspirações; é uma forma
empreendedora de pensar e atuar no mundo, independentemente de onde esteja ou atue.

ficiar das oportunidades oferecidas pela educação ao longo
da vida.
Aprender a fazer: com foco não apenas em uma qualificação profissional, mas, de uma maneira abrangente, a competência que torna a pessoa apta a enfrentar numerosas
situações e a trabalhar em equipe.
Aprender a conviver: desenvolver a compreensão do outro e a percepção das interdependências, no respeito pelos

A Educação Empreendedora visa ao desenvolvimento de atitudes e de uma mentalidade
empreendedora que possam estimular o aprendizado de competências e habilidades que ajudarão o jovem, ao longo da vida, a resolver problemas, a buscar conhecimentos e a identificar e
criar oportunidades.

valores comunitários e sociais.
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As habilidades empreendedoras serão permanentemen-

converge com a Educação Empreendedora, dialogando

te aplicadas pelo jovem em sua vida, contribuindo para a

com os diferentes conteúdos e currículos, e não apenas com

sua formação integral como cidadão protagonista de sua

disciplinas que retratam o tema do empreendedorismo.

própria realidade.
Com esses desafios, a proposta da Educação EmpreendePara fomentar a Educação Empreendedora, é funda-

dora deve transcender a transmissão do conhecimento,

mental fomentar o autoconhecimento e a autonomia

para um novo lugar de práticas de aprendizado, com foco

dos estudantes. Para isso, é necessário incorporar ele-

no desenvolvimento de habilidades e competências do

mentos do contexto dos estudantes que facilitem uma

jovem empreendedor.

aprendizagem coerente com a sua realidade e o seu entorno, promovendo um modelo de ensino integral, que
compreende as dimensões intelectuais, físicas, emocionais, sociais e culturais, e cuja implementação exige um

Mentalidade empreendedora

desenvolvimento de forma coletivas, envolvendo estudantes, pais, professores, gestores educacionais e toda

A mentalidade empreendedora, ou mindset empreen-

a comunidade.

dedor, é o nosso modelo mental, é a forma de ver, agir
e pensar, imbuída por nossas crenças e valores. É como

A Educação Integral propõe a interação com o contex-

interpretamos, compreendemos e reagimos ao mundo e

to dos estudantes para um desenvolvimento pleno, e

ao nosso redor.

Mindset fixo

Mindset de crescimento

Pessoas que têm um mindset fixo acreditam que nasce-

Pessoas com um mindset de crescimento acreditam

ram com um grupo de características – inteligência, per-

que são capazes de cultivar e desenvolver novas

sonalidade e caráter – que são imutáveis. Elas não lidam

habilidades a partir do seu próprio esforço. Dessa

bem com os erros e, por pensar dessa forma, evitam no-

forma, entendem sua jornada como um processo

vos desafios ou experiências com receio de parecerem

de aprendizado.

deficientes em alguma dessas características.
•

Crê no desenvolvimento da inteligência e
de habilidades.

•

Crê que inteligência e habilidades são natas.

•

Tem dificuldades em ver as próprias limitações.

•

Busca aprendizado para superar limitações.

•

Evita desafios por medo de revelar fraquezas.

•

Abraça desafios e encara falhas como aprendizados.

•

Não crê que esforço possa gerar mudanças.

•

Vê o esforço como caminho para a excelência.

•

Encara problemas sem esperança em resolver.

•

Enfrenta os problemas com entusiasmo.
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Fonte: DWECK, 2017.

A pesquisadora Carol Dweck dedicou anos de pesquisa

vez que o aprendizado acontece a partir da reflexão das

para entender como as pessoas lidam com o fracas-

ações realizadas.

so. Assim, apresentou os conceitos de mindset fixo e
mindset de crescimento.

Ao se estimular o desenvolvimento do protagonismo juvenil, o jovem é envolvido ativamente na construção de

A Educação Empreendedora fundamenta a sua ação edu-

sua trajetória e dos rumos para sua própria vida, modifi-

cativa no desenvolvimento de competências que permi-

cando sua forma de atuar diante da instituição de ensino,

tam aos estudantes aprimorarem suas habilidades ao lon-

da comunidade, da cidade e do planeta. O jovem desen-

go da vida, sendo capazes de criar e se adaptar ao futuro.

volve sua autoconfiança enquanto forma sua identidade

Assim, a Educação Empreendedora visa estimular atitu-

e seu estilo pessoal. Nesse mesmo processo, passa a se

des e comportamentos empreendedores que favoreçam

aproximar e a se conectar com diferentes perspectivas

o desenvolvimento de um mindset de crescimento.

e possibilidades de atuação, reconhecendo as oportunidades do seu entorno, aplicando sua imaginação e
criatividade na resolução dos grandes desafios sociais,

O estudante na Educação Empreendedora

econômicos e ambientais que impactam e promovem o
desenvolvimento do país e do mundo.

Para compreender as habilidades empreendedoras e o

Diante disso, percebe-se a necessidade da Educação

processo de Educação Empreendedora, é preciso enten-

Empreendedora para reforçar o desenvolvimento de

der o papel do estudante na sua aprendizagem. Partindo

habilidades como comunicação, criatividade, liderança,

da visão de Paulo Freire (2002), de que o educador deve

negociação, tomada de decisão e outras que constituem

“estar atento ao fato de que saber ensinar não é transfe-

a formação integral dos jovens empreendedores para os

rir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua

desafios da sua vida.

própria produção ou construção”, a Educação Empreendedora busca estimular o protagonismo dos estudantes.
A essência da Educação Empreendedora está no sonhar,

O professor na Educação Empreendedora

na catalisação do desejo e na ação transformadora do jovem aprendiz. Ao reconhecer seu sonho, o jovem se mo-

Se por um lado o papel do estudante é ressignifica-

tiva em busca do aprendizado necessário para que seus

do na educação empreendedora, o mesmo vale para

sonhos possam se tornar realidade. Esse processo visa

o professor. Na transmissão do conhecimento, o edu-

desenvolver uma experiência prática para concretização

cador agora deve estimular os estudantes a aprender.

dos sonhos em projetos reais de vida.

Nessa visão, o professor assume uma postura diferente,
de facilitador do processo de aprendizado, um grande

Dolabela (2008) explica esse movimento como o saber

influencer da aprendizagem.

empreender – quando as pessoas empreendem em função do que são, e não somente do que sabem. É um tipo

O professor-facilitador deve apoiar os estudantes em

de aprendizado diretamente associado à prática, uma

seus objetivos individuais e coletivos. Desde a criação de
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projetos até a viabilização de recursos para alcançá-los,

têm contato com um público fiel e interessado em seu

ele deve estar à disposição para orientar e desafiar os es-

conteúdo apresentado. Além disso, eles possuem conhe-

tudantes na proposição e resolução dos seus objetivos.

cimento ou experiência sobre o que estão anunciando.

As etapas do processo poderão ser planejadas, mas sua

Dessa forma, apresentam novos conhecimentos, testam

execução será diferenciada para cada grupo de estudan-

possibilidades, experimentam na prática, fazem com que

tes e até para cada estudante individualmente, para uma

suas indicações sejam genuínas e geram uma conexão

aprendizagem personalizada e customizada para diferen-

real com seu público. Então, por afinidade, o professor in-

tes realidades e perfis de estudantes. Então, o professor

fluencer poderá indicar, recomendar, testar e gerar novos

será o mentor-orientador de todo esse processo, que

conhecimentos, a partir das conexões e experimentações

permitirá, aos estudantes, explorar novas possibilidades.

durante o processo de ensino-aprendizagem.

Lançamos um novo olhar sobre o aprender a aprender,

A responsabilidade do professor-facilitador é gerar um

e principalmente sobre o papel do professor no proces-

ambiente colaborativo, em que os estudantes tenham

so de ensino-aprendizagem. O professor como influencer

condições de desenvolver sua autonomia, o pensamento

atua como muitos dos influenciadores digitais que os

crítico e a capacidade de resolver problemas, valorizando

jovens acompanham nas suas redes sociais. Mas, para

a criatividade e a experimentação.

compreender essa mudança, vale dar um passo atrás e
entender a transformação da comunicação.

“Cabe a todos os professores a responsabilidade de
fazer com que os alunos sejam estimulados a pensar e

Por alguns anos, a televisão foi praticamente o único ca-

agir com uma mentalidade empreendedora. A sala

nal de comunicação com os consumidores, sendo uma

de aula, cada vez mais, tem de se transformar em

das principais plataformas de marketing, usada para

laboratório para geração de novos conhecimentos.”

anúncios e ações de comunicação em massa. Hoje, com

(GUERRA; GRAZZIOTIN, 2010, p. 83)

a criação da internet e a popularidade de plataformas
de mídia social, como Instagram, Facebook e YouTube,
os consumidores têm liberdade ilimitada e escolhem o

Ao assumir esse novo papel, os professores são reconheci-

conteúdo que desejam e pelo qual têm interesse. Essa

dos como mentores dos estudantes para suas realizações,

mudança redirecionou todo o processo de comunicação

orientando, inspirando ou estimulando a estruturação e o

das marcas e as propagandas antes exclusivas de veículos

desenvolvimento de projetos que compatibilizam com o

de grande alcance e impacto, como a TV, e apresentou

seu propósito, gerando um engajamento de esferas para

novas formas de ensinar e aprender.

além do individual, com repercussões que possam ser
planetárias. Para isso, é necessário que o professor possa

Com esses desafios, os profissionais de marketing desco-

criar ambientes que estimulem o protagonismo, a cola-

briram os influenciadores como um canal para oferecer

boração e a criatividade.

soluções a partir de indicações e experimentações. Esse
canal permite uma comunicação direta com o público-

Hashimoto (2013) propõe um novo paradigma da edu-

-alvo. O perfil dos influenciadores deve ser: pessoas con-

cação voltado para uma vivência mais experiencial,

fiáveis dentro de uma comunidade específica, que man-

fazendo uso de dinâmicas e simulações, entendendo
a sala de aula como um laboratório de testes. Os prin-
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cipais desafios do professor-facilitador é entender qual

é a nova postura para este novo cenário e diferentes

•

e estudantes;

modelos de aprendizagem, que irão requerer novos
recursos pedagógicos.
O professor-facilitador contribui com a educação empre-

oferecer meios de autorrealização para professores

•

conectar pessoas de perfis e históricos diversificados;

•

promover uma cultura em prol da educação
empreendedora.

endedora quando busca:
Os professores precisarão entender o momento, conver•

criar um ambiente para realização de atividades prá-

ter conhecimento e adaptar-se diante das mudanças,

ticas de aprendizagem dentro e fora da sala de aula;

atuando como mediadores e influenciadores da apren-

•

fomentar parcerias;

dizagem. Para isso, deverão utilizar diversas metodologias

•

favorecer a autoexperimentação;

ativas, que constituirão uma estratégia de aprendizagem

•

promover a interdisciplinaridade entre as diferentes

fundamental para a experimentação de uma educação

disciplinas;

para o futuro.

CONCLUSÃO
A Escola do Sebrae de Formação Gerencial, ao atuar com a
Educação Empreendedora, busca promover mudanças que

Estamos em uma nova era, marcada por avanços tecno-

estimulem maior engajamento, autonomia, protagonismo

lógicos, científicos e sociais cada vez mais rápidos, na qual

e aprendizagem dos estudantes, em sintonia com o mundo

o conhecimento que se aprende na instituição de ensino

contemporâneo. Sua proposta pedagógica busca colocar o

é rapidamente superado pelo que se aprende fora dela. É

estudante no centro do processo de aprendizagem, propon-

preciso dar autonomia para que os estudantes sejam prota-

do-lhe uma formação integral ao longo da vida, preparando-o

gonistas do seu próprio aprendizado, empreendedores de si

para atuar no mundo profissional, ser capaz de guiar sua jor-

mesmos, para fazer, errar, avaliar, ajustar e propor ações que

nada de aprendizado e exercer a cidadania, gerando impacto

possam exercitar os comportamentos e as atitudes empre-

positivo para sua comunidade e para sua vida.

endedoras que impactam de forma positiva o mundo.

A Educação Empreendedora tem grande convergên-

A Educação Empreendedora se apresenta como uma

cia com os princípios e conceitos da nova BNCC – Base

estratégia pedagógica para instituições de ensino inova-

Nacional Comum Curricular e com a nova proposta para

doras, que tenham, como direcionamento, o desenvolvi-

o Ensino Médio, na medida em que propõe uma abor-

mento de uma cultura que favoreça um posicionamento

dagem pedagógica que busca maior articulação entre

e um destaque diferenciados diante da dinâmica dos no-

teoria e prática e o estímulo ao aprender a aprender, que

vos futuros possíveis para os jovens.

favorece a compreensão da diversidade, o pensamento
crítico e a resolução de problemas.
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METODOLOGIAS criATIVAS

unidade I

DESAFIOS INOVADORES: EDUCAÇÃO,
GAMIFICAÇÃO, PROJETOS E DIVERSÃO
Fabiano Ferreira Santos

Você já parou um pouco para pensar em como a tecnolo-

Certa vez, pedi a um aluno, que estava olhando o celular,

gia vem alterando as nossas vidas? Por exemplo, conheço

para prestar atenção na aula, e ele respondeu: “só mais

hoje poucas pessoas que param algum tempo para con-

um minuto professor, preciso atender minha mãe”. Logo

centrar sua atenção unicamente na sua telenovela preferi-

pensei em como a tecnologia tem deixado tudo muito

da ou no telejornal. Com a popularização dos celulares, da

confuso. Os pais, sabendo que os alunos estão em sala

internet e das redes sociais, atualmente, é quase impossível

de aula, enviam mensagens e pedem respostas sobre as-

assistir à TV sem olhar, em alguns momentos, o que acon-

suntos que muitas vezes poderiam esperar um momento

tece no mundo virtual. E não só isso: as filas de bancos ou

mais apropriado para serem tratados.

supermercados são hoje momentos ideais para conferir
e-mail, ajustar aquela demanda do trabalho, dar um recado

Essa reflexão, no entanto, não tem o objetivo de criticar

ao filho ou até mesmo interagir na rede social.

estudantes ou pais, mas sim chamar a atenção de nós,
professores, para a importância de deixar a sala de aula

A internet chegou na minha vida quando eu estava na

mais atrativa, para que se torne um diferencial em relação

faculdade. Ela era pouca, não havia muitos dados disponí-

à internet. Não há como voltar atrás na tecnologia e nas

veis e nem era tão popular. Lembro que eu e meus irmãos

novas interações humanas, e não dá para ser resistente, a

nos revezávamos para dar uma conferida na rede por

sala de aula agora precisa ser mais dinâmica, mais aplica-

meio de uma internet discada que, além de cara, quase

da e com metodologias dinâmicas que atraiam um pou-

sempre falhava ou perdia o sinal.

co mais a atenção dos nossos estudantes.

Agora, vamos pensar no que acontece com as gerações

Após alguns anos atuando como professor de finanças

mais novas que eu: eles nasceram em meio a essa revo-

no ensino superior, fui convidado para trabalhar discipli-

lução tecnológica, são chamados de nativos digitais, co-

nas de finanças com adolescentes na escola técnica do

nhecem muito de tecnologia e se interessam muito por

Sebrae. Não me pareceu nada tão complicado, uma vez

ela. Isso é ótimo, inclusive eu aprendo muito com eles no

que os conteúdos das disciplinas não eram muito dife-

que tange à tecnologia e a formas mais práticas de usá-la.

rentes dos conteúdos já trabalhados por mim no ensino

Entretanto, após alguns anos de docência, percebo que

superior. Em certo momento, cheguei mesmo a pensar

eles têm uma certa resistência em se interessar por outros

que seria relativamente mais fácil, pois os conteúdos se-

assuntos e uma dificuldade visível de concentração. Eles

riam trabalhados com uma complexidade menor que a

também estão mais ansiosos, querem visualizar e respon-

tratada no ensino superior.

der todas as mensagens recebidas na hora, não têm muito clara a definição de prioridade e atenção.
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Naquele momento, quando eu pensava em inovação,
logo imaginava uma máquina completa e robusta, que
poderia resolver um problema em cinco minutos e até
mesmo mudar o mundo em três cliques. Você também já
teve ou tem essa percepção? Ao longo do meu trabalho,
porém, comecei a descobrir que inovação é tornar algo
mais simples e eficiente, e que não necessariamente envolveria grandes e modernas tecnologias.
Exercícios prontos, repetidos e com comandos definidos
Já no início das aulas, percebi que estava diante de uma

deixam tudo mais fácil, tanto para o professor, quanto

nova geração: tecnológica, desatenta e ansiosa. Os alunos

para o aluno. Entretanto, não há grandes desafios nesses

pareciam olhar apenas para o celular. E nem pensar em

exercícios, a não ser obter uma resposta correta. Os alu-

proibir o uso! Eu acabaria me tornando o chato da escola.

nos não se mostravam muito entusiasmados com essas

As aulas estavam cansativas para os alunos e a minha sen-

atividades, e o entusiasmo acabava focado nas redes so-

sação era de grande frustração ao perceber que o meu

ciais e nas brincadeiras entre eles.

objetivo estava longe de ser cumprido.
Descobri então alguns colegas que trabalhavam gamifiImagine: um professor falando sobre cálculo de lucro,

cação nas aulas, pesquisei alguns autores que tratavam

receita de vendas, sobre retirar as deduções, retirar os

sobre o tema e comecei a pensar numa forma de tornar

custos ou retirar as despesas. Nessa hora, percebi que fa-

as aulas mais atrativas, sem perder o foco na aprendiza-

lar sobre um assunto relativamente simples, como a De-

gem do aluno.

monstração do Resultado do Exercício, seria um grande
desafio naquele momento. Foi quando tive a certeza de

Na gamificação, dinâmicas e jogos são propostos para

que minhas aulas precisavam ser diferentes.

motivar e engajar os alunos na busca de um resultado positivo e de uma aprendizagem efetiva. Trata-se

Você já foi desafiado em algum momento da sua vida?

de uma competição que tem, como objetivo explícito

Como foi sua reação? Você se motivou ou não se impor-

para o aluno, uma recompensa material (uma espécie

tou com o desafio? Minha reação foi abraçar esse desafio

de prêmio); os objetivos implícitos, por sua vez, são

e iniciar um trabalho de pesquisa, buscando metodolo-

promover um desafio – que por si só já é mais motiva-

gias e alternativas para transformar minha sala de aula. Eu

dor que uma aula normal –, promover uma competi-

sabia que seria preciso inovar.

ção entre os estudantes com foco na busca do conhecimento e aprender assuntos de forma mais leve e até
mesmo mais divertida.
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Para o professor, a gamificação também é um desafio,
pois é preciso construir uma dinâmica diferente de ensi-

Custos na produção de brigadeiro:
celulares em sala de aula.

nar, uma forma de desafiar os estudantes e deixá-los encantados com a matéria que será desenvolvida.

Imagine começar uma aula de contabilidade no ensino
médio apresentando a equação do balanço e conceitos

Claro que há momentos em que nada substitui a exposição

como custos, despesas, receitas, patrimônio líquido, ativo

do professor. Esses momentos são realmente necessários.

ou passivo. Eu observava que os alunos imediatamente

Mas iniciar um curso com metodologias ativas, prendendo

criavam o estigma de que a matéria era difícil, chata e

a atenção dos alunos em alguns momentos específicos,

desconexa de suas realidades.

especialmente no começo no ano, propicia que, no ato da
exposição dialogada necessária, o aluno já esteja envolvi-

Como o ensino de finanças era para um público jovem,

do com você e com a disciplina, querendo aprender ainda

com pouca experiência de vida e pouco conhecimento

mais e sabendo que haverá novos desafios e novos prê-

de negócios, decidi mudar a lógica de ensino e começar

mios. E quem não quer vencer um desafio?

o estudo contábil por um assunto que fizesse algum sentido na vida do aluno.

Depois de implementar a gamificação, foi a vez da
Aprendizagem Baseada em Projetos (PBL). Eu já tinha

Como todo mundo já traz consigo uma ideia geral sobre

experiência em trabalhar com projetos corporativos, e

o significado de lucro, decidi começar pela Demonstra-

essa metodologia, que envolve trabalhar projetos entre

ção do Resultado do Exercício – DRE, que apresenta, de

os alunos, vinha de encontro a uma boa fase da minha

forma estruturada, o lucro no regime de competência. O

vida profissional.
Durante minha busca, pesquisei várias outras metodologias,
mas meu interesse e afinidade se voltaram para as metodoDivulgação Sebrae

logias mencionadas acima. Vários autores falavam sobre o
assunto, mas poucos exemplos práticos eram apresentados
de fato, principalmente na área financeira, uma área considerada difícil, maçante e até mesmo chata pelos alunos.
Por isso, nesse artigo, vou compartilhar um pouco sobre
as metodologias que eu passei a adotar em sala de aula,
como eu as estruturei e de onde veio a inspiração para o
projeto. Quem sabe, assim, eu possa inspirar mais professores a se interessarem pelo assunto.
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objetivo era apresentar aos alunos alguns conceitos fun-

mentos futuros, percebi que os conceitos não foram fa-

damentais de contabilidade, tentando fazer um link com

cilmente esquecidos. Sempre vem uma referência a essa

desejos e ideias que eles já traziam de casa: brigadeiro,

aula e à receita de brigadeiro.

lucro e gastos.
Na receita, os itens cacau, manteiga e forminhas são fraNa DRE, os valores das vendas formam a receita, e che-

cionados. Logo, expliquei aos alunos que, para compor o

ga-se ao lucro retirando todos os custos e despesas da

custo da mercadoria, usaríamos uma parte e guardaría-

empresa. Não é uma demonstração complicada, mas

mos o restante no estoque.

pode virar um bicho de sete cabeças se o aluno não se
interessar pelo tema. Nesse caso, fez mais sentido explicar

Exemplo:

os conceitos através de uma receita de brigadeiro.
A receita do brigadeiro foi proposta pelos alunos. Eles
definiram os ingredientes e o modo de fazer. Os custos

Receita de Brigadeiro
Rendimento 30 unidades

dos insumos produtivos – leite condensado, manteiga, e
chocolate – foram pesquisados na internet, no celular do
próprio estudante.

1 lata de leite condensado
R$ 3,00

Simular o processo de fazer o brigadeiro, precificar, ven-

100 gramas de chocolate em pó

der e apurar o lucro deixou tudo mais empolgante e lite-

R$ 2,00 (uma caixa de cacau custa R$ 10,00)

ralmente mais gostoso. Com a elaboração da receita, foi

50 gramas de manteiga

possível trabalhar conceitos como investimento, custo,

R$ 1,00 (considere 250 g de manteiga por R$ 5,00)

precificação, o conceito de receita, estoque, custos, custos unitários e despesas. O envolvimento dos alunos foi
maciço, e os conceitos foram trabalhados de forma sim-

1 caixa de creme
R$ 2,00

ples, clara e com uma aplicação bastante prática. Quem

100 gramas de granulado

nunca pensou em vender doces na escola para ganhar

R$ 3,00

um dinheirinho?

30 forminhas

E você deve estar se perguntando: o que tem de novidade nessa metodologia? Bem, eu responderia: nada. Entretanto, aproveitei para usar o celular dos alunos como
ferramenta de trabalho, em sala de aula, e consegui um
envolvimento grande das turmas. Além disso, em mo-
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R$ 0,30 (100 forminhas custam R$ 1,00)

Na receita, os custos dos insumos produtivos são pesquisados pelos próprios alunos, assim como o custo total
da receita ou custo total da mercadoria vendida (CMV)
(igual a R$ 11,30) e o custo unitário de cada brigadeiro (R$
11,30/30 = R$ 0,38 por brigadeiro).
Foram adicionados ao estoque R$ 12,70 (manteiga,
cacau e forminhas).
Relatei que o gasto total foi de R$ 24,00, mas destaquei
que, na composição do custo, foi usado apenas R$ 11,30.
Expliquei o CMV (custo da mercadoria vendida), Estoques

Expliquei simplificadamente como o lucro pode ser de-

e Investimentos aproveitando a dinâmica.

monstrado e, por fim, perguntei aos alunos se existia mais
alguma coisa a ser gasta. Nessa hora, vários itens foram

A próxima etapa foi encontrar, junto com os alunos, um

citados, como gás, salário e passagens para fazer as com-

preço sugerido para a comercialização do brigadeiro

pras. Classifiquei então esses gastos como Despesas e re-

(normalmente R$ 2,50 a unidade). Nesse momento, ex-

latei que o Lucro ainda não estava totalmente finalizado.

pliquei a diferença entre custo e preço. Essa diferença é
importante para o cálculo do lucro e DRE. Decidimos que

O resultado dessa atividade foi um grande interesse pela

cada brigadeiro custaria R$ 0,38 e poderia ser vendido a

contabilidade, entendendo a importância do assunto

R$ 2,50, fornecendo uma margem unitária de R$ 2,12 por

para o empreendedorismo, e a apresentação de vários

brigadeiro. Aproveitei e expliquei o conceito de Margem.

conceitos complexos de forma simples. Imagine o frisson
que um fogão elétrico simples, leite condensado e cho-

Depois, perguntei à turma quanto seria arrecadado pelo

colate podem trazer para a sala de aula e como fica mais

cozinheiro caso todos os brigadeiros fossem vendidos

interessante aprender.

(2,50 x 30 = 75,00). Nessa hora, expliquei o conceito de
Receita Bruta de Vendas.

Como fechamento da atividade, sugeri que os alunos,
em grupo, escolhessem outra receita de sua preferência

Finalmente, falamos de lucro, demonstrando que a arre-

e repetissem o projeto de preparação e custeio da receita

cadação de R$ 75,00 com as vendas, quando subtraídos

escolhida, ainda que de forma planejada.

os R$ 11,30 de CMV do brigadeiro, fornece um Lucro Bruto de R$ 63,70 na produção de brigadeiros.
Receita Bruta de Vendas = R$ 75,00
Custo da Mercadoria Vendida = R$ 11,30
Lucro Bruto = R$ 63,70
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Caça-palavras: uma sala de aula invertida
e divertida

Quem encontrasse até o fim da aula o maior número de
palavras e seus significados, apresentando as definições
para a turma, ganharia o prêmio surpresa, definido em

Sobre sala de aula invertida, todo mundo já ouviu falar.

conjunto com a pedagogia da escola.

Agora deixá-la também divertida foi uma novidade interessante na escola do Sebrae. A necessidade era trabalhar

A ideia é simples e já conhecida: a sala de aula invertida;

conceitos complicados como Balanço Patrimonial, Ativo,

entretanto, agora a sala de aula foi gamificada e se tornou

Passivo e Capital, por exemplo. Usar a sala de aula inver-

um desafio entusiasmante para o aluno. Enquanto não

tida seria uma proposta interessante, mas a tentativa de

terminaram toda a pesquisa, os alunos não focaram em

deixá-la também divertida foi possível com a criação de

outras coisas no celular e a aula foi extremamente dinâ-

um caça-palavras, feito com auxílio de um site na internet.

mica e competitiva.

O material foi entregue aos alunos com o seguinte desafio: encontrar as quatorze palavras da figura e buscar seu
significado na internet, com ajuda dos celulares ou com-

O baralho da contabilidade

putadores da escola. A figura abaixo apresenta o modelo
Agora que os alunos que já estavam mais familiarizados

que foi criado:

com o assunto DRE, foi a vez de praticá-lo. A opção poY
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deria ser um exercício tratando do assunto, mas decidi
tentar algo diferente.
Observei que o baralho era um concorrente desleal do
professor, pois via os alunos jogando baralho escondido
na escola. Por vezes, fingi que não vi, mas não raramente
me surpreendia com algum estudante jogando. Nesse
momento, tive um insight: por que não levar o baralho
para a sala de aula? Mas eu sabia que poderia comprar
uma briga grande com a coordenação, a pedagogia, o
apoio didático e até mesmo os pais dos alunos.
Percebi que os alunos se interessavam por jogos de
cartas. Frequentemente, o uso de baralhos vinha sendo
restringido e vários deles eram recolhidos pelo apoio disciplinar. Foi nessa hora que resolvi associar o baralho à
contabilidade, em mais uma tentativa de gamificar a aula
e propor um desafio com competição.
O primeiro passo foi solicitar apoio da pedagogia na realização da tarefa. Expliquei os objetivos e a dinâmica a fim

de evitar algum transtorno com a utilização de jogos de
carta na escola. Permissão concedida, criei o PIF da Contabilidade, cujas regras são explicadas a seguir.
Separei as turmas em mesas de número de alunos par (2
equipes de dois alunos ou 2 equipes de três alunos).
Cada um recebe nove cartas. O primeiro retira uma carta
do bolo e descarta no monte; o segundo pode pegar a
última carta do bolo ou a última do monte. Dessa foram,
vão se formando combinações, conforme itens 1 ou 2

No final, o aluno deve montar a DRE, em formulário pró-

abaixo, até que um dos alunos na mesa fique totalmente

prio, considerando alíquota efetiva de imposto para Pres-

sem cartas nas mãos.

tação de Serviço pelo Simples Nacional de 5%.

As Receitas de Vendas eram formadas com trincas e su-

Bônus: a equipe que bater primeiro (ficar sem nenhu-

pertrincas. Quanto mais receita, melhor. Assim, o objetivo

ma carta na mão) ganha uma Receita de Vendas de

era formar o maior número de combinações. As trincas

R$ 3.000,00.

são três cartas de mesmo valor e de naipes diferentes,
sendo que a soma da trinca deverá ser multiplicada por

No final da atividade, a equipe com maior lucro líquido,

200. As supertrincas são três cartas de mesmo valor e de

que é o resultado da DRE, ganha o jogo e recebe o prê-

naipes diferentes, com uma carta dobrada de mesmo nai-

mio simbólico, como chocolates ou afins.

pe, sendo que soma da supertrinca deverá ser multiplicada por 300.
As Despesas da DRE seriam obtidas através das combinações chamadas de sequências. Entretanto, as despesas
seriam da equipe adversária, logo quanto mais despesas,
pior para o adversário. Sequências são três ou mais cartas
seguidas do mesmo naipe e cada valor da carta deverá

O Game Lucre se Puder
Agora que os alunos já estavam um pouco mais familiarizados com a contabilidade, era hora de ensinar o balanço patrimonial. Essa parte da matéria costuma ser muito

ser multiplicado por 50.

temida, e logo percebi que eu precisava de uma didática

Sequências dos naipes Paus e Ouros serão consideradas

jetivo de permitir ao aluno uma oportunidade de praticar

CSP (Custo do Serviço Prestado); sequências do naipe

a construção dos demonstrativos contábeis, oferecendo

Copas serão despesas Administrativas; e sequências de

situações diferentes e inusitadas.

Espadas serão despesas comerciais

diferente. O Game Lucre se Puder foi pensado com o ob-

A ideia foi montar um jogo em que o aluno pudesse passar

Todas as cartas que ficarem na mão serão despesas finan-

por todas as etapas de uma gestão financeira organizacio-

ceiras do seu próprio time, sendo seus valores somados

nal, montando planilhas financeiras e demonstrações con-

conforme o valor da carta.

tábeis de forma divertida, sem perder o foco na educação.
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cada e comprou 112 unidades a R$ 10,00 cada”. Nesse
caso, o aluno teria que registrar 100 unidades na planilha
Divulgação Sebrae

de vendas, gerando receita de R$ 2.000,00, e 120 unidades na planilha de custos, com custo total de R$ 1.200,00,
dos quais R$ 1.000,00 iriam para o custo do produto vendido (na DRE) e R$ 200,00 para a conta estoque do balanço patrimonial. A ideia é exercitar algumas regras contábeis, como pagar despesas, gerar receita, lucrar, montar o
balanço patrimonial, entre outras.
Ao girar a roleta, os alunos ainda podem encontrar a
opção Carta da Sorte. Nesse item, eles devem retirar
uma carta do baralho contendo uma orientação divertida. Por exemplo: pague um mico divertido à escolha
O primeiro passo foi produzir uma roleta que os alunos,

dos colegas e embolse R$ 300,00 (proibidas humilha-

reunidos em grupos, pudessem girar e se deparar com

ções), entre outras brincadeiras. A lógica é simples: ati-

alguns fatos, brincadeiras e elementos contábeis. Foram

vidade concluída, ganha receita; atividade não conclu-

elaboradas, também, planilhas financeiras impressas e

ída, paga despesa.

um conjunto de cartas com atividades e tarefas. Diferentemente dos outros jogos, neste, o que se ganha são re-

Junto com as brincadeiras e os giros das roletas, os alunos

ceitas de vendas ou receitas financeiras, e o que se perde

devem montar os demonstrativos financeiros. As plani-

são custos e despesas organizacionais.

lhas de vendas e de compras alimentam a DRE e o Balanço, sendo que os pagamentos e recebimentos geram

O jogo contém uma roleta com elementos de ganhos,

despesas ou receitas que formam o lucro. Ao final do pro-

perdas financeiras e cartas da sorte. Além de contar com

cesso, o aluno que fechar todos os balanços corretamen-

tarefas, brincadeiras, micos e atividades que valem recei-

te e obtiver o maior lucro na DRE é o vencedor. Ele recebe

tas ou agregam custos, ele também vem acompanhado

seu prêmio e um certificado de empreendedor da turma.

de cinco planilhas: Planilha de Receitas (vendas), Planilha

Existem também premiações para o segundo lugar.

de Custos Variáveis (compras), Planilha de Despesas e
Custos Fixos (aluguel, salários, água, luz e outros), Planilha

O jogo deriva de uma proposta simples, mas, em se tra-

da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Fluxo

tando de finanças, considero uma grande ideia associar

de Caixa (DFC) e Planilha do Balanço Patrimonial.

um conteúdo denso a uma proposta inovadora de game.
Um dos meus maiores aprendizados foi compreender

Para desenvolver a atividade, os alunos foram divididos

que inovar não requer grandes e modernos elementos,

em grupos de, no máximo, seis integrantes. A cada ro-

basta trazer uma nova ideia que estimule o envolvimento

dada, um aluno deve girar a roleta em busca de uma in-

dos alunos.

formação financeira ou carta da sorte, como no modelo
seguinte: “você acaba de vender 100 unidades a R$ 20,00

No final dessa atividade, tinha muita gente brincando, rindo e se divertindo. Os alunos revisitaram todas as regras
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contábeis, fixaram e se envolveram mais com a disciplina.

O resultado alcançado foi um envolvimento maior dos

Para tanto, cada turma foi dividida em três grandes equi-

alunos nas aulas, um certo contentamento com o jogo

pes que tinham como desafio elaborar um projeto de

e maior habilidade de resolver problemas corporativos

negócio, com as seguintes etapas: criar um produto, de-

ligados a finanças de diferentes formatos. Antes, eram

senvolver sua dinâmica de produção em série, pensar nos

usados exemplos fictícios criados pelo professor, agora,

custos e formar o preço de venda, abrir a empresa (via

através de uma roleta, eventos diferentes podem acon-

documentação legal, de forma simulada), captar recursos

tecer e levam a vários valores e situações diferentes, asse-

financeiros, produzir, vender, pagar os custos e despesas,

melhando-se um pouco ao ambiente de mercado, onde

quitar o empréstimo e apresentar os resultados financei-

empresas compram, vendem e fazem pagamentos de

ros e o relatório de gestão.

diferentes valores e naturezas. A prática da escrituração
contábil de vários exemplos foi permitida através do jogo

Na primeira etapa, os alunos tiveram que pensar algum

e da disputa saudável entre os alunos. Os resultados sur-

produto que pudesse ser comercializado na escola. Um

preendentemente foram sentidos nas aulas futuras, em

produto que não tivesse grandes complicações para ser

que notei maior atenção e interesse dos alunos.

produzido, que pudesse ser trabalhado em escala industrial
e que fosse atrativo aos olhos da comunidade acadêmica.
Nessa fase, os alunos apresentaram o modelo de negócio,

Consolidando o conhecimento com a
criação de um negócio real

os pontos-chave de sucesso, estudaram os custos para sua
produção e aspectos referentes à logística de produção. Os
alunos pensaram em comercializar biscoitos, doces, artesanatos e, com o apoio da professora de química, um grupo

Depois de apresentados os conceitos contábeis, foi a

trabalhou produtos de perfumaria para residências.

vez de trabalharmos um projeto com os alunos. E por
que não um projeto de empreendedorismo real? A ideia

Posteriormente, os alunos pensaram no processo de

era criar um projeto que unisse as disciplinas do ensino

abertura da empresa. Os alunos tiveram que criar um

médio aos conteúdos de contabilidade, finanças, pla-

contrato de sociedade, protocolar na secretaria da escola,

nejamento e modelos de produção. Em uma conversa
com o professor de Geografia, ele me disse que queria
simular uma produção industrial, a exemplo do fordismo
ou taylorismo, produzindo sanduíches dentro da escola.
Divulgação Sebrae

Diante da proposta, nós pensamos: por que não explorar
toda a atmosfera de negócios em um único projeto?
Inspirados pela metodologia de empreendedorismo
Effectuation, proposta pela professora Saras Sarasvathy,
da Darden School of Business, que apresenta uma proposta de desenvolvimento empreendedor a partir dos
recursos e redes de contatos disponíveis naquele momento, e partindo da necessidade de simular uma esteira produtiva, transformamos a ideia em uma simulação
de um pequeno negócio na escola.
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apresentando cópia de todos os documentos requisita-

A maioria dos grupos vendeu produtos suficientes para

dos (Identidade, CPF, Contrato Social, Alvará simulado de

gerar resultado financeiro e honrar o compromisso de

funcionamento e demais etapas da abertura de uma em-

pagar o empréstimo à escola. Não houve inadimplência.

presa, todas baseadas nas etapas estabelecidas pela Jun-

Ao final do projeto, os alunos apresentaram o resultado

ta Comercial do Estado). Nesse primeiro momento, a ideia

econômico do projeto e prepararam um relatório apre-

foi trabalhar a abertura de empresas, os aspectos legais

sentando controles, notas fiscais e ganhos financeiros e

e burocráticos e a compreensão de que uma sociedade

pessoais obtidos com o projeto.

empresarial é constituída a partir de um ordenamento
jurídico e burocrático previsto nas legislações brasileiras.

O objetivo da iniciativa foi cumprido: os alunos puderam

Em contrapartida, os alunos recebiam da escola um nú-

aprender sobre planejamento e funcionamento de um

mero de CNPJ simulado que lhes autorizava a pegar um

negócio na prática. Unimos conhecimentos de geogra-

empréstimo no departamento financeiro escolar.

fia, química, finanças, marketing, segurança e higiene
alimentar em uma única prática educativa, despertando

De posse de um CNPJ, cada grupo tinha, à sua disposi-

a atenção para a importância do empreendedorismo na

ção, um empréstimo de R$ 300 provido pela escola. O

geração de renda e riqueza social.

empréstimo era para permitir a produção das primeiras
unidades do produto e deveria ser pago ao final do pro-

Os alunos entenderam como uma ideia bem trabalha-

jeto (após três meses). O objetivo era não somente forne-

da pode gerar renda e, acima de tudo, se divertiram. A

cer o capital inicial do negócio, mas despertar no aluno

meta de despertar a veia empreendedora nos alunos foi

conhecimentos sobre financiamento, microcrédito e sua

cumprida, e alguns estudantes, inclusive, permaneceram

importância para gerar emprego e renda na economia.

firmes na estratégia de comercializar os produtos, mesmo
após o encerramento do projeto.

O próximo passo foi a produção dos artigos já planejados.
Os alunos compraram os insumos e simularam uma esteira produtiva. Gravaram um vídeo apresentando os passos
produtivos e levaram o produto para ser comercializado na
comunidade escolar. A bibliotecária da escola auxiliou os

Ideias que acrescentam e não param mais
de surgir

alunos na orientação sobre higiene e segurança alimentar
para aqueles que escolheram gêneros alimentícios.

A partir da ideia do brigadeiro, novas metodologias foram
surgindo. No segundo ano, a fim de obter um feedback

As embalagens e as estratégias de apresentação e comer-

dos alunos sobre o ano anterior, elaborei um jogo da ver-

cialização dos produtos foram trabalhadas pelos alunos

dade, em que um objeto, com duas faces, girava em uma

por aproximadamente dois meses. Aproveitando uma fei-

roda de alunos; um dos lados do objeto convidava o alu-

ra de negócios simulados que já tinha previsão de acon-

no a falar o que mais gostou no ano anterior, já o outro

tecer na escola, os produtos foram levados para a feira e

lado, o que menos gostou. Foi mais divertido.

comercializados de verdade. Professores e colaboradores
da escola conheceram a ideia, compraram os produtos e

Observei que uma das minhas alunas do segundo ano

apoiaram a iniciativa dos estudantes.

adorava bingo. Recordei-me também do meu primeiro emprego, em que existia uma brincadeira entre os
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jovens estagiários de realizar uma espécie de “business

Os feedbacks dos alunos foram bem positivos e o envolvi-

bingo”, uma forma divertida de aproveitar o tempo das

mento com a disciplina mostrou-se bem maior. Uma vez

reuniões jogando bingo. Nessa hora, usei um vídeo edu-

decidido que era preciso inovar, especialmente em áreas

cativo, elaborei cartelas em Excel com ferramentas de

tradicionais como finanças, a metodologia ativa foi uma

geração de números aleatórios e jogamos “Finance Bin-

aliada importante e nem tão trabalhosa assim. Como

go” na escola. Os alunos que marcassem primeiro toda

você viu, as ideias são simples e partem de objetos dispo-

a cartela deveriam apresentar as definições dos termos

níveis na própria escola. Claro que alguns investimentos

para os demais alunos.

de tempo e dinheiro são necessários, porém, o retorno
vem dos resultados dos alunos.

E não parei por aí. Passei a fazer jogos de perguntas e respostas para revisão e trabalhei planejamento financeiro desa-

A motivação e a inspiração para mudar a sala de aula sur-

fiando os alunos com uma missão de montar e avaliar a ren-

giram da necessidade de tornar as aulas mais divertidas,

tabilidade de um negócio, chamada de “Missão Impossível”.

interessantes e aplicadas, e para que o aprendizado seja

Bancas de apresentação de planos de negócio, por exemplo,

mais significativo é essencial pensar novas maneiras de se

deram lugar a uma simulação que se assemelhou a um pro-

ensinar, evitando que assuntos importantes e complexos

grama de TV no qual investidores-anjo buscam boas opor-

sejam menos preferidos pelos estudantes. Um simples

tunidades de empreender em pequenos negócios. Assim,

desafio pode tornar tudo mais sofisticado, interessante e

várias outras metodologias surgiram a partir da necessidade

atrativo. Trabalhar com gamificação e projetos é uma boa

de inovar e repensar a minha sala de aula.

alternativa para alterar a dinâmica da sala de aula.

Analice Magalhães, Carolina Fonseca, Davi Oliveira, Diogo Biscoto, Gabriel Moura, Luisa Lima, João Lucas Dias e Lucas Tadeu
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O JEITO HÍBRIDO DE ENSINAR BIOLOGIA
Lucas Goulart Collares

Introdução

parei cada aula novamente, planejando, pesquisando
e sendo criativo. Busquei incentivar o aluno a trabalhar

Ao refletir sobre atitudes e aplicações metodológicas,

de forma mais independente, propondo desafios sem

constatei que uma abordagem tradicional, apenas com

dar a resposta pronta, promovendo pesquisa e reflexão

aulas expositivas, atingia somente uma parcela dos alu-

sobre os temas.

nos por determinado período. Além disso, à medida que
a aula passava, era perceptível a diminuição da atenção e

Também produzi uma palestra que foi transformada em

consequentemente da aquisição do conhecimento pelos

um vídeo intitulado “Ensino Híbrido – Proposta de capa-

alunos. Esse fato desencadeou a necessidade de tornar as

citação de professores”, como produto final da conclusão

aulas de Biologia mais atrativas e de transformar a sala de

de Mestrado em Ensino de Biologia, cujo objetivo era moti-

aula em um local mais colaborativo e prazeroso.

var os professores por meio de relatos de experiências nas
quais foram utilizadas metodologias do Ensino Híbrido.

Pesquisando sobre novas metodologias de ensino, depa-

Outro objetivo era divulgar aplicativos relacionados a no-

rei-me com o Ensino Híbrido, que logo me seduziu com

vas tendências da educação contemporânea que podem

seu principal pilar que rege as metodologias ativas: a per-

ser usados de forma gratuita para transformar a sala de aula

sonalização do ensino.

num lugar atrativo e construtivo.

O Ensino Híbrido pode ser aprendido de forma gratuita
através de curso on-line no endereço eletrônico <https://
pt.coursera.org/learn/ensino-hibrido>, ou através de literatura especializada. Recomendo, em particular, o Livro
“Blended: Usando a inovação disruptiva para aprimorar a

O vídeo está disponível
no YouTube :

educação”, de Michael B. Horn e Heather Staker, e o livro
“Ensino Híbrido: Personalização e tecnologia na educação”, de Lilian Bacich, Adolfo Tanzi Neto e Fernando de
Mello Trevisani.

As pessoas são diferentes, gostam de coisas diferentes,
fazem coisas diferentes e aprendem de forma diferen-

Assumir uma postura diferente foi fundamental. Preci-

te. Algumas gostam de ler, outras gostam de escrever o

sei sair da zona de conforto e começar do início. Pre-

que aprendem, outras gostam apenas de ouvir e outras
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ainda aprendem melhor fazendo, são mais sinestésicas.

De um lado, as metodologias do Ensino Híbrido são base-

Então, por que não fornecer aos nossos alunos formas

adas na aplicação de tecnologias educacionais e na per-

diferentes de aprender um mesmo conteúdo? O cére-

sonalização do ensino, tão inerentes aos tempos atuais,

bro humano segrega e compreende de formas distintas

mas alvos de discussões desde a década de 80. Por outro,

conhecimentos literais e práticos. Por isso, o respeito à

espera-se que alguns alunos aprendam verdadeiramente

diversidade é a chave para transformar o aprendizado

com a aula expositiva tradicional e, por isso, no Ensino Hí-

nas escolas contemporâneas.

brido, ela continua em destaque.

Assim, a prática educacional e a escolha de diferentes

Híbrido significa misturado, mesclado, blended. A edu-

metodologias didáticas devem considerar a heteroge-

cação sempre foi misturada, híbrida, sempre combinou

neidade das turmas e a diversidade dos alunos em cada

vários espaços, tempos, atividades, metodologias, públi-

sala de aula, atendendo a características, interesses,

cos. Esse processo, agora, com a mobilidade e a conec-

capacidades e necessidades de aprendizagem que são

tividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo: é

próprias de cada um. Além disso, novos desenvolvimen-

um ecossistema mais aberto e criativo. Podemos ensinar

tos tecnológicos, notadamente as tecnologias da infor-

e aprender de inúmeras formas, em todos os momentos,

mação e da comunicação, oferecem novas possibilida-

em múltiplos espaços.

des de ferramentas e práticas educativas e demandam
conhecimentos e competências para sua utilização em

No Ensino Híbrido, metodologias ativas são amplamente

processos educacionais.

utilizadas. Os alunos desenvolvem as atividades de forma
autônoma e interpretam o conteúdo oferecido por fon-

Personalizar o ensino é dar as condições adequadas para
que cada estudante possa conduzir seu aprendizado da
forma que mais se identifique, visto que a informação ao

Divulgação Sebrae

seu alcance está disponível de variadas formas.
Novas tendências para a educação contemporânea contam com a tecnologia para potencializá-las. É preciso descentralizar o aprendizado, tirar do professor a única fonte
de informação para o aluno. Atualmente, existem diversos portais na internet com conteúdo de qualidade, de
todas as matérias e nos mais variados formatos, como videoaulas, hipertextos, jogos, questionários e muito mais.
A personalização do ensino está justamente nessa questão, fornecer aos alunos várias possibilidades de aprender
um mesmo conteúdo, incentivando-os a perceber sua
melhor forma de aprendizagem.
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tes externas ao professor, como videoaulas e hipertextos

rio sobre vírus que retrata casos específicos e epidemias

disponíveis na internet. Acredito que alguns alunos apren-

históricas. O vídeo tinha por objetivo chamar a atenção

dam bem assim, pois sua curiosidade pode facilmente ex-

dos alunos para as diversas contextualizações do assunto.

trapolar a atividade proposta. Uma rápida busca sobre o

O fato de o documentário estar disponível no YouTube

assunto na internet o levará a outras abordagens e exem-

permitiu que todos pudessem acessar gratuitamente o

plos. O conhecimento é inerente à atividade humana. O ser

vídeo. Cada aluno, após assistir ao documentário, deveria

humano tem curiosidade natural para o conhecimento. E o

pesquisar um tipo de vírus que não foi abordado nele e

jovem é intrinsecamente motivado, curioso, tem a ânsia de

fazer uma exposição para a turma na sala de aula, a fim de

descobrir, de conhecer, de resolver problemas.

enriquecer com novas perspectivas.

Outra vantagem do Ensino Híbrido é que ele permite que

Os alunos trouxeram notícias, descrições técnicas e pro-

o professor fique disponível para atendimento individu-

cessos de contaminação e reprodução viral, fazendo com

al aos alunos que têm dúvidas, enquanto os alunos que

que a turma toda tivesse acesso a várias informações refe-

estão se desenvolvendo bem sozinhos podem ter uma

rentes aos vírus, além daquelas obtidas no documentário,

fluidez melhor na exploração do conteúdo. Além disso,

o que potencializa a curiosidade para explorar mais o as-

em metodologias ativas, a disponibilidade do professor

sunto. Depois, tiveram que responder a um questionário

para o atendimento pessoal é fator relevante, pois, assim,

relacionado ao documentário, que foi realizado em gru-

o professor pode participar juntamente com o aluno do

pos de 6 alunos, para que pudessem interagir e compar-

processo de aprendizagem, aprendendo junto com ele, já

tilhar os conhecimentos aprendidos. Durante a realização

que a autonomia do aluno na pesquisa pode trazer novas

do questionário, eu fiquei disponível para atender peque-

informações. O diálogo é desenvolvido, ao mesmo tem-

nos grupos ou até mesmo individualmente os alunos que

po em que são oportunizadas a cooperação, a união, a

estavam com dúvidas.

organização e a solução comum de problemas.
A metodologia apresentada trata-se da “sala de aula
Como exemplo da aplicação de algumas metodologias

invertida”, amplamente divulgada e de fácil aplicação.

do Ensino Híbrido, usaremos as aulas sobre vírus realiza-

O aluno aprende o conteúdo em casa por meio de vi-

das com as turmas do segundo ano do Ensino Médio. É

deoaulas, hipertextos, livros, áudios ou qualquer outra

importante a percepção de que as metodologias descri-

forma. Na aula seguinte, ele aplica o conhecimento na

tas à frente podem ser aplicadas em qualquer conteúdo,

sala de aula por meio de um questionário, uma ativi-

de qualquer matéria.

dade, um processo de simulação ou de qualquer outra
forma. Mesmo que o aluno não tenha assimilado todo
o conteúdo em casa, este será reforçado durante a ati-

A aplicação das metodologias híbridas:
relato de uma abordagem em sala de aula

vidade e em outras aulas adiante. A vantagem é que
as dúvidas geradas durante a execução da atividade
podem ser sanadas imediatamente com o professor,
diferente de quando ele está executando um “para

O primeiro contato da turma com o assunto das aulas foi

casa” e se depara com alguma dúvida, sem o professor

em casa, com a proposta de assistirem a um documentá-

para ajudá-lo.
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Para a execução dessa primeira parte, foram utilizados 45
minutos do tempo do aluno em casa para assistir ao documentário e mais duas aulas de 50 minutos. A primeira
aula foi para que os alunos apresentassem as informações
encontradas sobre os outros vírus, e a segunda, para que
respondessem ao questionário.
Em outras duas aulas posteriores, foi realizada a metodologia da “rotação por estações”. O ambiente mais adequa-

que a pergunta fosse respondida; após escrever a resposta

do para essa aula foi a biblioteca da escola. Os alunos fo-

no roteiro, o aluno deveria entender a segunda pergunta e

ram divididos em quatro grupos que iniciaram atividades

continuar o vídeo até achar sua resposta, e assim por diante.

em quatro diferentes estações de trabalho. Cada grupo
permanecia por 20 minutos em cada estação. Passado o

A segunda estação era um hipertexto interativo que tam-

tempo, os grupos trocavam de estação de modo que to-

bém retratava a biologia dos vírus, devidamente roteirizado.

dos pudessem passar por todas elas.

Os alunos deveriam ler as perguntas do roteiro e, através da
leitura e interação com o hipertexto, achar as respostas.

Na primeira estação, os alunos assistiam a uma videoaula sobre a biologia dos vírus e tinham que preencher um roteiro

Na terceira estação, mais tradicional, os alunos do grupo

com perguntas cronológicas. Eles eram orientados a enten-

deveriam ler o capítulo do livro e responder às questões

der a primeira pergunta e assistir com atenção ao vídeo até

que ele apresentava. Nessa estação, o trabalho era mais
colaborativo, pois eles discutiam as questões do livro e
chegavam às respostas na medida em que faziam a leitu-

Divulgação Sebrae

ra do capítulo e interagiam com os colegas.
Na quarta e última estação, os alunos jogavam um jogo
no qual deveriam pesquisar sobre diferentes viroses, seus
agentes causadores, as formas de transmissão e os tratamentos. O jogo proposto foi o Jenga (torremoto), que
consiste em retirar peças de uma torre sem deixar ela
cair. Após jogar um dado com lados de cores diferentes,
o aluno deveria apresentar uma virose inédita e fazer as
devidas descrições, então deveria tirar uma peça referente à cor apresentada no dado sem deixar a torre cair. Enquanto cada jogador executava a sua jogada, os demais
estavam pesquisando sobre as viroses.
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para o laboratório de informática, e o outro grupo veio
para a sala com o objetivo de participar das discussões
sobre a AIDS.
Essa metodologia é denominada “laboratório rotacional”,
e consiste em dividir a turma em dois grupos. Enquanto
um deles desenvolve um processo autônomo de aprendizagem online, o outro participa de uma atividade orientada pelo professor em sala de aula. Para sua execução,
Jogo Jenga. Fonte: IndiaMart

foram gastas duas aulas de 50 minutos.
A última aula sobre o assunto foi uma exposição dialo-

A gamificação dos processos é uma das tendências para

gada, completamente enriquecida pelo conhecimen-

a educação contemporânea e visa ao engajamento dos

to prévio dos alunos sobre tudo que foi estudado. Eu

estudantes nas atividades propostas, pois o espírito com-

gosto de chamar essa aula de “aula de validação”, pois

petitivo e a premiação são fatores muito estimulantes.

é quando todo o conhecimento adquirido pelos alunos nas aulas anteriores poderá ser validado, sanando

Para a metodologia da rotação por estações, foram utili-

as dúvidas e confirmando pensamentos estruturados. A

zadas duas aulas de 50 minutos. A permanência dos alu-

vantagem de ministrar essa aula no final do processo é

nos em cada estação era de 20 minutos, o que me dava

que os alunos já têm um conhecimento prévio sobre o

mais 20 minutos para compensar o tempo inicial gasto

tema, portanto, as dúvidas são legítimas, e as interven-

na explicação para a turma sobre os procedimentos e a

ções, pertinentes. Aqui reside uma verdadeira exposição

dinâmica das estações, e para o tempo gasto nas trocas

dialogada, visto que o aprendizado prévio, por meio das

de estações.

metodologias ativas do Ensino Híbrido, coloca o conhecimento dos alunos bem próximo ao patamar de co-

Posteriormente, para estudarmos sobre AIDS, cada turma

nhecimento do professor sobre o tema, potencializando

foi dividida em dois grupos. Enquanto um grupo foi para

as discussões. Para a aula expositiva, foi utilizado apenas

o laboratório de informática aprender sobre a biologia do

um horário de 50 minutos.

HIV de forma autônoma, seguindo um roteiro que deveria
ser preenchido durante a exibição de uma videoaula e de

Durante todo o processo, no qual os alunos aprende-

um hipertexto, o outro grupo ficou em sala, onde organi-

ram os conteúdos por vídeos, textos, exercícios, jogos

zei uma discussão sobre formas de transmissão, questões

e por aula expositiva, utilizei sete aulas de 50 minu-

sociais e prevenção, baseada em propagandas postadas

tos e mais 45 minutos dos alunos em casa. Em duas

no YouTube sobre o uso de preservativos no carnaval.

semanas, o conteúdo foi vencido de forma eficiente.
Além disso, preparei um questionário on-line para que

Numa outra aula, os grupos trocaram as atividades. O gru-

os alunos pudessem estudar mais um pouco antes da

po que estava na discussão em sala na primeira aula foi

aplicação das avaliações.
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RECURSOS:
•A
 mbiente estruturado para trabalhos em grupo e computadores com acesso à internet (biblioteca).
• Laboratório de Informática com acesso à internet (um computador por aluno).
• Livro didático.
• Videoaulas sobre a biologia dos vírus.
• Jogo Jenga (torremoto).
• Aplicativos e plataformas (Google Classroom, YouTube, PlanetaBio.com, Geekie.com.br).

FASE DE PREPARAÇÃO:
• Pesquisar sobre filmes, videoaulas e hipertextos sobre o tema.
• Elaborar os roteiros de estudo para as estações (rotação por estações).
• Elaborar os roteiros para as discussões em grupo (laboratório rotacional).
• Elaborar o conteúdo da aula expositiva.

FASE DE APLICAÇÃO:
1 - Sala de aula invertida - No primeiro momento, os alunos assistem a um documentário em casa
para se contextualizarem sobre o assunto. Posteriormente, o conteúdo é discutido em sala de aula.
2-R
 otação por estações - No segundo momento, é realizada a rotação por estações de trabalho.
Os alunos são divididos em equipes e, em cada estação, devem realizar a atividade proposta, até
passarem por todas as estações.
3-L
 aboratório rotacional - No terceiro momento, cada turma é dividida em dois grupos. O
primeiro grupo vai para o laboratório de informática aprender sobre o tema de forma autônoma,
enquanto o outro fica em sala de aula, onde participa de uma atividade orientada pelo professor.
4-A
 ula expositiva - Por fim, é realizada uma aula expositiva, em que os alunos já chegam com um
conhecimento prévio e fundamentado e muito mais maduros para discutirem o conteúdo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Busco hibridizar o ensino porque acredito que, assim,
consiga atingir a totalidade dos alunos, levando em consideração que o cérebro humano segrega e compreende
de formas distintas conhecimentos literais e práticos.
Percebo que a utilização das tecnologias na abordagem
híbrida permite acessibilidade ilimitada ao conhecimento. É preciso descentralizar o aprendizado, e a personalização do ensino está justamente em fornecer aos nossos alunos várias possibilidades de aprender um mesmo
conteúdo, incentivando-os a perceber a melhor forma
de aprenderem.
Na perspectiva das metodologias híbridas, a sala de aula
é silenciosa, pois todos os alunos ficam engajados nas
atividades. Não temos ocorrências de alunos dormindo,
mexendo no celular de forma indevida ou mesmo em
conversas paralelas, já que as aulas são totalmente preenchidas com atividades que são avaliadas e, por isso, precisam ser executadas no tempo estimado.
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Entendo que a aula expositiva também seja eficiente, porém busco dar outro significado a ela. É a última aula de
um determinado conteúdo, que antecipadamente já foi
aprendido pelos alunos por meio de metodologias ativas.
Observo uma participação mais efetiva da turma, por ela
acontecer com base em dúvidas reais, a partir de algo
que eles já vivenciaram previamente, podendo organizar
conceitos bem fundamentados.
Em uma aula na qual o estudante participa ativamente
da construção do seu próprio conhecimento, seja sozinho ou de forma coletiva, o conteúdo é muito mais
facilmente assimilado. A personalização do ensino é,
portanto, a chave para transformar o aprendizado nas
escolas contemporâneas.

Ana Luiza Vitorino, Bernardo Campos, Camille Papine, Luiza Zica, Luíza Mariz, Lívia Ramos, Marcela Flores, Maria Clara Pyramo
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QUEM TEM MEDO DE FALAR EM PÚBLICO?
Daniella Arreguy

Sei que tento me vencer e acabar com a mudez

Se você é uma dessas pessoas que já passou por situ-

Quando eu chego perto, tudo esqueço

ação desse tipo, não se preocupe. Essas sensações são

E não tenho vez

vividas por milhões de pessoas no mundo. Alguns apre-

Me consolo, foi errado o momento, talvez

sentam bloqueios significativos nessa área, sejam de

Mas na verdade, nada esconde essa minha timidez

ordem física – uma gagueira, por exemplo – sejam de

Biquíni Cavadão

ordem psicológica.

Coração acelerado, batendo tão forte que parece sair pela

Exemplo disso foi o rei Jorge VI, da Inglaterra (1895-1952),

boca, sudorese, rigidez muscular, mãos frias e trêmulas...

que, em plena Segunda Guerra Mundial, viu-se obrigado
a proferir um discurso de conclamação à nação para o

Não, isso não é a descrição dos sintomas de um ataque da

conflito iminente contra Hitler. Até então, nada de mais,

Síndrome do Pânico, mas tão somente as sensações que

não é mesmo? Afinal, o líder de um país, naturalmente,

muitas pessoas dizem sentir na hora de falar em público

tem muitas vezes que falar para seu povo. Só havia um

ou de uma entrevista de emprego, por exemplo.

pequeno detalhe nessa história: Jorge VI era absurdamente gago. Sua história de superação e de luta é contada no

Muitos temem enfrentar uma plateia, ainda que pequena.

oscarizado filme “O Discurso do Rei”, de 2010.

Esquecem o que haviam planejado falar, hesitam, gaguejam.
Eu mesma, por ter uma natureza mais tímida e reservada,
Um estudo divulgado pelo jornal britânico Sunday Ti-

precisei desenvolver diferentes estratégias para me colo-

mes, em 2015, no qual 3 mil pessoas foram ouvidas no

car à frente de uma sala de aula. No início de minha carrei-

Reino Unido, revelou que o receio de falar em público é

ra docente, subir no tablado (pois é, ainda existem escolas

o maior medo de 41% dos entrevistados, ficando à frente

com essa estrutura física, na qual o professor sobe em um

do temor de conviver com problemas financeiros (22%) e

minipalco e se coloca em posição superior em relação a

medo de doenças e da morte (19%). Em 2014, essa mes-

seus alunos) e ministrar uma aula de 50 minutos para algo

ma pesquisa já havia sido realizada pela Universidade de

em torno de 50 pessoas foi um grande desafio. E o pior é

Chapman, na Califórnia, e nela o resultado também não

que, na época, para superar minhas limitações, não ha-

foi diferente: 25% dos entrevistados disseram ter medo

via ainda tanta disponibilidade de cursos e outros tantos

de falar em público.

recursos de que hoje dispomos. A conquista de meu autodomínio dentro de uma sala de aula se deu mediante
esforços continuados, insistentes e intuitivos.
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Mas será possível perder o medo de falar
em público?
Estudos científicos têm apontado que as causas do medo
de falar em público estão mais relacionadas às questões
de autocobrança e perfeccionismo, ao medo do julgamento do outro, mas, principalmente, ao medo de falhar
do que ao ato de falar para pessoas propriamente dito.
Não há como perder o medo de falar em público, mas
sim conseguir dominá-lo. Ana Elisa, diretora-fundadora
da Univoz e especialista em comunicação humana, deta-

público – praticamente aquelas relacionadas à idade,

lhou em programas de TV aberta, tais como o Fantástico,

como a timidez, por exemplo.

que “o receio inicial das pessoas é o de decepcionar ou
de falhar. Falhar ao ser observado por muitas (ou poucas)

No entanto, foi no Núcleo de Empreendedorismo Juvenil

pessoas”. Segundo ela, podemos até ser naturais e comu-

(EFG NEJ) da Escola do Sebrae, projeto social inovador em

nicativos em situações sociais corriqueiras, mas quando

parceria com o Governo de Minas, que oferece o curso

temos que “palestrar, protagonizar algum evento ou lidar

técnico em Administração gratuito para jovens oriundos

diretamente com determinado público, mesmo que em

da rede pública, que essa ideia encontrou campo fecun-

pequenas reuniões, faz a gente se sentir pressionado, exi-

do. Como a proposta do curso pressupõe o protagonis-

gido e até temer cometer alguma gafe, pois temos a ne-

mo e a autonomia, a todo momento nosso aluno é de-

cessidade de sermos bem avaliados e aceitos”.

safiado a vencer suas dificuldades e romper a barreira da
acomodação. E, no que tange à utilização da linguagem,

Sendo assim, tendo a falibilidade como o grande vilão

não poderia ser diferente.

desse processo, o que se pode fazer para controlar esse
medo e fazer com que o ato de falar em público aconteça de maneira menos sofrida e mais efetiva? É nesse momento que eu gostaria de compartilhar a experiência que
Divulgação Sebrae

tenho desenvolvido na Escola do Sebrae com a Oficina
de Desinibição.
Adentrando as portas da Escola do Sebrae, muitos anos
depois daquela primeira experiência letiva, encontrei um
ambiente diferenciado para trabalhar, lidando com alunos que, na maioria das vezes, possuíam uma condição
socioeconômica e cultural diferenciada e, por conseguinte, domínio de mais de uma língua, dons artísticos
e poucas limitações na hora de se apresentarem em
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A fim de se prepararem para a oficina, eles estudam sobre
aspectos relacionados ao ato comunicativo, tais como: a
importância da comunicação, comunicação assertiva, tipos de comunicação, causas possíveis do medo de falar
em público e seus “sintomas”, voz e expressividade, linguagem corporal, como se preparar para uma apresentação (CHA – competência, habilidade e atitude), entre
outras temáticas.
Ao chegar à EFG NEJ, nosso aluno traz consigo um falar
típico do linguajar descompromissado com o forma-

O estudo desses temas se faz em grupo, a partir da

lismo da língua, ainda carregado de inúmeros “vícios

pesquisa e da leitura de diferentes materiais: apostilas,

linguísticos”, muitos deles adquiridos, infelizmente, no

revistas, artigos acadêmicos, vídeos, etc. Depois dis-

decorrer da formação escolar das escolas em que estu-

so, os estudantes preparam uma apresentação para os

daram. Contudo, após muito trabalho de todo o corpo

colegas de sala, na qual possam compartilhar o que de

docente, que em toda oportunidade sinaliza para o aluno

mais importante eles pensam poder ajudar o colega em

a necessidade de adequar a linguagem para o que se vi-

seu processo de desinibição. Nesse momento, é possí-

vencia no curso, já pensando em uma futura colocação

vel constatar que durante as apresentações os alunos

dele no mercado de trabalho, ao final da primeira etapa

chegam com uma postura diferente, mesmo estando

letiva, é surpreendentemente perceptível como esse alu-

nervosos ou ainda tropeçando em algumas falas. Eles

no já demonstra ter evoluído em relação à sua postura

demonstram mais determinação para acertarem, impor-

comunicativa. Todavia, ainda resta um grande desafio a

tam-se mais em fazer melhor do que faziam até então

ser solucionado: como fazer com que ele “perca” o medo

e já tentam incorporar as informações que estudaram.

de falar em público, de apresentar os incontáveis traba-

Dessa maneira, ressignificam a aplicação do conheci-

lhos propostos no curso?

mento e levam para o espaço da sala de aula dicas valiosas de como melhorar o desempenho comunicativo

Surge, assim, a real necessidade de se promover uma

não apenas para as apresentações acadêmicas, mas

oficina de desinibição, na qual o aluno seja desafiado

também para o mercado de trabalho, ao participarem

a sair de sua “zona de conforto” e se entregar à vivên-

de entrevistas e processos seletivos.

cia de atividades que envolvam controle emocional,
vocabulário, criatividade, improvisação e técnicas dos

Realizada essa parte, inicia-se a proposta da oficina de de-

mais diferentes tipos. A proposta é realizada em dois

sinibição. Antes de iniciá-la, contudo, há todo um tempo

momentos distintos, ambos com participação efetiva

de planejamento das atividades que serão desenvolvidas

de todos.

com as turmas. Nas primeiras edições dessa proposta,
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convidei ex-alunos que já haviam realizado cursos de te-

aprendizado, convidando-o a iniciar seu processo de de-

atro ou de dança para conduzirem comigo a oficina. Nós

sinibição, escolhendo para si caminhos e técnicas que o

discutimos as estratégias, dinâmicas, técnicas, brincadei-

auxiliem nessa construção. Trabalhamos técnicas respira-

ras e trava-línguas que seriam utilizados, bem como sepa-

tórias que minimizam o nervosismo e favorecem a con-

ramos os materiais e mobiliários de que necessitaríamos

centração, trava-línguas e técnicas de gesticulação facial,

(cadeira, caneta, corda, balão, músicas, etc.).

brincadeiras para relaxamento corporal (boneco de posto
de gasolina), exercícios de alongamento, situações que

No dia da realização da oficina, os alunos são levados

privilegiam a improvisação e que estimulam a criativida-

para outro espaço que não seja o da sala de aula, poden-

de, a argumentação e a oralidade, entre outras propostas.

do ser um auditório, uma sala vazia e espaçosa ou até
mesmo um espaço aberto. A presença de outra pessoa,

Como disse inicialmente, é notório o rápido progresso

que não o professor, na condução da oficina enriquece

desse aluno, no que tange à melhora de sua competên-

bastante a construção do processo desinibitório, uma

cia comunicativa. Obviamente, não é com a experiência

vez que os alunos podem se perceber com mais natura-

vivenciada nessa oficina que todas as dificuldades serão

lidade em atividades que sejam conduzidas por alguém

eliminadas e todos os obstáculos superados, mas ela re-

que já tenha vivenciado aquele mesmo lugar, de esforço

presenta um primeiro passo para uma mudança de pos-

e de superação.

tura que faça diferença para a vida deste aluno para muito
além do âmbito escolar.

Iniciamos a oficina fazendo com que o aluno se enxergue
e se aproprie do espaço em que está. Para tanto, coloca-se uma música pop dançante, previamente selecionada,
e pede-se que ele circule por todos os cantos do espaço,
sem parar, alternando passos rápidos e vagarosos, conforDivulgação Sebrae

me o comando dado. À medida que caminham, devem
buscar o olhar do colega e, tão logo estabeleçam contato
visual, devem dizer para o outro o próprio nome, simbolizando um processo de entrega e de confiança no grupo.
Isso se faz repetidas vezes, até que todos se sintam mais
integrados ao espaço e ao colega.
Depois desse momento, outras atividades são propostas,
tendo em vista sempre o objetivo maior: levar o aluno
a novamente assumir seu papel de protagonista de seu
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PONTES SUTIS: TRAVESSIAS CONCRETAS

Guilherme Augusto Corgozinho

Mudanças pequenas podem revitalizar metodologias antigas

E se há algo que bons ou maus profissionais sentem em

e facilitar a instauração de novas. E o segredo, muitas vezes,

comum diante dessa sensação de inutilidade é que a esco-

está na capacidade de fazer o aluno se reconectar.

la é um lugar que cobra caro de nossa saúde (mental e física) quando simplesmente decidimos “tocar” os problemas

Quantos professores já não se sentiram frustrados na ro-

e os desafios. Não obstante, a profissão figura entre aquelas

tina de suas escolas quando percebem que, mesmo insa-

que mais incapacitam as pessoas ao longo do tempo, es-

tisfeitos com as avaliações tradicionais, ainda não conse-

pecialmente em termos psíquicos. Segundo um levanta-

guem implementar formas mais eficazes e eficientes de

mento realizado pela Associação Nova Escola, com mais de

realizar diagnósticos das aprendizagens de seus alunos? E

cinco mil educadores, entre os meses de junho e julho de

quantos já não sentiram essa frustração aumentada à me-

2018, 66% das professoras e dos professores já precisaram

dida que também é maior o número de alunos que é pre-

se afastar do trabalho por questões de saúde.

ciso acompanhar, às vezes em mais de uma instituição?
Sem atenuar a gravidade dos dados, mas relativizando
Os professores brasileiros sabem que um cotidiano des-

seu cenário apocalíptico, poderíamos olhar a questão

gastante os acostuma – com toda a negatividade que isso

por outra ótica. Será que a tensão desse ambiente não

implica – a reproduzirem práticas tradicionais e também

revela, paradoxalmente, a sua sensibilidade ao aspecto

os problemas que elas trazem. Mesmo que, num primeiro

básico da formação humana: a administração dos afetos

momento, pareça uma estratégia para não sobrecarregar

na busca de uma relação menos destruidora entre os

mais o pacote de dificuldades com as quais precisamos

sujeitos sociais?

lidar, a postura passiva e pouco crítica sobre metodologias que não fazem mais sentido nos dias de hoje acaba

A provocação nos obriga a pensar que a avaliação,

alimentando a sensação de obsolescência do trabalho

mesmo sendo um recorte das muitas práticas meto-

de ensino.

dológicas que se fazem presentes no cotidiano escolar,
também precisa ser vista como uma ferramenta de in-

O cenário fica um pouco mais tenso se a isso somarmos a

vestigação que deseja descobrir como qualificar as re-

ameaça que a atividade docente sofre produzida pela eufo-

lações entre os sujeitos da aprendizagem (professores

ria daqueles que veem somente nos recursos tecnológicos a

e alunos), tornando o trabalho mais significativo para

resposta para vencer os problemas da educação.

todos. Não por outro motivo, porque, se assim não desejarmos, a escola já nos deu exemplos suficientemente concretos de como ela pode catalisar aquilo que
beira a degradação desses sujeitos, cognitiva, social e
afetivamente. Descobrir caminhos metodológicos ca-

46

pazes de transformar o material humano de que se faz

O conceito de mediação, desenvolvido na obra do bie-

uma sala de aula se torna uma questão de qualidade

lorrusso Vygotsky (2002) para explicar como as relações

de vida.

humanas com os fenômenos do meio se dão de forma
indireta, é uma ferramenta antiga do professor para aju-

Sabemos, porém, que isso não depende exclusivamente

dá-lo a descobrir essas estratégias. De um modo geral,

do empenho individualizado do professor. Se a escola,

Vygotsky nos lembra de que a linguagem, em humanos,

por meio de todo seu material humano e sua abordagem

se expressa por meio de uma complexidade singular em

político-pedagógica, não demonstra empenho para de-

comparação aos demais seres vivos do planeta. Ela se

sobrigar-se de velhos processos e arriscar-se em outras

desenvolveu de uma forma específica que possibilitou a

abordagens, o professor encontrará sempre um terreno

troca de informações por meio de símbolos.

árido para se nutrir de novos estímulos que o levem para
longe da sensação que as velhas práticas trazem dentro

Os símbolos, que também podem ser considerados

do pacote “escola-problema-de-sempre”.

como ferramentas ou artifícios mentais, serviram aos
humanos como uma excelente e sofisticada forma

O ponto animador, porém, é que muitos caminhos, teó-

de guardar e usar as informações através de associa-

ricos e práticos, já estão apontados no horizonte de mu-

ções. Eles possibilitaram também que ampliássemos

danças que precisamos fazer. E temos visto que as solu-

nossa percepção de algo pontual e fixado no instinto

ções sempre estiveram à nossa disposição. Então por que

para uma percepção mais atemporal e flexível dentro

não as percebíamos?

do voluntarismo.
Isso quer dizer que os humanos se tornaram capazes de

Um velho aliado sempre esquecido

recuperar informações passadas para interpretar, interagir e interferir nos fenômenos do meio percebido, ao
mesmo tempo que se tornaram capazes de planejar suas

Muitos equívocos repetidos nas práticas docentes refle-

ações para interações futuras. Esse fator ampliou nossas

tem, com frequência, um descuido no entendimento das

capacidades de raciocínio e de atenção e construiu os

etapas e das situações em que o aprendizado acontece. É

fundamentos para que também começássemos a usar os

como saber os ingredientes de uma receita, mas descui-

símbolos para nos comunicarmos entre nós, para ensinar

dar de seu modo de preparo.

e aprender.

Diante de uma dificuldade diagnosticada, além de ser im-

O conceito de mediação nos ajuda a entender o fenômeno

portante reconhecê-la e compreender como ela opera,

da linguagem, uma vez que são os símbolos aquelas “pon-

é, de igual modo, importante que se descubra o tipo de

tes” mentais e imateriais que se interpõem entre as nossas

intervenção mais adequada a se fazer. Essa intervenção

ações e o meio, tornando-nos inventivos e altamente flexí-

é o “modo de preparo” no qual o professor tem, de fato,

veis em termos de aprendizagem e adaptação. Essa função

a possibilidade de perceber as habilidades e como elas

está na base de toda inventividade humana e permitiu a

se expressam no processo de maturação do aluno. Mas

complexa especialização de nossas ações e percepções.

já não sabíamos disso? Sim, sabíamos, mas nos descuidamos durante o fazer, o realizar.
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Mudanças através de detalhes
Grandes mudanças não acontecem de uma hora para
outra; às vezes, a melhor forma de mudar uma prática
é aplicando-a com um detalhe diferente. Pode parecer
algo insignificante, mas pode ser um passo dado com
firmeza em direção a uma mudança mais consistente.
Qual professor também já não viveu a sensação de que
movimentos muito bruscos na construção de novas rotiPara o professor, a utilidade desse conhecimento se evi-

nas de práticas pedagógicas tendem a encolher também

dencia quando ele compreende qual o seu papel no

rapidamente quando não são aderidos pelas pessoas que

vínculo que deve estabelecer com os alunos. Pois é ele

dividem aquele espaço?

quem deverá, num primeiro momento, propor “pontes
temporárias” na experiência de aprendizado com o aluno

Você já deve ter lido sobre o caso do professor chinês

para possibilitar internalizações mais consistentes e autô-

Chuan-Bin Chung. Se não, dou um breve resumo: ele ga-

nomas de habilidades.

nhou ampla repercussão ao encantar seus alunos em suas
aulas fazendo, na velha lousa de giz, desenhos anatômi-

Dessa forma, a avaliação é o caminho através do qual o

cos impressionantes. Imagine esse professor descobrindo

professor colherá dados para saber de que forma essa

sua paixão pelo desenho e percebendo que, ao invés de

ponte deve ser construída, adaptada ou reelaborada. E

trocar sua lousa por simuladores anatômicos virtuais, ele

aí se dá uma condição importante: criá-la também impli-

poderia usá-la como um caminho possível para suas au-

ca provocar o desejo de que os alunos queiram por ela

las. O que a prática de Chung nos ensina ou nos inspira é

transitar, e é nesse contexto que o professor, verdadei-

que uma perspectiva diferente pode abrir um mundo de

ramente, se verá desafiado, uma vez que sua implicação

possibilidades, às vezes, sobre a mesma prática.

humana no processo é decisiva para medir a qualidade
da relação de ensino e aprendizagem.

nem sempre a questão principal de mudança de métodos é apenas substituir práticas tradicionais por outras
mais criativas. A criatividade é com frequência algo que
se dá no modo como alguns detalhes são capazes de
reinventar um ponto de vista, mesmo que ainda o objeto
seja o mesmo.
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Pensar a qualidade dessas estratégias faz-nos pensar que

O exemplo da professora Elika Takimoto, do Rio de Ja-

Nas duas práticas, observamos que um detalhe acabou

neiro, também dá um testemunho complementar dessa

recuperando o princípio revigorante do método. É bem

mudança. Ao invés de formular questões para serem res-

possível que esses professores lancem mão da riqueza

pondidas pelos alunos sobre a Teoria da Relatividade, ela

tecnológica disponível, mas absolutamente não parecem

pediu que eles formulassem perguntas a partir do que

estar presos às expectativas que elas causam na promes-

discutiram. Essa pequena subversão foi suficiente para

sa de mudança.

fornecer a ela um diagnóstico sobre a capacidade de elaborar questionamentos e de verificar como eles maneja-

A escola de hoje, sendo uma instituição em crise, sempre

vam saberes e associações para realizar perguntas. Uma

responderá de forma arredia aos movimentos que ambicio-

ação simples, mas muito potente dentro de uma antiga

nem transpô-la para lugares que ela ainda não experimen-

prova escrita.

ta e conhece. Boa parte dessa reatividade se deve ao fato
de que romper com todas as práticas bruscamente pode
também abrir um abismo que dificultaria a consolidação
de mudanças. Por trás dos velhos métodos, também se seguram muitos medos e inseguranças que são perpetrados
por pessoas, não por instituições. O antigo traz à memória
humana uma sensação de segurança, e emancipar alguém
dessas práticas é também lidar com o medo que torna essa
memória reativa a novas propostas. É por esse motivo que
mudanças tais, como as aplicadas pelos professores citados,
são exemplos estratégicos de como criar, gradativamente,
“pontes sutis” que permitam grandes mudanças.

Transcrição da resposta de um dos alunos: “Do mesmo modo, quais
seriam as consequências de se abstrair isso para o campo das ciências
humanas? Ora, se a realidade funciona de maneira diferente para cada
observador, não haveria uma verdade só, mas diferentes verdades dependendo do observador. Mas como debater e fazer política, como
debater qualquer coisa sem que se adote uma base materialista, sem
que se aceite uma só realidade como sendo verdadeira?”

Recurso didático em Provas Objetivas
e Dissertativas
Numa prova escrita, a habilidade mais convocada para
sua realização é a leitura e compreensão de enunciados.
Existem duas perspectivas que podem se confundir entre

Aqui cabe uma reflexão complementar: as tecnologias,

si no processo de verificação a partir desse método. Na

nesse contexto, só serão uma alavanca para mudanças

primeira, observamos o domínio e/ou manejo conceitu-

se soubermos com elas reconectar a potência que existe

al da modalidade textual específica de um conteúdo ou

no vínculo que as pessoas são capazes de construir nas

campo de conhecimento, e na segunda, o grau de con-

aprendizagens. E mais, como já sinalizava Vygotsky (2002),

solidação e desenvoltura da leitura silenciosa subjetiva.

como esses vínculos são essenciais para nos desenvolver

Quando essas perspectivas se confundem, a avaliação

social, cognitiva e emocionalmente.

pode gerar um falso diagnóstico.
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A leitura silenciosa subjetiva é uma das habilidades fi-

Abaixo, reproduzo uma das questões elaboradas na pro-

nais do processo de alfabetização e nada mais é que a

va de Arte para verificar se o aluno é capaz de compreen-

capacidade mental do sujeito de simular sua própria voz

der que a recepção de uma obra de arte pelo público não

como um mecanismo de autoexplicação. É uma espécie

se dá a partir de uma leitura única que o artista deseja ao

de “conversa consigo mesmo” que transforma a leitu-

criar sua obra. Levando-se em conta que possíveis difi-

ra passiva em ativa diante de um texto. Ela também é a

culdades com a leitura silenciosa subjetiva pudessem se

expressão da metacognição, própria do processo de de-

sobrepor à compreensão do assunto proposto na

senvolvimento da linguagem e de seus desdobramentos.

questão, disponibilizei um áudio (assim também para as ou-

Ou seja, além dos saberes, ela permite o monitoramento

tras questões) que forneceria a leitura do enunciado.

contínuo da estrutura, de sua reciclagem e da otimização
do pensamento ao mesmo tempo em que ele ocorre.
Além disso, é devido lembrar que as mais relevantes experiências de mediação que estruturam o conjunto de ferramentas
mentais no universo simbólico mais complexo têm origem

Questões 06
Observe a pintura de Alyssa Monks e dois
depoimentos de pessoas que foram ver sua
obra numa galeria:

nas experiências das primeiras fases do aprendizado em que
a criança conhece, inventa e interfere nos fenômenos do
mundo por meio de sua sensorialidade como via prioritária.
Na leitura, é possível observar esse princípio sensorial,
quando, diante de modalidades de textos mais complexos ou que possuam vocabulário conceitual específico,
recorremos à concretude da leitura em voz alta como
um jeito de retomar o terreno de desenvoltura prática
de onde essa habilidade se construiu. No entanto, a falta
de familiaridade com esta “voz explicativa” (muitas vezes
por falta de prática) pode fazer com que tal processo seja
mais dispendioso, facilitando frustrações paralisantes. Ele
pode exaurir o empenho que o aluno disponibiliza para
dedicar-se à tarefa ao perceber que, a cada vez que repete a ação, poucos resultados se apresentam.
Dessa forma, uma mediação eficaz pode ajudá-lo a “sublimar” a carga de frustração e gerar uma canalização de
esforço mais assertiva em que seja possível prosseguir na
tentativa de gerar soluções para o problema, apoiando-se
na potência simulatória da mediação. Vamos ver como
isso se exemplifica.
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MONKS, Alyssa. Tempo. 167,64x142,24cm. Óleo sobre linho. 2016
Depoimento 1
“Eu gosto dos quadros da Alyssa Monks porque acho que eles me trazem uma sensacão plena de tranquilidade e de um jeito de enxergar as coisas mais banais do nosso cotidiano de
um modo contemplativo e simples. Especialmente nesse, da mulher na água, eu sinto que
sou transportada para a minha infância, quando eu passava horas na água da banheira e
brincava de olhar os azulejos do banheiro com o rosto submerso. Era das coisas que eu fazia
quando estava sozinha que eu mais gostava. O mundo parecia parado no tempo.”
Depoimento 2
“A primeira vez que vi esse quadro da Alyssa, eu congelei diante dele. Eu acho que ela tem
uma forma desconcertante de fazer a gente olhar a realidade. Apesar de realistas, as pinturas
contém um nível de detalhes tão absurdo que quase acho que estou diante de uma paisagem
profusa de um sonho. Nesse da mulher na água eu fiquei por horas observando e não contive minha emoção quando lembrei da minha esposa, que já morreu há um tempo. Ela dizia
que tinha muita inveja dos animais dos mares, e que quando ela morresse ela gostaria que
as pessoas fizessem uma homenagem para ela diante do mar. Sinto que estou fazendo essa
homenagem para ela hoje.”

Assinale a opção que NÃO FAZ UMA ANÁLISE ADEQUADA da relação
entre os depoimentos e a pintura:
A Os relatos descritos nos depoimentos expressam também os objetivos

de interpretação ensejados pela artista ao criar a obra.
B As interpretações e as leituras obtidas pelas pessoas que contemplam

o quadro da artista não são preocupações inerentes à criação da obra e
sim consequências do processo de fruição.
C Os depoimentos confirmam a ideia de que a obra de Arte é um objeto

pertencente mais ao campo da fruição que da elaboracão racional. E que,
por isso, não é possível construir apenas um significado restrito para ela.
D É interessante notar que, mesmo a obra da artista pertencer a um uni-

verso de representacão figurativa de extremo detalhe, o efeito que ela
tem na percepção das pessoas pode não ficar restrito a esse recurso
de representação.

Para isso, os alunos obedeceram ao seguinte comando: “Escaneie o QR Code para ouvir a gravação e acompanhar a
questão”.
Assim, eles poderiam optar por usá-lo concomitante
à leitura silenciosa. Veja alguns relatos transcritos de
quem o utilizou:

“Meu nome é Eliza Moniz e eu optei pelo recurso
e senti que ele me ajudou muito porque sem ele
eu acho que eu não teria entendido tão bem as
questões da prova. E acho que meu desempenho
foi satisfatório e gostaria de mais provas com esse
recurso, principalmente nas de língua estrangeira. Eu senti que a voz da Vivi (Viviane, professora
de História da EFGBH que gravou os áudios) não
foi tão eficaz porque não era a voz do professor
daquela matéria. Sabe quando você está fazendo
um exercício e você não entendeu nada e solicita
a ajuda do professor e ele somente lê a questão
e você entende tudo? Eu acho que a voz do professor da matéria ajuda muito mais do que uma
voz aleatória.”
Eliza Moniz, 1o ano do Ensino Médio
Eu optei pelo uso do recurso e ele me ajudou bastante, minha média comparada com a da sala foi
alta e ouvir os áudios me ajudou a compreender
já que somente lendo meu raciocínio é mais lento.
Gustavo, 1o ano do Ensino Médio
Eu gostei muito da ferramenta. EU achei que são
textos difíceis de ler e a voz ajuda a gente acompanhar principalmente pra quem tem dificuldade
de ler em voz baixa ou até mentalmente. Acho
que seria ótimo aplicar em provas de língua estrangeira.
Laura Gama, 1o ano do Ensino Médio

Percebemos que mesmo aqueles que não tiveram bom
desempenho utilizando o recurso conseguiram produzir
uma autoanálise sobre sua situação de compreensão das
questões. O curioso em um dos depoimentos é a observação de que os áudios também poderiam ser produzidos com a voz do professor que está mediando aquele
processo. Isso evidencia o vínculo que o aluno deseja simular com o recurso didático de intervenção e nos mostra que ele é tão efetivo quanto técnico. E os dois aspectos devem ser considerados nas metodologias.
Se o professor não estiver atento ao modo como decide aferir aprendizagens, a prova escrita tradicional
pode continuar servindo como uma cortina de fumaça
para questões importantes sobre o estudante em seu
processo. As propostas trazidas pela BNCC deixam esse
método mais desafiador quando salientam que as competências e habilidades comunicativas e emocionais
também são direitos de aprendizagem que precisam ser
garantidos a todo brasileiro.

Eu optei pelo recurso, porém ele não me ajudou
muito. Eu não fui muito bem na prova porque não
estudei e não me empenhei. Mas gostaria de usar
este recurso em outra prova, de preferência em língua estrangeira.
Ivan, 1o ano do Ensino Médio
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CONCLUSÃO
A reflexão que antecede a explicação dessa metodologia
é um apanhado de questionamentos e pressupostos que
vão possibilitar também inúmeras experimentações além
da que aqui é brevemente explicada. Outras estratégias
de diagnóstico e de metodologia de superação de impasses de aprendizagens utilizando ferramentas mediadoras
estão no campo de desejos para a formação que se espera para o aluno da Escola do Sebrae. Esse campo de experimentação também prospecta o surgimento de outros
métodos à medida que os resultados forem se mostrando

A aplicação realizada como projeto piloto concentrou-

sensíveis à mudança de desempenho.

-se em testar, num primeiro momento, a viabilidade
do método e a primeira impressão dos alunos sobre o

A prática desse recurso didático na prova escrita é algo

recurso. Nas aplicações seguintes, pretende-se colher

muito simples: são gravações em áudio dos enunciados

dados a respeito das habilidades de leitura que estão

das questões disponibilizadas por meio de uma platafor-

consolidadas ou não nos alunos e compreender se o

ma virtual (Soundcloud) que pode ser acessada no mo-

rendimento obtido na avaliação escrita se deve às difi-

mento da prova como recurso didático complementar ao

culdades com o conteúdo ou se é consequência do em-

material impresso. Abaixo, um esquema simples ilustrati-

pecilho causado por tais habilidades mal estabelecidas

vo de como o recurso deve ser utilizado:

no seu campo cognitivo.
O recurso também se estende aos demais componentes
da área de Linguagens, uma vez que pode ser utilizado
como auxiliar na avaliação das habilidades relacionadas
à escuta e à prosódia das línguas estrangeiras, fato já sinalizado pelos alunos. Além disso, o recurso pode ser
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utilizado como ferramenta de acessibilidade para pessoas com restrições visuais

A FÍSICA DA MONTANHA RUSSA

Fabiana Beghini

Introdução

ferências para aprendizagem e as aplicações podem ser
direcionadas para cada estilo, de acordo com M. S. Pinho,

Um dos conceitos mais importantes da Física no 1° ano do

em seu artigo “Realidade Virtual como ferramenta de in-

Ensino Médio é o da Conservação da Energia Mecânica. O

formática na educação” (SBIE, Belo Horizonte, 1996).

conceito é simples, mas, normalmente, é ensinado de forma teórica, através das expressões matemáticas que defi-

Com base nessas premissas, este texto apresenta a meto-

nem as energias cinéticas e potenciais. Dessa forma, o ensi-

dologia utilizada para apresentação e discussão do tema

no de Física, cada vez mais distante da prática, é reforçado.

“Conservação da Energia Mecânica”, através da utilização
de óculos de realidade virtual em uma sequência didática

A utilização da realidade virtual (RV) em sala de aula mos-

nas aulas de Física, enfatizando seus benefícios quando

tra-se como uma atraente alternativa, pois quando o alu-

aplicada à educação.

no está motivado a aprender e quando há ferramentas
adequadas para este fim, o processo de aprendizagem
ocorre de maneira mais eficaz e espontânea.

Metodologia
Segundo os autores D. Allison, L. F. Hodges, que publicaram, em 2000, o artigo científico “Virtual Reality for

A Lei da Conservação da Energia Mecânica foi apresenta-

Education?”, quando a RV foi apresentada ao público e à

da aos alunos através da vivência deles em um carrinho

imprensa no final da década de 80 e início da década de

de montanha russa, por meio de um vídeo assistido nos

90, já existiam pessoas na comunidade educacional que

óculos de realidade virtual. A sequência didática realizada

a defendiam como a onda do futuro na educação. Alguns

foi a seguinte:

assuntos, como os de conservação da energia mecânica,
são de difícil compreensão devido à sua natureza abstra-

Apresentação dos conceitos de energia cinética e ener-

ta ou simplesmente por não ser possível o contato físico

gia potencial gravitacional.

nesse quesito.
Para que qualquer movimento ocorra, é necessário que
Podem-se citar várias razões para utilizar a RV na educa-

haja transformação de energia. Quando uma pessoa cor-

ção, tais como: motivação dos alunos, maior poder de

re, por exemplo, acontece transformação de energia quí-

ilustração, possibilidade de análise do objeto de estudo

mica em energia cinética. Outro exemplo é a queda de

a partir de pontos de vista diversos e oportunidades para

um objeto, durante a qual a energia potencial gravitacio-

experiências individuais. As pessoas têm diferentes pre-

nal é transformada em cinética.
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Vivência de um passeio de montanha russa, utilizando
óculos de realidade virtual.
Após desenvolvermos os conceitos das energias cinética
e potencial, cada aluno recebeu os óculos de realidade
virtual para assistir a um vídeo de montanha russa e vivenciar o movimento do carrinho. Inicialmente, os alunos
A energia mecânica é uma grandeza física definida pela

tiveram apenas que assistir ao vídeo, sem se preocupa-

soma das energias cinética, potencial gravitacional e po-

rem com que deveriam observar. A maioria dos alunos

tencial elástico, que se conserva nos movimentos em que

já teve uma experiência presencial na montanha russa,

o atrito é inexistente ou pode ser desprezado.

o que os aproximou do objeto de aprendizagem. O link
do vídeo VR no YouTube foi disponibilizado, e cada aluno

Dessa forma, antes de estudar a conservação da energia

seguiu seu próprio ritmo.

mecânica, foi necessário apresentar aos alunos a energia
cinética e a energia potencial gravitacional. Essa apresentação ocorreu em uma aula expositiva, na qual as expressões que definem essas energias foram demonstradas e
vários exercícios de fixação foram realizados e corrigidos
em sala de aula.
A energia cinética é a energia associada ao movimento
de um corpo de massa m e velocidade v, definida por:

Ec = m.v 2
2

Exemplo de vídeo VR disponível no YouTube.

Resolução do questionário sobre o movimento
vivenciado na montanha russa
Após assistir ao vídeo e vivenciar o movimento do car-

Já a energia potencial gravitacional pode ser entendida

rinho de montanha russa, cada aluno teve que acessar

como a energia armazenada por um corpo de massa,

um link do Google Forms para responder a várias questões

sempre que ele tiver a uma altura relativa h, definida por:

sobre o movimento vivenciado. Para acessar o formulário digital, eles utilizaram o próprio celular. O objetivo

EPg=m.g.h, onde g é a aceleração da gravidade

do formulário foi despertar os alunos para os aspectos
do movimento vivenciado relacionados à disciplina Física e fazer com que eles percebessem como as energias
potencial e cinética se relacionam para que o movimento
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do carrinho de montanha russa ocorra. Caso o aluno não

Construção do conceito de Energia Mecânica e sua

conseguisse responder ao formulário, era permitido que

conservação durante o movimento do carrinho de

o vídeo fosse acessado tantas vezes quanto necessário.

montanha russa.

O registro da resposta dos alunos foi importante, pois,

Os dados obtidos através do formulário foram compila-

após a sua realização, os dados foram compilados para

dos e apresentados aos alunos. Cada uma das questões

posterior feedback e correção das questões.

constantes no questionário foi corrigida, e o movimento foi discutido, de forma que os alunos eram levados, o
tempo todo, à construção do conceito de conservação
da energia mecânica. Toda a discussão realizada segue

A FÍSICA DA MONTANHA RUSSA
* Obrigatório

apresentada a seguir.

1. O carrinho da montanha russa, durante o
movimento, estava preso nos trilhos ou apenas
encaixado? *
Sua resposta

Para o carrinho de montanha russa subir a primeira ladei-

2. Em quais momentos o carrinho estava preso na
montanha russa enquanto se movimentava? *
Sua resposta

formada em energia cinética e fazê-lo subir. Para isso, é

3. Como o carrinho se movimentava se ele estava,
na maior parte do tempo, apenas encaixado nos
trilhos? *
Sua resposta
4. Por qual motivo o carrinho era engatado para
receber a ação de uma força externa? *
Sua resposta
5. Qual descida era maior? A primeira ou a última? *
Sua resposta
6. Quais os tipos de energia que você percebeu
durante o movimento? *
Sua resposta
7. Ocorre alguma transformação de energia
durante este movimento? *
Sua resposta
8. Há algo, neste momento, que parece se
conservar? *
Sua resposta
ENVIAR

ra, é necessário engatá-lo a uma esteira, pois o carrinho,
inicialmente, não tem energia armazenada para ser transnecessário que haja um motor, de modo que uma energia externa seja transferida para o carrinho.
Após subir, o carrinho atinge a altura máxima da montanha russa, já que, na maioria delas, a primeira ladeira é a
maior de todas. Essa é a energia armazenada no carrinho
que será transformada em energia cinética.
Ao descer, o carrinho atinge a velocidade máxima, já que
toda a sua energia potencial gravitacional foi transformada em energia cinética, considerando que, neste ponto,
o carrinho atingiu a menor altura. Em seguida, o carrinho
percorre toda a trajetória utilizando a energia inicialmente adquirida, aumentado a energia potencial gravitacional nas subidas e a energia cinética nas descidas, sem
precisar da ajuda do motor em nenhum momento.
Para parar, o carrinho precisa perder a energia cinética adquirida e, para isso, o motor é utilizado novamente, realizando uma força contrária ao movimento sobre o carrinho.

Modelo do formulário sobre o movimento da montanha russa.
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O carrinho de montanha russa, apesar de apresentar atrito com o trilho, é um excelente exemplo para estudar a
conservação da energia mecânica, quando não é necessário realizar cálculos de dissipação de energia. Dessa forma, a discussão com os alunos foi rica, pois eles puderam
observar todos os aspectos discutidos por meio da experiência virtual.
Aplicação do conceito para o cálculo da altura máxima
de uma montanha russa.
Por fim, os alunos tiveram que resolver exercícios de fixação disponíveis no livro didático adotado sobre a conservação da energia mecânica. Neles, dados reais foram
utilizados para fazer os cálculos e obter a relação entre
a altura máxima de uma montanha russa e a velocidade
máxima atingida pelo carrinho, bem como estimar a velocidade mínima que um carrinho tem que ter para conseguir realizar um loop.

Exemplo de um exercício de fixação sobre montanha russa no qual a
velocidade mínima para o carrinho realizar o loop deve ser calculada

CONCLUSÃO
A sequência didática utilizada para apresentar a conservação da energia mecânica utilizou a junção do método

Dessa forma, a tecnologia não deve ser utilizada de forma

tradicional de ensino, com aulas expositivas, exercícios e

exclusiva: há momentos em que a aula expositiva se faz

leituras, e do método de vivência em sala, por meio da re-

necessária, bem como a aula de resolução de exercícios,

alidade virtual. Essa junção se justifica pelo jeito diferente

principalmente por se tratar, neste caso, de ciências exatas,

como cada aluno percebe a aprendizagem. Por exemplo:

em que há maior necessidade de fixação dos conteúdos

alguns alunos aprendem mais facilmente com técnicas

devido à especificidade da disciplina. Mas a associação

verbais; outros, com estratégias que envolvem o visual. A

desse recurso aos demais apresenta grande benefício, pois,

realidade virtual permite que o professor use todas essas

quando o movimento que se deseja estudar é experimen-

maneiras de aprendizado.

tado por meio da realidade virtual, o objeto de estudo faz
sentido para o aluno e o aprendizado das leis abstratas da
Física se dá de forma mais suave e eficiente.
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O ENSINO DE TEXTOS EMPRESARIAIS:
NOVAS TENDÊNCIAS NA ERA DA GLOBALIZAÇÃO
Camila Emanuele de Oliveira Abreu

Introdução

Mais do que isso, o aluno deve ser conduzido à reflexão
acerca da funcionalidade dos gêneros textuais escritos

O ensino de produção de textos não é tarefa fácil. O ato

que circulam no ambiente empresarial interno, sem per-

de escrever é, por vezes, encarado como algo penoso pe-

der de vista a realidade sociocultural que envolve esse

los alunos. Não é o objetivo deste artigo analisar as razões

contexto, bem como os aspectos sociocomunicativos,

pelas quais isso acontece, embora seja possível constatar,

segundo os quais surgirá a pluralidade textual expressa

no dia a dia docente, algumas possíveis causas, relacio-

nos diferentes gêneros, que advêm da necessidade de o

nadas, sobretudo, à falta de prática da escrita. Todavia,

sujeito se expressar atendendo a objetivos específicos,

embora haja predomínio da modalidade oral na maioria

quais sejam, se comunicar com eficácia.

das esferas de atividades sociais humanas, não podemos
subestimar a importância dos textos escritos, especialmente no âmbito empresarial, no qual o registro escrito é
fundamental para o sucesso das atividades.

Então, o que fazer?

Negligenciar a comunicação escrita seria decretar o insu-

Não tenho a pretensão de prescrever uma receita infalível

cesso de uma atividade empresarial, em especial na atual

de como ensinar produção de textos, até porque receitas

conjuntura da globalização. As formas de comunicação se

infalíveis, na educação, não existem. Por outro lado, já sa-

ampliam e se modificam à medida que as mudanças so-

bemos bem quais práticas são pouco efetivas no ensino

ciais vão ocorrendo. De maneira geral, as novas demandas

de produção de textos. Por muito tempo, privilegiou-se

empresariais no atual mercado globalizado, unindo-se às

o estudo analítico da língua, com foco prescritivista e

tecnologias absorvidas por ele, afetam diretamente as in-

metalinguístico de modelos ideais de texto e gramática

terações sociais. Assim, os gêneros textuais sofrem recon-

normativa. O texto era utilizado, principalmente, para

figurações para atenderem às necessidades emergentes, a

exemplificar aspectos gramaticais; pouquíssimo tempo

fim de otimizar a eficiência e a eficácia da comunicação.

– ou nenhum – era dedicado a questões relacionadas à
produção de sentido. A escrita limitava-se à elaboração

Diante desse cenário, como ensinar o aluno a produ-

de redações (ou composições) que serviam como forma

zir uma ata de reunião, um relatório ou um e-mail? Se-

de o professor avaliar os conhecimentos gramaticais do

ria retrógrado um ensino pautado na arquitetura do

aluno. Sustentava essa proposta de ensino a concepção

gênero unicamente e na reprodução automatizada de

de língua enquanto sistema abstrato de regras e signos,

modelos, como tradicionalmente tem sido praticado.

isolado de suas condições de produção (ANTUNES, 2003).
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Todavia, se não há sentido na realização de uma produção de textos, não há, em geral, envolvimento e motivação dos alunos. Sobre isso, Costa Val (2008) alerta:
Um olhar sobre o que acontece em determinadas práticas
de sala de aula revela que, na escola, [...] o aluno não escre-

Como fazer?

ve para ser lido, mas para ser corrigido. A lógica escolar elimina, desse modo, a atitude responsiva ativa, pois o aluno

Ao longo do curso Técnico em Administração, os alu-

sabe de antemão que nada ou muito pouco pode esperar

nos são convidados a participar de práticas que simu-

como resposta efetiva ao que produz. (Ibidem, p. 55)

lam a práxis empresarial. Uma delas é Empresa Simulada, que busca reproduzir o dia a dia empresarial, com

Podemos presumir, a partir dessa reflexão da autora, que

todos os seus desafios, inclusive comunicativos. Esse

os alunos gostam de escrever em suas redes sociais, em

projeto integrador exige dos alunos, no caso sócios/

seus blogs pessoais, em seus tutoriais sobre moda, bele-

empregados, a interação pela modalidade escrita, por

za ou jogos de videogames, porque, nesses ambientes, a

meio de cartas, contratos, e-mails, pautas, atas, memo-

produção de texto assume propósitos para além da aqui-

randos e outros gêneros que, pela natureza da ativida-

sição de nota, pois funcionam como práticas sociointe-

de, sejam demandados.

rativas. Lá, os alunos têm sua criatividade acionada, pois
têm autonomia para exercer o papel de sujeitos da socie-

Essas situações representam excelentes oportunidades

dade em que vivem, não somente para o professor ler,

para que os alunos se comuniquem por escrito, com mo-

corrigir e devolver com uma nota.

tivação, entusiasmo e estímulo à criatividade, adotando
estratégias discursivas e testando seus efeitos. Nesse caso,

Um caminho para enfrentar esse desafio é dotar de sen-

o professor atua como um mediador, sem, no entanto,

tido as atividades de produção textual, de maneira que

impedir o aluno de errar ou limitar-se a sinalizar os erros.

integrem contextos reais ou o mais próximo da realidade,

O papel do professor deve priorizar a reflexão sobre os

como situações-problemas ou práticas simuladas. Dessa

erros e acertos.

forma, o componente curricular Produção de Textos encontra terreno fértil nos projetos integradores que atraves-

O professor de Produção de Textos também pode simu-

sam toda a grade curricular. Assim, na Escola do Sebrae,

lar contextos que estimulem a criatividade e motivação

desde o início do curso Técnico em Administração, o aluno

dos alunos. Por exemplo, pode ser solicitado aos alunos

se vê participando ativamente, enquanto sujeito, de práti-

que incorporem um papel social empresarial, como um

cas sociais reais que envolvem a escrita, em vez de produzir

gerente de uma grande empresa que acabou de receber

textos artificiais como subterfúgio para aquisição de nota.

uma proposta de promoção, a qual já vinha pleiteando
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há algum tempo. Então, apresenta-se o desafio de recusar

Na ocasião em que o professor lê o texto do aluno em

essa proposta com argumentos consistentes, por algum

momento extraclasse para devolver-lhe posteriormente,

gênero escrito, sem que pareça capricho ou desculpa.

é interessante estabelecer um diálogo com o aluno, com
comentários escritos, notas de rodapé e de cabeçalho, chamando-o pelo nome, ressaltando o que foi positivo em sua

“Correção” interativa e colaborativa

produção, sinalizando o que precisa ser aprimorado e os
caminhos para isso. O efeito dessa correção dialogal tem
se mostrado relevante, na medida em que o aluno se sente

Sabemos que, devido à limitação de carga horária dos

respeitado e considerado pelo professor, sem falar no vín-

componentes reservados ao trabalho com a linguagem,

culo afetivo professor/aluno, tão caro à educação, eviden-

o atendimento individual do aluno muitas vezes é in-

ciado nesses “recadinhos” deixados no texto.

viável. Nesse caso, uma estratégia interessante é levar
trechos produzidos por eles mesmos e apresentar para
a turma, visando à análise coletiva. É importante preservar o sigilo da autoria para evitar constrangimentos, pois
o objetivo é observar equívocos ou acertos recorrentes

Gramática e gêneros discursivos: por uma
abordagem mais reflexiva

para construir o aprendizado com base na experiência.
Os textos empresariais vêm passando por um significativo processo de transformação. A velocidade das novas
mídias eletrônicas tem refletido também na forma como
são redigidos os textos, potencializando uma estrutura
menos hierarquizada entre colaboradores e organizaBruna Brandão

ção, contribuindo para encurtar o tempo de disseminação das mensagens, fazendo a comunicação fluir em
todas as direções e evitando as falhas na comunicação
e a necessidade de retrabalho e reelaboração de textos.
Diante dessas transformações, precisamos refletir com os
alunos sobre a influência da tecnologia digital na forma
e na estrutura textual escrita, discutir sobre as novas tendências de gêneros textuais utilizados nas organizações,
demonstrar como os gêneros textuais vêm atendendo
(ou não) às necessidades da prática empresarial moderna
e analisar como o processo de comunicação eficaz constitui um diferencial competitivo entre as organizações.
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Uma maneira de promover essa reflexão é selecionando

de comunicação. Um exemplo prático dessa estratégia é a

textos empresariais reais para analisar, em sala de aula, as

análise de uma ata de reunião, produzida em uma situação

influências discursivas decorrentes das práticas empresariais

concreta e real, conforme pode ser conferido a seguir:

ATA DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DE INOVAÇÃO 2018
No dia 19 de março de 2018, na sala 203 da empresa XXX, em Belo Horizonte, realizou-se o primeiro encontro, nomeado “Reunião de Alinhamento”, dando início à participação da empresa XXX no Edital de Inovação 2018. Estavam
presentes os colaboradores Antônio, Camila, Rodolfo e Erika. Durante a reunião, foi analisada a experiência obtida na
última participação da empresa no referido edital, no qual percebemos que o número de empresas concorrentes foi
maior, conforme podemos ver em nota disponibilizada pelo site do edital, segundo a qual o Edital de Inovação 2017
recebeu um número recorde de inscrições. Foram contabilizadas 1.478 propostas de projetos inovadores, sendo 1.201
para a empresa XXX e 277 para a empresa YYY. O aumento foi de 441% comparado com o período de 2016, quando
foram inscritas 273 propostas. Observando a divulgação dos ganhadores do último edital, percebemos, também, que
as empresas ganhadoras foram instituições de renome.
Com base nesses dados, verificamos que as empresas com as quais a XXX BH participou eram empresas de pequeno e
médio porte e, comparando-as com as ganhadoras, observamos um desnível por não possuírem estratégias de inovação
eficientes na busca do desenvolvimento estratégico da organização. Foi também observado que a XXX BH participou
com um número considerável de empresas – totalizavam 10 empresas, das quais apenas 08 foram cadastradas no sistema. Entretanto, verificamos a importância da participação, pois não tínhamos experiência com o processo e o cronograma foi uma surpresa para os então participantes.
Verificamos que o fator crítico de sucesso para aumentar a nossa participação em projetos de grande expressão, como
o edital SESI SENAI de Inovação, está relacionado à nossa eficácia em prospectar empresas com níveis estratégicos altos.
Dessa forma, propomos, como primeira atividade, o levantamento de empresas (indústrias) com potencial de inovação – e, assim, com maior chance de obter o prêmio – para posterior prospecção.
(...)
Assim, submetemos esta ata da reunião de alinhamento para participação no Edital de Inovação à apreciação da equipe
técnica e à direção da XXX BH.
Rodolfo P. Menezes (redator da ATA).
Antônio R. de Paula
Camila O. Abreu
Erika M. Souza
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Outro aspecto que pode ser levantado em sala de
aula é o espaçamento entre os parágrafos, o que não
é frequentemente visto nesse tipo de documentação.
Acreditava-se que os espaços em branco, bem como
os números, quando escritos em numerais, poderiam
facilitar procedimentos de alteração fraudulenta, visto
ser um documento que relata discursos de outrem, e
que podem, muitas vezes, comprometer o autor, de
alguma forma.
Diversos aspectos desta ata podem ser trabalhados com
os alunos, a fim de suscitar reflexões que extrapolam o

Quanto aos aspectos discursivos, é oportuno levantar

nível meramente estrutural, embora ele também deva

com os alunos as tipologias textuais em questão: narra-

ser considerado.

tiva e descritiva. O narrador (relator que lavrou a ata) se
inscreve no discurso como observador e personagem,

Quanto aos aspectos estruturais, é interessante observar,

utilizando verbos ora na voz passiva (impessoal), ora na

com os alunos, que as circunstâncias nas quais se deu a reu-

voz ativa (em 1ª pessoa do plural), o que demarca uma

nião são descritas com a utilização de numerais, em vez de

aproximação e aderência a uma ideia e, outras vezes, um

por extenso, como tradicionalmente é feito em atas. Con-

distanciamento ideológico do referente, conforme tre-

forme manuais de redação empresarial, não pode haver es-

chos a seguir:

paços em branco (onde se possa, mais tarde, alterar o texto
original). Além disso, caso haja algum erro, o redator deve

“[...] percebemos também, que as empresas ganhadoras fo-

escrever “digo” e fazer, logo em seguida, a devida correção.

ram instituições de renome [...].

De acordo com Medeiros (1994 p. 113), na escrita de uma

“[...] observamos um desnível, por não possuírem estraté-

ata, se o erro só for percebido no final, o redator deve es-

gias de inovação eficientes na busca do desenvolvimento

crever “Em tempo: onde se lê ..... leia-se ..... ”. Além disso,

estratégico da organização [...]”

não se podem usar abreviaturas e os números devem ser
escritos por extenso.

“Segundo essa premissa, ficou acordado entre os participantes da reunião o start para a atividade de prospecção de

Entretanto, ao analisar a ata em questão, percebe-se que

empresas inovadoras, atividade esta, dividida nos seguintes

o advento da tecnologia digital permite que as atas sejam

procedimentos [...]”

digitadas e convertidas para arquivos cuja edição não é
permitida. Esse fato interfere diretamente na configura-

“Essa estratégia está sendo adotada, para garantir melho-

ção textual do gênero e comprova que a prática social

res resultados na premiação e, consequentemente, maior

define o gênero, em todos os seus aspectos.

visibilidade e retorno financeiro para a XXX BH.”
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É importante mostrar aos alunos a falta de regularidade e
paralelismo no emprego da pessoa do discurso, demarcados aí por desinências de pessoa; o uso da voz passiva
reduzida de particípio seria inconcebível há algum tempo, e até hoje segundo alguns manuais de redação empresarial. Entretanto, adotando-se uma visão funcionalista, não se pode negar o efeito argumentativo que essas
estratégias carregam.
É fundamental trabalhar também os aspectos semânticos. Nesse caso, chamei a atenção dos alunos para o termo “start”, uma palavra de origem inglesa, cujo significado é: início, princípio. A utilização do termo estrangeiro
foi questionada, com o argumento de existirem significados correspondentes na língua portuguesa. Entretanto, após discussões, concluímos que a carga semântica
contida no termo, pelo mecanismo da contiguidade,
remete ao campo no qual tal palavra é recorrentemente
Bruna Brandão

utilizada: da tecnologia.
Tendo em vista que o tema da reunião é o Edital de
Inovação, que propõe criações inovadoras tecnológicas em processos e produtos, a utilização do termo
“importado” se justifica também como estratégia discursiva moderna.
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CONCLUSÃO
Embora desafiador, o ensino de Língua Portuguesa, nas
suas diversas facetas (Português Instrumental, Comunicação Estratégica nas Organizações e Produção de
Textos), propicia oportunidades para um trabalho interessante e estimulante em sala de aula. Para isso, o professor precisa lançar mão de estratégias que possibilitem a prática contextualizada, reflexiva e ativa do aluno.
Nesse sentido, reforço que o meu objetivo principal foi
o de mostrar a importância de enfatizar, em sala de aula,
a relação forma/função na construção do texto, com

Foram apresentadas aqui algumas ideias de estratégias

abordagem prática.

que têm se mostrado efetivas na prática docente do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil (EFG NEJ) da Escola
do Sebrae. Ainda que de forma panorâmica, essa discussão pode apontar caminhos adicionais para um trabalho
mais profundo com a produção de textos em sala de
aula. O importante é que essas práticas possibilitem ao
estudante avaliar as situações sociais das quais participa
enquanto sujeito, assumindo uma posição proativa frente a elas, sendo capaz de elaborar e planejar estratégias
para interagir, oralmente ou por escrito, com aquilo que
ele próprio passou a perceber.
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Gabriel Soares, Pamela Guimarães, Clara Sales, Anna Correa, Luciano Froes, Isadora Bastos e Luiza Medeiros
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GESTÃO NA PONTA DA LÍNGUA

Luciana Santos Gonçalves e Maria Luiza Bicalho

O projeto Gestão na Ponta da Língua nasceu da vontade

Ao longo de nossa caminhada como docentes na esco-

de alinhar o ensino de línguas estrangeiras à área técni-

la, percebemos que os alunos se veem mais envolvidos

ca na Escola do Sebrae. Durante três meses, os alunos se

e encontram mais sentido em tarefas que são capazes

empenharam em levantar uma rede de empreendedores

de mostrar-lhes que o fim não se resume à disciplina em

estrangeiros residentes e atuantes em Belo Horizonte, re-

questão – inglês ou espanhol – mas vai além delas. Isso

digir e-mails marcando um encontro com eles, fazer uma

torna a língua estrangeira meio para chegar a um objeti-

entrevista, registrá-la em vídeo, editá-la, fazer a transcri-

vo, e não o objetivo em si.

ção para legenda e apresentar o resultado perante uma
banca formada por alunos, professores e funcionários da

Na Escola do Sebrae, um dos primeiros contatos do jo-

escola, tudo realizado na língua alvo, espanhol ou inglês.

vem aluno com os empreendedores se dá por meio do
Projeto Tutoria, que acontece no 1o ano. Nesse projeto, os

Na Escola do Sebrae, o ensino de línguas estrangeiras tem

alunos têm a oportunidade de conversar com o empre-

características particulares. Em primeiro lugar, as discipli-

sário e conhecer o funcionamento e a dinâmica de sua

nas de língua inglesa e espanhola são obrigatórias. Em

empresa. Não por acaso, os estudantes do 2o ano, que

segundo, as turmas são divididas ao meio e praticamente

foram os que se envolveram no projeto Gestão na Ponta

não existem grupos com mais de 18 alunos em sala de

da Língua, o apelidaram carinhosamente de Tutoria do

aula. Todas as salas de língua têm computadores, projeto-

espanhol, ou Tutoria do inglês, dadas as similitudes entre

res e equipamento de som. Os alunos são dispostos em

ambos os projetos.

círculo e priorizam-se as atividades em grupo, para estimular a oralidade, que é o foco das aulas, embora tam-

Como professores e educadores, é necessário estarmos

bém trabalhemos as outras habilidades – leitura, compre-

sempre atentos às oportunidades de levar o mundo para

ensão auditiva e escrita. Sempre estamos pensando em

a sala de aula e vice-versa. Essas oportunidades surgem

como conectar o ensino de línguas na escola com a área

em momentos inusitados, por isso é importante treinar

técnica. E assim nasceu o projeto Gestão na Ponta da Lín-

o olhar para não as perdemos. Nós, professoras de lín-

gua: do desejo desse alinhamento.

gua estrangeira do 2o ano, percebemos que, alinhadas
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ao cronograma de conteúdos desta série, na qual os alunos já possuem mais fluência e mais conhecimento na
língua do que no 1o ano, poderíamos incluir uma “Tutoria
em língua estrangeira” com a participação de empresários e empreendedores de fora do Brasil. Conversando
com esses empreendedores – alguns deles conhecidos
nossos – com amigos, colegas e alunos, conseguimos
levantar uma rede de empreendedores estrangeiros residentes em Belo Horizonte, que se mostraram dispostos
a colaborar.
A ideia inicial era trabalhar somente com empresários

1
2
3

a ser descoberto: a alimentação e tudo que a envolve,
como horários das refeições, modo como são feitas,
comidas típicas e rotina. No caso do empresário expatriado, umas das ideias era entender como ele adapta
sua cultura alimentar à cultura brasileira, se é bem recebida pelo público daqui, etc. A partir daí seria possível
desvendar outros componentes culturais e os alunos
poderiam não somente compreender os processos relacionados à atividade empresarial, como ampliar seus

4
5
6

conhecimentos relativos às diferenças culturais entre os
países dos entrevistados. No decorrer da construção do
projeto, outras ideias foram se acoplando às originais e
terminamos ampliando o escopo para empresários de
vários outros ramos empresariais.
A partir desse contexto, nossos alunos receberam as
seguintes tarefas:

serem entrevistados, fossem falantes nativos de
língua espanhola ou língua inglesa.
Redigir um e-mail formal na língua-alvo para o
empreendedor, explicando o projeto, seus objetivos e propondo um encontro para conversar.
Ambas as partes combinadas, encontrar-se
com o empreendedor ou empreendedora e
entrevistá-lo na língua-alvo, abordando temas
relativos ao cotidiano empresarial e pessoal.

do ramo da gastronomia, donos de bares e restaurantes, porque havia um componente cultural importante

Levantar possibilidades de empreendedores a

Filmar todo o processo, com suas câmeras de
celulares.
Editar o vídeo utilizando ferramentas e aplicativos com os quais estão habituados e já utilizaram em outras disciplinas e projetos da escola.
Inserir a transcrição do áudio do vídeo no
formato de legenda, matéria previamente
trabalhada com os alunos nas disciplinas de
língua estrangeira.

7

Apresentar o vídeo no auditório, em horários
estipulados antecipadamente, a uma banca
composta por alunos do 3o ano, professores de
línguas estrangeiras, representantes da coordenação pedagógica e da área técnica.
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entre seu país e o Brasil? ”, “Há algo que você acredita que
funciona melhor no Brasil e vice-versa? ”, “O Brasil facilita
a abertura de pequenas empresas para o estrangeiro? De
que formas? ”, “Você usa matéria-prima e produtos brasileiros ou tem que importar do seu país? ”, “A concorrência
o prejudica? De que maneira? ”, “Você tem parceiros no
seu negócio? ”, “Quais são as vantagens e desvantagens
de se abrir um negócio no Brasil como estrangeiro? ”.
Os alunos, em grupos, elencaram uma série de perguntas

Os vídeos deveriam ter entre 3 e 5 minutos de duração e

que gostariam de fazer aos empresários e, a partir delas,

os alunos se dividiram de acordo com níveis de inglês e

outras foram surgindo e a conversa foi tomando seus

de espanhol, orientados pelas professoras, para definirem

próprios caminhos. Mas as perguntas comuns a todas as

com que língua e com qual empreendedor trabalhariam.

entrevistas foram: “Há quanto tempo você mora no Brasil?
”, “Por que veio para cá? ”, “Você veio sozinho ou com a fa-

Tivemos o privilégio de contar com a participação de

mília? ”, “Que problemas você enfrentou quando chegou

vários empreendedores, entre eles, Laura Lopez, do res-

aqui?”, “Como é o seu dia a dia? É muito diferente da sua

taurante peruano Pukara, Pedro Márquez, mexicano,

rotina no seu país? ”, “Quais são as principais diferenças

e sua esposa Leticia Guimarães, do restaurante e foodtruck mexicano Tacomtudo, Luis Emilio Martínez, argentino
e fundador da marca de doces e alfajores Dulce Catalina,
Herwig Gangl, da Krug Bier, Stefan Hoeselbarth, da escola Stark Idiomas, Alexandre Sacha, argentino e responsável pela unidade do bairro Floresta da escola de idiomas

Divulgação Sebrae

CCAA, Meghan Silva, da escola canadense Maple Bear,
entre vários outros.
Tanto Herwig Gangl como Stefan Hoeselbarth têm
como língua materna o alemão, mas deixaram claro aos
nossos alunos o quanto a língua inglesa lhes abriu portas no Brasil, demonstrando fluência e naturalidade ao
comunicar-se com eles em inglês. “E mostraram que os
falantes de línguas estrangeiras não estão apenas em países onde essas línguas são oficiais” .
BRASIL. Ministério da Educação. Governo Federal. Base Nacional Curricular Comum: BNCC-Língua Inglesa. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.
pdf. Acesso em: 07 de julho de 2019.
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O fundador da Krug Bier, em especial, dedicou-se não só a

qual um fala, o outro ouve e aguarda e depois traduz essa

responder às perguntas propostas pelos alunos, como tam-

fala para o público. Na ocasião, os empresários convida-

bém a mostrar todo o processo de produção da cerveja da

dos subiram ao palco e relataram a experiência do ponto

Krug, em língua inglesa, o qual foi registrado em vídeo tam-

de vista deles, em contribuir com os alunos da Escola do

bém. Além dele, Meghan Silva, da Maple Bear, Luis Emilio,

Sebrae. Eles também tiveram a oportunidade de apresen-

dos alfajores, e outros, fizeram um tour com os entrevistado-

tar seus negócios aos alunos e aos funcionários da escola,

res, engajando-os mais ainda na proposta do projeto.

além de se conhecerem, em um momento descontraído,
no pátio. Tudo foi falado na língua materna dos empre-

Realizada a exibição dos vídeos e a devida avaliação pela

sários e os alunos puderam treinar seus ouvidos, além de

banca, marcamos um evento de encerramento, para o

intervir em língua espanhola ou inglesa.

qual convidamos os empresários participantes, via e-mail
e telefone. Os e-mails foram redigidos pelos próprios alu-

Os cinco melhores vídeos foram exibidos, e todos os

nos, utilizando o registro formal da língua. O evento e o

alunos envolvidos receberam certificados de participa-

projeto foram apresentados também por eles, em inglês

ção. Os realizadores dos três melhores vídeos receberam

e espanhol, no formato de interpretação consecutiva, no

uma menção honrosa e, como prêmio, foram convidados
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veem sentido e se motivam muito mais. Rafaela DiMambro, aluna do 2º ano à época, relatou ter ficado surpresa
Divulgação Sebrae

com a abertura do empresário escolhido pelo grupo em
mostrar toda a empresa a eles. Disse que se sentiu grata
pela receptividade e se surpreendeu com sua própria
capacidade de se comunicar em espanhol. Foi compreendida e se fez compreender. Por sua vez, o empresário
ficou boquiaberto com a desenvoltura dos alunos e alunas da escola e disse que foi uma grata surpresa ter a
oportunidade de conhecê-los e de visitar a escola.
O aluno Thiago Porto nos contou que não imaginava que
existia em Belo Horizonte um confeccionador de pinhatas,
algo que conheceu nos desenhos animados de sua infância. Vários alunos disseram que o processo foi trabalhoso,
mas que valeu muito a pena e que aprenderam muito sobre aspectos culturais dos países dos entrevistados e suas
dificuldades ao empreender em país estrangeiro, com toda
a burocracia, diferenças culturais e saudade. Sentiram-se
também reconhecidos com a visita dos empresários à escola. E por fim, afirmaram que gostariam de participar e de
se envolver em mais projetos como esse.
pela escola para um jantar no restaurante Che Nico, do
arquiteto e chef argentino Nicolas Alfonso Pecchio, que

Para os próximos, acreditamos que seria válido promover

colaborou com um grupo de alunos, concedendo-lhes a

uma feira de produtos e alimentos provindos dos países

entrevista e apresentando-lhes seu restaurante, que fun-

dos nossos entrevistados, para que, além de se conhece-

cionava no Mercado das Borboletas, em Belo Horizonte.

rem, tenham a possibilidade de apresentar sua empresa

Na ocasião, puderam conhecer um pouco mais da culi-

a um público maior. Pensamos também que podemos

nária argentina, particularmente a cordobesa, com suas

abrir o uso do Skype para que os alunos possam conhe-

deliciosas empanadas. E também puderam conversar um

cer empresas que não estão no Brasil, em uma atividade

pouco mais com Nico, que relatou histórias de sua vida,

que seja capaz de sair das fronteiras do país, lançando

em espanhol.

mão da tecnologia para isso.

Posteriormente, entrevistamos os alunos do 2o ano, a fim

Para nós, professoras idealizadoras e orientadores do

de conhecermos suas impressões a respeito da partici-

projeto, foi muito gratificante perceber o desempenho

pação no projeto. Foram unânimes ao nos contarem que,

dos alunos e como se abriram para conhecer realida-

quando o aprendizado tem uso ou função social, eles

des distintas sem precisarem viajar aos países de ori-
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gem dos empreendedores participantes. Entendemos
que os aprendizes precisam deslocar-se, entender que
o mundo é mais que o universo particular deles, conhecer outras culturas, outras formas de pensar, de
agir, de interagir com seus contextos históricos e culturais, além de conhecer outros tipos de empresas e outras maneiras de geri-las. Além disso, tentamos a todo
o tempo estimular a proatividade dos alunos, que foram os verdadeiros protagonistas do desenvolvimento
do projeto.
No caso da língua inglesa, é tácita a necessidade de os

cultura nos alertam o tempo todo para isso, dado o mun-

alunos a aprenderem, bem como perceberem sua im-

do globalizado e com fronteiras difusas em que vivemos,

portância no mundo dos negócios. A sociedade e a

em que o inglês se firmou como instrumento de comunicação comum. Já no caso da língua espanhola, isso
também deveria ser óbvio, no entanto, algumas razões
de desprestígio cultural e até um certo complexo de
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“colônia” impedem que os estudantes percebam a importância de seu aprendizado. O projeto, nesse sentido,
obteve sucesso e conquistou seu objetivo. Os alunos se
atentaram para o fato de que o Brasil faz parte de um continente onde se fala muito espanhol, que a língua é mais
importante e está mais presente do que eles imaginam.
E, por fim, saíram dessa grande “ilha” chamada Brasil, que
também é um país latino.
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GAMIFICAÇÃO: O DIVERTIDO JOGO DO SABER
Daniella Arreguy

Lendo as instruções

No Brasil, houve adaptações a esse protótipo, devido, sobretudo, à falta de condições socioeconômicas do país.

O modelo de escola hegemonicamente vigente ainda

Mas, ainda assim, a estrutura industrial foi, aos poucos,

em nossos dias e, consequentemente, a maneira de dar

firmando-se como modelo predominante, sendo esse,

aulas e de ensinar originou-se na Revolução Industrial a

inclusive, o molde no qual estudei durante toda a minha

partir da ideia de aplicação da estrutura fabril ao ambien-

formação educacional, do ensino fundamental à faculda-

te escolar (ARRIADA; NOGUEIRA; VHAL, 2012 / OLIVEIRA;

de pública, perpassando pelas minhas primeiras experi-

SILVA; FREITAS, 2016).

ências em sala de aula, tanto em escolas governamentais,
quanto em instituições particulares de ensino.

O professor, em tablado superior, inquestionável e onipotente, detentor de todo o saber e didática, postado entre

Contudo, por mais que estruturalmente o desenho peda-

o quadro-negro, e os alunos colocados em carteiras pre-

gógico das salas de aula e de avaliação continuem sendo

ferencialmente individuais, enfileiradas, tudo desenhado

primordialmente estabelecidos sobre esse modelo da

para a busca de uma melhor performance, sem pertur-

Revolução Industrial, com o passar do tempo, foi possí-

bações externas, como sons vindos da rua, ou tentações

vel sentir certa mudança na maneira brasileira de ensinar,

internas, as conhecidas conversas paralelas.

haja vista as novas exigências mercadológicas.

O famoso e belíssimo filme “Sociedade dos Poetas Mortos”

O famigerado vestibular, contemporaneamente substi-

(1990), estrelado pelo talentoso Robin Willians, explicita-

tuído pelo ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio –

va, inclusive, que era comum a aplicação de castigos fí-

era a única porta de entrada para uma faculdade e, quase

sicos para aqueles alunos que ousassem desobedecer às

que por consequência, para a oportunidade de uma vida

rígidas regras de conduta, compostura e comportamento

melhor. E, se antes era restrito a uma pequena parcela da

estabelecidas pela instituição de ensino; regras, essas, que

população, aquela com condições de bancar o ensino su-

deveriam ser observadas não apenas pelos alunos, mas

perior numa faculdade particular ou de manter o filho es-

também pelo corpo docente.

tudando sem trabalhar na Universidade Federal, o acesso
ao ensino superior começou a ser possível a uma maior
parte da sociedade, principalmente a partir da década de
1990 (ZAINKO, 2008).

72

Isso gerou, entre várias outras coisas, a popularização dos
famosos cursinhos preparatórios para o vestibular, caracterizados por salas de aula superlotadas – às vezes com
centenas de alunos – e o surgimento dos professores
performáticos, os quais cantavam, fantasiavam-se, interpretavam ou faziam qualquer coisa que ajudasse na fixação do enorme volume de conteúdos necessários para a
aprovação na UFMG, a menina dos olhos de dez entre dez
candidatos a uma vaga na faculdade.
Tratava-se, em verdade, de uma aprendizagem de resultado, voltada para um objetivo específico: conseguir
nota suficiente para entrar na universidade. O desenvolvimento de raciocínio crítico ou a aquisição de conhecimento que promovesse um diferencial subjetivo
Divulgação Sebrae

no aluno não estava na pauta de prioridades dessa modalidade de ensino. E, nesse sentido, os chamados professores de cursinho conseguiam um resultado invejável
se comparados, por exemplo, ao professor público com
seus salários achatados e condições de trabalho altamente questionáveis.
Paralelamente a esse cenário, surgem e sedimentam-se os
jogos digitais, as redes sociais e os smartphones como
uma realidade social inexorável, alterando hábitos sociofamiliares numa velocidade até então desconhecida na história humana. Além disso, um ambiente de
insegurança e o crescimento da violência promoveram
uma mudança nos costumes das crianças e dos adolescentes, que passaram das brincadeiras de rua à segregação e ao isolamento em seus ambientes virtuais
(GONÇALVES, 2015).
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Enquanto a academia discutia (e ainda discute) alternativas ao modelo educacional-escolar da Revolução Industrial, no dia a dia da docência, o professor muitas vezes
se sentia pressionado a evoluir e a inovar por si próprio
no espaço da sala de aula, a fim de atender às demandas
do mercado educacional. Afinal, professor que reprova ou
aprova sem que isso se reverta em resultados palpáveis
(como índices de aprovação no ENEM) não se mostra um
bom investimento para a escola.
Na minha área específica de atuação, ou seja, o ensino
da Língua Portuguesa, da Literatura e da Produção de
Texto – que também evoluiu das antigas decorebas de
listas de verbos irregulares e autores clássicos para o foco
em sua instrumentalidade, ou capacidade de promover
a comunicação mais assertivamente – o desafio é, talvez,
um pouco maior do que em outras áreas, pois, sendo
ela nossa língua materna e, por consequência, disciplina
obrigatória na grade curricular das escolas brasileiras, tendo, inclusive, reforçada a necessidade de seu estudo pela
BNCC, trata-se de uma disciplina eivada de uma resistência natural por parte dos alunos.

Modelo clássico de escola fundada nos moldes fabris da
Revolução Industrial
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Outra coisa a ser considerada, também, é que todo mundo, ainda que desconheça as regras da Norma Culta do
vernáculo, aprende a falar e a escrever razoavelmente
para poder se comunicar de forma minimamente compreensível, o que cria, em muitos alunos, a sensação
de inutilidade em saber, por exemplo, para que serve o
estudo da morfossintaxe: “Por que tenho que dominar
esse conteúdo?”. Ao alimentar tal postura, torna-se mais
difícil para esse aluno entender como o funcionamento
da morfossintaxe da língua faz com que nos comuniquemos de maneira mais clara, correta e elegante. Ou, ainda,
como saber usar a língua culta e os processos argumentativos pode fazer com que o aluno escreva uma redação
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nota 1000 para o ENEM.
Para quem tem inclinação para as letras, esse e outros temas da disciplina da Língua Portuguesa podem ser altamente atraentes e fáceis, enquanto, para outros que não
têm tal predisposição, a aprendizagem – mesmo instrumentalizada – de tais conteúdos pode ser um sacrifício
de grandes proporções.
O professor, todavia, não pode se dar ao luxo de ensinar
facilmente apenas àqueles que são afinizados ou têm facilidade com sua matéria de trabalho, mas deve – talvez
principalmente – preocupar-se com o aprendizado daqueles que, ao contrário, possuem obstáculos subjetivos
com o conteúdo dela. Afinal, a instituição de ensino vai
precisar de um desempenho global em termos de estatísticas de aprovação desse aluno.
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Muitas das ideias pedagógicas propostas para facilitar e/
ou tornar mais palatável o ensino da Língua Portuguesa se
mostram, na prática, adstritas ao espaço sociocultural em
que foram primeiramente implantadas, convertendo-se
em ideias meramente extravagantes em outros contextos.
No entanto, dentro do enorme leque de opções que a

Starting game

atualidade disponibiliza para o professor, a utilização de
jogos como ferramenta didática, sejam eletrônicos ou de

Start: sugimento da ideia

tabuleiros, é algo que tem apresentado resultados muito
satisfatórios, independentemente do local ou da condi-

O substantivo gamificação é um termo de origem ingle-

ção socioeconômica em que a escola se encontra inseri-

sa, “gamification”, que traz a ideia de unir o design de ga-

da (FADEL; ULBRICHT; BATISTA; VANZIN, 2014).

mes aos princípios utilizados nos jogos, com o intuito de
criar engajamento em diversos contextos.

Pensando nisso, passei a desenvolver de forma ampla,
com meus alunos da Escola do Sebrae, a gamificação

A Oficina de Criação de Jogos, inicialmente, é uma ati-

como um instrumento de ensino que se mostrou mui-

vidade proposta para os alunos do 1º ano da Escola do

to positivo tanto para o ensino da Língua Portuguesa,

Sebrae. A proposta da oficina surgiu a partir do pro-

quanto para a proposta de ensino da própria escola,

jeto de gamificação desenvolvido pela aluna Paloma

voltada para o comportamento empreendedor, criati-

Mendes, do 3º ano na época, que era apaixonada por

vo e “mão na massa”. Surgia, assim, a Oficina de Criação

games e, por isso, trouxe a ideia de trazer jogos para o

de Jogos.

ambiente escolar, quando propôs que, no horário dos
intervalos e do almoço, os alunos pudessem se reunir
na biblioteca da escola para jogar jogos modernos,
que apresentavam uma mecânica diferente de raciocínio e de interação.
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Modficação da proposta
A iniciativa da gamificação foi bem-sucedida e, no ano,

Num segundo momento, os alunos formaram grupos

seguinte, passou a ser utilizada nas aulas de Língua Portu-

novos – não necessariamente os que se formaram para

guesa como uma proposta metodológica. Adaptei o mo-

a rodada inicial de jogos – a fim de debaterem e esco-

delo inicial às minhas necessidades docentes, modifican-

lherem quais dos temas que eu havia sugerido eles es-

do-o e dividindo a oficina em três momentos distintos,

colheriam para confeccionar um jogo, sendo que tais

com a primeira etapa acontecendo, geralmente, no mês

temas propostos se relacionavam aos conteúdos estu-

de maio, a segunda, entre os meses de junho a outubro e

dados naquele ano letivo e envolviam tanto os aspectos

a última, em novembro.

linguísticos quanto os literários, como semântica, polissemia, morfossintaxe, escolas literárias, autores e obras

O primeiro momento objetiva que os alunos viven-

clássicas, etc.

ciem a experiência de jogar jogos novos, até então
pouco conhecidos no mercado brasileiro. São jogos

Assim, ao longo dos meses de junho a outubro, o grupo

que aguçam o espírito de colaboração, o raciocínio e a

se organizava para definir qual a mecânica ele iria ado-

estratégia. Em muitos deles, só há vencedor se todos,

tar – e vem dessa definição a importância da rodada de

juntos, traçarem estratégias e ações coletivas; outros

jogos realizada anteriormente –, que materiais seriam uti-

estimulam a imaginação, a elaboração de narrativas,

lizados, que tipo de jogo seria confeccionado (cartas, ta-

a expressividade oral e o raciocínio lógico. Foi neces-

buleiro, dominó, cartas e tabuleiro, dados), quais as regras

sário, então, que a escola fizesse um investimento na

do jogo, além de outros aspectos que poderiam surgir no

compra dos jogos.

momento da discussão. Cada grupo era acompanhado
por mim, desde a validação da ideia até a entrega do jogo.

Depois da compra dos jogos, no horário de minhas aulas, levava uma turma para o pátio da escola, dividindo-

No mês de novembro, tem-se a terceira e última etapa

-a em grupos de seis alunos, em média, os quais ocu-

da oficina. No dia combinado, todos os grupos devem

pavam as mesas redondas – utilizadas até então para

trazer os jogos que desenvolveram e confeccionaram

estudo e pesquisa – para se dedicarem a um jogo pre-

para a escola e apresentá-los para a turma. A explica-

viamente escolhido. Durante os 100 minutos da aula

ção deve ser bastante detalhada, uma vez que será

(dois horários), cada grupo deveria fazer um rodízio nas

a partir dela que os demais alunos farão o teste e a

mesas, de maneira que pudessem conhecer o maior

avaliação do jogo do colega. Isto é, depois que todos

número de jogos possível, a fim de usar as mecânicas

os grupos explicarem o que criaram e como funciona,

propostas neles mais à frente, em outra etapa da ofici-

haverá a troca dos jogos entre os grupos, que, por sua

na. Nesse momento, a sala de aula se tornou espaço de

vez, devem testá-los, seguindo o manual de instru-

interação sem aparelhos eletrônicos, de convivência

ção elaborado, a fim de verificar a clareza e a sufici-

mais estreita com o colega, de participação e aprendi-

ência das informações, bem como a jogabilidade da

zado, de desafios, de leveza e alegria.

proposta criada.
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Game over
Ao longo do desenvolvimento dessa prática nos últimos
anos, pude perceber que a utilização da gamificação
aplicada às aulas de Língua Portuguesa permite que o
aluno se reconheça como protagonista de sua aprendizagem e autor de suas próprias ideias. Além disso,
essa metodologia promove a inovação, a criatividade
e uma postura mais exploratória de sua curiosidade, o
Essa atividade tem por objetivo proporcionar ao aluno a

que permite a ressignificação dos estudos linguísticos

experiência de aprender conteúdos trabalhados em sala

e literários, na medida em que é o próprio aluno quem

de aula por meio de jogos criados por ele mesmo, no in-

decide o que considera relevante ser transformado em

tuito de sedimentar o conteúdo aprendido e, ao mesmo

jogo, decide em quais temas estudados em sala de aula

tempo, torná-lo atrativo e lúdico, fazendo uma aproxima-

deve se aprofundar, além de ser, também, aquele que

ção entre a sala de aula e o mundo dos jogos, realidade

concebe e confecciona o modelo de jogo que levará

vivida por muitos através do ambiente virtual.

para os colegas.
Como resultado da gamificação aplicada ao processo
de construção do conhecimento, ganha-se alunos mais
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atentos e concentrados, extrovertidos e socializados. É
possível perceber, ainda, o desenvolvimento do autocontrole e do espírito de cooperação, bem como o estímulo
pela busca de soluções e tomada de decisão.
Nesse novo e desafiador cenário educacional que se descortina no país, no qual se pode constatar que o perfil
e a necessidade do nosso aluno mudou, as tarefas de
engajá-lo, estimular seu interesse e reter sua atenção só
se tornam efetivas quando ele encontrar na escola um
ambiente acolhedor e propício ao aprendizado. E, nesse
caminho, tem-se a gamificação como instrumento capaz
de aliar educação e diversão.
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JORNADA EMPREENDEDORA

unidade II

O PRIMEIRO TUTOR A
GENTE NUNCA ESQUECE
Sérgio Maia Botelho

Há um consenso de que a teoria, aliada à prática, facilita

Brasileira de Normas Técnicas; estimular a liderança; e,

o aprendizado. Foi pensando nisso que um antigo pro-

principalmente, colocar os alunos frente a frente com um

fessor da Escola do Sebrae de Formação Gerencial (EFG)

tutor que seja um empreendedor e lhes transmita experi-

o Projeto Tutoria, o qual foi se modificando ao longo do

ências de vida e de gestão. Essa é a solução para unirmos

tempo até atingir o estágio atual.

a teoria à prática, de forma bastante dinâmica. Queremos
despertar a curiosidade sobre como se tornar um empre-

Esse projeto nasceu na EFG de Belo Horizonte e foi levado

endedor, quais são os obstáculos enfrentados e como é

para o NEJ – Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, que é

gerir um negócio, como é “passar para dentro do balcão”.

uma parceria do governo de Minas Gerais com o Sebrae,
cujo objetivo é certificar, como Técnicos em Administra-

Já no primeiro dia de aula, os alunos tomam conhecimen-

ção, alunos egressos de escolas públicas, concomitante-

to do que é o Projeto Tutoria, e há um estranhamento ini-

mente ou não com o Ensino Médio. É o primeiro Projeto

cial. Geralmente, eles acreditam ser impossível sensibili-

Estruturante do curso.

zar um empresário a ajudá-los. Contudo, no decorrer das
primeiras aulas, tudo vai se tornando mais fácil e factível.

Um projeto de tutoria já no início do curso, quando os
alunos estão chegando, pode gerar algum estranhamen-

Começamos com a subdivisão da sala em cinco grupos

to. Talvez você pense que não seja o melhor momento

de seis alunos. Provavelmente, é o primeiro contato entre

para realizá-lo, pois os alunos não terão como absorver

eles, que raramente se conhecem, e essa é a primeira difi-

muitos ensinamentos. Contudo, nós acreditamos que

culdade – e também vantagem – do projeto. Agrupados,

esse é o melhor momento para despertar no discente a

chega a hora de eles elegerem o líder e o vice-líder. Nesse

curiosidade e a vontade de aprender. Assim, no decorrer

momento, é explicado que todos, durante o curso, terão a

do ano, ele vai entendendo melhor o que seu tutor lhe

oportunidade de exercer a sua liderança e que eles podem

ensinou. Tudo se encaixa.

observar como se faz enquanto são liderados, para, mais
na frente, tornarem-se líderes. Incentivamos ainda aqueles

Enquanto a duração do projeto na EFG é de um ano, tão

que declaram jamais desejarem ser líderes a tentarem pelo

logo o aluno ingresse na Escola, no NEJ, ele se desenvol-

menos uma vez, pois quem não lidera será liderado!

ve nas treze semanas do Módulo I. Portanto, é muito ágil.
Os objetivos são: desenvolver nos alunos a prática de tra-

Para o projeto funcionar, é necessário haver limites e nor-

balhar em grupo de forma eficaz; praticar uma redação

mas, então entregamos, a cada grupo, todas as regras

profissional, em consonância com a ABNT – Associação

de funcionamento, o cronograma de etapas e demais
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pequena indústria, será possível obter respostas para quase todas as futuras perguntas, já em uma ONG, isso pouco
acontece, e as perguntas não farão muito sentido. Mas é
claro que, com uma boa redação, uma empresa tutora do
ramo de serviços ou do terceiro setor também pode levar
o grupo à nota máxima.
informações: é o nosso contrato. O Projeto Tutoria nada

Para que a escolha de uma empresa tutora seja a melhor

mais é do que uma sequência lógica de entrevistas estru-

para o grupo, além de se observar a sequência citada

turadas e relatórios, em que se obtêm, do tutor, informa-

acima, é preciso encontrar um tutor que seja próximo de

ções que ele jamais cederia a um desconhecido. São qua-

algum dos alunos, que o conheça e que tenha uma boa

tro entrevistas espaçadas entre sete e dez dias, constando:

mentalidade para entender o importante momento que

A História Pessoal do Tutor; A História da Empresa Tutora;

esses alunos vivenciarão com ele. Abre-se um pequeno

Gestão Financeira e Gestão de Recursos Humanos.

período para que façam uma lista de dois ou três primeiros
tutores que serão contatados. O professor discute a melhor

O professor-orientador toma o cuidado de alertar que os

estratégia de abordagem e argumentação. Parte-se então

alunos não devem procurar empresas grandes, multina-

para a conquista, na sequência da lista.

cionais ou franquias, mas empresas com poucos funcioPrevenimos o grupo sobre a possibilidade de recusas, e

inscritas no CNPJ. Vale lembrar de empresas de parentes

isso faz parte do aprendizado: onde erramos? Faremos

ou amigos. Alerta-se, também, que a qualidade dos rela-

diferente. Só contatamos um tutor por vez para preservar

tórios será proporcional ao ramo em que a empresa tutora

o nome do Sebrae, dos alunos e do curso. Somente com

está inserida. Assim, as melhores opções, na sequência, são

a recusa do primeiro, passamos a procurar o segundo, e

indústrias, varejos, serviços e, por último, ONGs. Em uma

assim por diante. Para casos extremos, temos uma lista
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nários (preferencialmente mais do que dez), regularmente
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de tutores que estão sempre prontos a ajudar. Até ex-alunos empreendedores já foram tutores. O grupo leva uma
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carta do Sebrae que agradece, incentiva o empresário e
ressalta a importância do Projeto Tutoria. Pronto, está oficializada a parceria tutora.
A partir daí, ao longo do Módulo I, o professor-orientador vai conduzindo os alunos, em sala de aula, a desenvolverem perguntas, não invasivas, em cada uma das
entrevistas. Não desejamos saber de números, saldos,
salários, ganhos ou lucros, mas sobre a forma de se gerir
uma empresa. O orientador tem sua lista mínima de perguntas, mas só a libera se necessário.
De posse das perguntas, que podem chegar a quarenta,

encontrado histórias de vida incríveis e que motivam

o grupo marca o dia e o horário com o tutor e vai até ele.

muito os alunos. Eles aprendem que não devem esperar

Os alunos não devem ir todos de uma vez, mas em com-

ter a vida estabilizada para começarem a empreender;

binações de três em três. Exigimos que cada elemento

com poucos recursos, e muito trabalho, é possível alcan-

do grupo vá ao menos uma vez à empresa tutora, e cada

çar o sucesso e a independência.

visita é registrada em foto para confirmação de presença. Um aluno faz as perguntas e os outros dois anotam

O professor-orientador recebe os relatórios digitados,

as respostas ou desenvolvem novas perguntas deriva-

corrige-os, sugere modificações e, se for o caso, encami-

das das anteriores; assim, os grupos mais criativos po-

nha-os ao professor de português, que também atribui

dem ter um material para relatório um pouco diferente

notas. A pontuação, inicialmente, é por cores – vermelho

dos demais. Só é permitido gravar ou filmar a entrevista

(ruim); amarelo (abaixo do esperado); verde (bom) e azul

com a autorização do tutor, e isso deve ser evitado para

(muito bom) –, sendo lançada em planilha própria. O gru-

minimizar constrangimentos. Procuramos colocar as au-

po realiza então as alterações apontadas pelos professores.

las de tutoria nos dois primeiros ou nos dois últimos ho-

Esses relatórios parciais vão sendo guardados para compo-

rários. Assim, os alunos podem estar em visitas ao tutor

rem o Relatório Final. Enquanto as entrevistas acontecem,

que sua ausência será justificada, podendo chegar um

o professor de Tecnologias Aplicadas aos Negócios ensina

pouco atrasados ou saírem mais cedo da escola, desde

e cobra as Normas ABNT, também atribuindo notas, assim

que tragam um documento de comprovação.

como o professor de Português Instrumental.

Retornando de cada entrevista, o grupo elabora um tex-

Na oitava semana do projeto, aproximadamente, convi-

to contendo as respostas obtidas. Não se trata de um

damos os tutores para tomarem um café da manhã com

documento com perguntas e respostas, mas de um

os alunos, os professores e os colaboradores da Escola.

texto que contemple o que foi ensinado. A primeira en-

Nesse evento, prestamos agradecimentos e entregamos

trevista – sobre a história do tutor – costuma ser a mais

uma placa comemorativa à empresa participante. Ao final

rica em detalhes e também a mais emocionante. Temos
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Se o tutor desejar assistir, é sempre bem-vindo. Antes
da apresentação final, o grupo passa por uma pré-banDivulgação Sebrae

ca, formada pelos professores de Tecnologia Aplicada
aos Negócios e Português Instrumental para avaliações
finais e sugestões de postura, vocabulário, gestual, etc.
A apresentação final coroa o projeto e determina as notas.
A nota do grupo não necessariamente é a nota do aluno,
pois há ainda uma autoavaliação no valor de dez pontos,
em que o aluno que mais contribuiu leva a melhor nota.
Todos avaliam todos, com maturidade e profissionalismo.
Finalmente, os alunos levam seu Relatório Final à empresa e
agradecem os conhecimentos adquiridos. Não raro, os tutores convidam os alunos que mais se destacaram para trabadas quatro entrevistas, os grupos redigem um texto so-

lhar com eles ao final do curso. Ouvimos várias vezes: “mais

bre o que observaram como as melhores características

do que ensinar, aprendemos; despertamos para algo que ja-

do tutor, além de uma carta de agradecimento. Com o

mais havíamos pensado”. Muitos tutores se candidatam para

trabalho pronto e encadernado, é hora de montar uma

participar do projeto nos anos seguintes, atestando, assim,

apresentação de dez minutos sobre a empresa tutora.

que é possível a prática caminhar junto com a teoria.
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EMPRESA SIMULADA:
EMPREENDEDORISMO E APRENDIZAGEM PRÁTICA

Pedro Augusto Xavier

Empresa Simulada é uma tecnologia de educação utili-

A metodologia de Empresa Simulada se fundamenta

zada para associar as teorias de gestão empresarial com

na teoria de que o conhecimento sobre gestão não é

a prática dessa atividade, em um ambiente de negócios

um processo individual que ocorre de forma estanque

“simulado”, contribuindo para a formação de gestores e

na cabeça das pessoas, e sim de forma contextualizada,

empreendedores. É uma metodologia que simula uma

envolvendo “pessoas, objetos e situações”. O ambiente

empresa em um espaço físico, que é a sala de aula, equi-

empresarial simulado permite desenvolver habilidades

pada com mobiliário, equipamentos e softwares similares

e competências para a tomada de decisão, determina-

aos de uma empresa real. Entretanto, o produto e a mo-

ção, liderança e organização, importantes característi-

eda não existem na realidade, não há uma transferência

cas empreendedoras identificadas nos empreendedo-

efetiva de bens e de recursos financeiros. Busca-se, em

res de sucesso.

um ambiente controlado, simular as transações e os procedimentos de um negócio real, envolvendo as ativida-

A Empresa Simulada é organizada em grupos de trabalho

des de compra, venda, exportação, importação, marke-

que se constituem como se fossem áreas de uma em-

ting, logística, finanças, contabilidade, recursos humanos,

presa. A relação entre alunos e professores gera conhe-

entre outras.

cimento e habilidades, transformando a interação social
no principal componente. Todos os alunos, considerados

A simulação é uma abordagem de ensino apropriada

funcionários, veem-se como participantes das atividades,

para a formação de administradores, sendo ela o centro

e os professores que assumem as funções de diretores da

da estratégia metodológica da Empresa Simulada. Dife-

empresa também possuem suas tarefas.

rentemente da aprendizagem tradicional, centrada na
cognição, o professor deixa de ser o centro do processo,

O processo de aprendizagem na empresa não é com

posição que passa a ser ocupada pelos alunos, prática co-

base em unidades didáticas progressivas, como no ensi-

nhecida como aprendizagem situada, por ter sua base na

no tradicional. Estar na empresa vivenciando as práticas

participação e na interação deles.

do cotidiano, realizar intercâmbio de informações com
os colegas das outras áreas e com as outras empresas si-

Nesse processo de simulação, a aprendizagem situada

muladas, conversar com empresas reais parceiras, estabe-

é identificada nos trabalhos que são realizados em gru-

lecer contato com as ferramentas de trabalho e com os

po, na solução dos problemas de cada área da empresa,

sistemas de informação, estar em ambientes simulados

permitindo gerar conhecimentos práticos para os alunos,

como feiras, rodadas de negócio nacional e internacional

que atuam em níveis diferentes de engajamento.

são situações definidoras das práticas sociais proporcio-
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nadas pela metodologia. Mais que isso, essas atividades

governamentais, fiscais, mercado financeiro, fornece-

são situações definidoras na formação da identidade

dores e outras entidades necessárias à composição do

empreendedora dos alunos. Essa participação e seus re-

mercado. Os professores fazem parte dessa rede, po-

sultados são inteiramente diferentes dos processos de

rém não atuam como os detentores do saber, e sim

aprendizagem que acontecem em escolas que possuem

como agentes que propõem problemas organizacio-

apenas a sala de aula tradicional, com exposições teóricas

nais a serem resolvidos dentro da empresa, pelos alu-

desvinculadas de práticas situadas.

nos, com base na experiência de cada um.

O objetivo do ensino em uma Empresa Simulada é me-

A negociação entre as empresas simuladas no Brasil e no

lhorar a combinação entre a competência profissional

mundo é um componente essencial da metodologia. As em-

dos treinados e as suas qualificações essenciais, espe-

presas fazem comércio simulado umas com as outras, bem

cialmente as competências de pensar e de decidir. As

como com consumidores que são os alunos das empresas

habilidades do estudante de usar o conhecimento ad-

simuladas espalhadas pelo país, em uma economia fechada

quirido, lidar com os problemas administrativos, sozi-

e controlada “didaticamente” no Brasil pelo Sebrae/MG através

nho e em grupo, desenvolver e apresentar estratégias

do Cesbrasil – Centro de Empresas Simuladas do Brasil.

de solução de problemas, comunicar e cooperar são
os pontos principais do treinamento. Os problemas

O Cesbrasil coordena a implementação e o desenvol-

são resolvidos nos grupos de trabalho entre os alunos,

vimento da metodologia no país e, como membro do

por meio de discussões e trocas de experiências, en-

Europen-Pen International desde 1997, é um nó dessa

volvendo o professor de forma periférica, e não como

grande rede mundial de empresas simuladas que conta

o centro decisório.

com mais de 5.000 empresas espalhadas em 42 países
de diversos continentes. Em 2019, existem mais de 200

Tanto no cotidiano quanto nas organizações, as pessoas

empresas simuladas no Brasil, em instituições de ensino

e os grupos de trabalho produzem conhecimento a partir
da participação social. A Empresa Simulada permite construir um conhecimento que é desenvolvido em “teias de
participação”. É um tipo de local de trabalho que proporDivulgação Sebrae

ciona aprendizado aos indivíduos, considerando que o
conhecer na prática depende da competência das pessoas em participar dessa teia, que envolve não somente
pessoas, mas também artefatos materiais, atividades e
redes de empresas.
A teia da Empresa Simulada é tecida interna e externamente, envolvendo outras empresas simuladas
do Brasil e do mundo, tendo “Escritórios Centrais”
que monitoram as operações e simulam entidades
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técnico e superior que adotam a metodologia de Empre-

incluem o ambiente social, as circunstâncias físicas, as his-

sa Simulada, vinculada ao Cesbrasil. (EUROPEN-PEN INTER-

tórias e as relações sociais das pessoas envolvidas. Cada

NATIONAL, 2013).

empresa desenvolve as suas relações internas e externas
e constrói o conhecimento organizacional na prática. Os

Essa rede internacional, da qual o Cesbrasil participa, per-

participantes sentem-se, ao mesmo tempo, motivados e

mite gerar uma série de aprendizagens práticas a partir

desafiados, competindo com outras empresas, buscando

das relações entre as empresas espalhadas pelo mundo.

internamente a cooperação, facilitando o envolvimento

As comunicações constantes por meio de e-mails, remes-

de todos na busca da aprendizagem.

sas de documentos, exportação, importação e participações em “feiras internacionais” que ocorrem regularmente

O primeiro estágio da empresa é o desenvolvimento do Mo-

em diversos países do mundo, tais como Estados Unidos,

delo de Negócio, seja de uma Empresa Simulada já existen-

Alemanha, Áustria, França, entre outros, são oportunida-

te, herdada dos alunos de anos anteriores, seja para um novo

des singulares para a prática dos alunos e dos professores

negócio. Esse modelo é inicialmente desenvolvido no gran-

no desenvolvimento de habilidades e competências em

de grupo de trabalho, sendo que a maior parte das decisões

gestão, empreendedorismo e negócio internacional.

é tomada a partir das discussões. Uma vez encontrada, coletivamente, uma oportunidade, traça-se, então, um modelo
de negócio para que o grupo seja dividido em subgrupos

Aprendizagem situada e a prática
na empresa simulada

para a construção dos planos de cada área de trabalho.
O professor participa dos processos dando orientações
e sugestões, mas também cobrando resultados como

No cotidiano da Empresa Simulada, os alunos podem, de

um dos empreendedores da empresa. Ele não age como

uma forma ou de outra, ser vistos como construtores do

docente ou decisor, e sim interage com o propósito de

seu saber a partir de uma vasta gama de materiais que

promover desafios para que o grupo, tal como no mundo
organizacional, possa superar e alcançar êxito. Não exis-

Bruna Brandão

tem aulas teóricas dentro da Empresa Simulada.
“Aqui é tudo na prática. Não temos prova, exercícios teóricos. Resolvemos os problemas como se a empresa fosse real.
Nós aprendemos uns com os outros e o professor, que aqui
tem uma postura de diretor, não nos ensina teoria como em
sala de aula. Ao contrário, estimula que busquemos soluções a partir da interação, do estudo autônomo, pela busca
da experiência existente em cada um”. (Aluno, 2018).
Paralelamente, nesse primeiro estágio, são feitas as pesquisas nos manuais e procedimentos deixados pelos alunos que atuaram na empresa em anos anteriores. O objetivo é entender como eram feitos os controles gerenciais
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Bruna Brandão

Há um rodízio dos alunos entre as funções e áreas da
empresa, ora assumindo cargos de liderança, ora sendo
liderados. A cada movimentação dos funcionários, é realizado um processo de transferência de informação e de
conhecimento, possibilitando que cada aluno aprenda e
ensine as rotinas e práticas da empresa, buscando semda empresa para buscar melhores soluções. As regras de

pre que possível melhorias nos processos ao longo do

operação no mercado simulado e as instruções de fun-

tempo. Muitas vezes, o conhecimento tácito, desenvolvi-

cionamento do sistema de computador – pelo qual as

do nas experiências pessoais vividas nos setores ou em

operações com o governo e com o sistema financeiro

atividades específicas, é difícil de ser formalizado e, por

são simuladas, tais como pagamento de impostos, encar-

isso, geralmente é repassado por meio de treinamentos

gos, despesas fixas, salários, entre outras – são aprendidas

chamados “on-the-job”. Nesses treinamentos, cada aluno

através de estudos autônomos nos manuais do Cesbrasil.

experiente permanece por uma ou duas semanas trabalhando junto com o aluno aprendiz que está sendo trans-

Uma vez realizado o planejamento, a estrutura organi-

ferido para aquele setor ou atividade. Nesse processo, é

zacional da empresa é então definida pelos próprios

possível observar a formação de um novo conhecimento,

alunos, com pouca ou nenhuma interferência do pro-

pois o aluno aprendiz é desafiado e estimulado a criticar e

fessor diretor, que neste momento apenas acompanha

a melhorar o atual processo ou rotina vigente.

o processo decisório deles. A estrutura definida abrange as funções organizacionais mais comuns, tais como

O conhecimento explícito é codificado e expresso em

Marketing e Vendas, Logística, Financeiro e Recursos

termos numéricos, textuais ou gráficos, e mais facilmente

Humanos. Algumas empresas optam por incluir outros

comunicado por cada grupo de trabalho, no momento

setores de acordo com o negócio, normalmente inspi-

do rodízio. São realizadas apresentações de resultados,

rados na Empresa Parceira. Existem algumas empresas

evidenciando também as maiores dificuldades e desa-

que utilizam estruturas diferenciadas, organizando-se

fios para a execução dos trabalhos. A partir do momen-

por projeto ou por linha de produtos.

to em que as práticas vão se consolidando, os manuais
de procedimentos são desenvolvidos pelos alunos, além

“Somos nós mesmos que decidimos como a empresa

de documentos de registros, fluxogramas, descrição de

vai funcionar. A dúvida é se optamos por trabalhar onde

processos, formulários, plano de ação, o que facilita a

temos experiência na vida real ou se trabalhamos em

transferência de conhecimento. Esse ambiente favorece a

novas funções.” (Aluno da Escola do Sebrae, 2018).
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aprendizagem. Além disso, novas metas organizacionais

quando os alunos demonstram o conhecimento cons-

são estabelecidas para cada área e também seus novos

truído não de forma explícita por provas e avaliações,

grupos de trabalho nesses momentos.

mas tacitamente, por meio da capacidade incorporada
para se comportar como um “profissional”. Nesse rodí-

O processo de aprendizagem situada ocorre no cotidiano

zio, quando há o repasse dos trabalhos entre os seto-

durante as práticas na Empresa Simulada, permitindo que

res, os alunos demonstram conhecimento situado na

os alunos construam o seu saber a partir das relações sociais.

linguagem, visível na “materialidade do discurso”, que é

O que é aprendido está profundamente ligado às condições

enunciado de acordo com o contexto de uso. É o sa-

e ao contexto em que a aprendizagem é construída, pois se

ber situado, oral, colaborativo, coletivo e direto, que

observam diferenças nos resultados da aprendizagem de

está alocado nas práticas reais da Empresa Simulada. Os

uma empresa simulada em relação à outra e de um aluno

alunos resolvem problemas e ensinam uns aos outros,

em relação a outro na mesma empresa simulada.

fazendo narrativas que descrevem os processos, as rotinas e as práticas elaboradas por eles, as quais devem

Os alunos não recebem nem constroem conhecimento

ser executadas.

abstrato, objetivo ou individual. Em vez disso, eles aprendem a se desenvolver em um grupo de trabalho a partir

A metodologia de Empresa Simulada apresenta muitos

das práticas coletivas, por meio da análise da participação

resultados no processo de aprendizagem prática dos

dos alunos nos diversos grupos de trabalho, nas áreas de

alunos da Escola do Sebrae, principalmente no desen-

Recursos Humanos, Marketing e Vendas, Logística e Fi-

volvimento do seu perfil empreendedor e na aprendi-

nanceiro dentro da Empresa Simulada. Os alunos apren-

zagem voltada para a gestão de rotinas administrativas

dem e desenvolvem linguagens, formas de comunicação

e suas práticas nas diversas áreas organizacionais. Perce-

e práticas peculiares à empresa e à área em que atuam.

be-se que o ambiente é propício para o desenvolvimento de características definidoras do talento empreendedor, que resulta da percepção, da direção, da dedicação

momento dos rodízios dentro da Empresa Simulada,

e de muito trabalho.

Divulgação Sebrae

A aprendizagem situada fica evidente, por exemplo, no
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A VITRINE DO ALUNO:
UM PLANO DE NEGÓCIO DIFERENCIADO
João Bonomo e Fabiano Ferreira Santos

Já fazia bastante tempo que não ouvíamos falar sobre Pla-

A opção por uma ferramenta clássica do ensino do empre-

no de Negócio. Desde as primeiras Rodadas de Educação

endedorismo não poderia ser realizada sem que elemen-

Empreendedora – REE, promovidas pela Endeavor nos

tos mais modernos ligados ao Design Thinking fossem

idos de 2010, parece que essa designação, como resulta-

incorporados ao método. As alterações buscam aumentar

do – esperado ou não – da aplicação de algumas poucas

o engajamento e o interesse de um grupo de alunos jo-

e esparsas disciplinas de empreendedorismo que existiam

vens, estudantes de empreendedorismo, que por meio do

nas grades curriculares de alguns poucos cursos de gra-

projeto podem entender melhor a importância do planeja-

duação, tinha caído em desuso, apequenando-se frente a

mento e da técnica para tirar uma ideia do papel.

uma enxurrada de postits coloridos e os mais variados tipos
de Canvas que, porventura, surgiram nessa mesma época.

A entrega desse projeto é pré-requisito para a conclusão
do curso, e os objetivos principais são colocar o aluno em

Amplamente utilizado e difundido na década de 90 e ain-

contato com quase todas as ferramentas de Marketing,

da nos anos iniciais do século XXI, o Plano de Negócio era

Finanças, Logística e Gestão de Pessoas que foram desen-

indispensável para quem quisesse empreender. Era den-

volvidas ao longo dos três anos de curso. O projeto des-

so, e sua elaboração demandava estudo, pesquisa, apren-

perta a criatividade no aluno, conecta todas as ideias de

dizado – processo nada condizente com a velocidade das

empreendedorismo em um único plano, insere elemen-

informações que passaram a ser acessadas à medida que

tos novos e se torna uma verdadeira vitrine do trabalho

a internet se espraiava em todas as telas de todos os dis-

que foi desenvolvido.

positivos, móveis ou não. A quantidade de dados disponíveis na rede mundial fez parecer que qualquer Plano de
Negócio, por melhor elaborado e mais aprofundado que
estivesse, fosse considerado quase que um manuscrito,
antigo e desnecessário frente à urgência de um empre-

Um Plano de Negócio moderno, realizado
e assessorado por várias mãos

endimento efetivo.
Um dos grandes desafios na condução desse projeto
Quando estávamos praticamente convictos de que a uti-

é despertar o interesse do aluno e promover o engaja-

lização dessa ferramenta pudesse fazer alguma diferença

mento no plano. Portanto, na elaboração do Plano de

na vida dos alunos, especialmente aqueles da geração

Aula da disciplina, assim como na condução das ativida-

Millenials, a Escola do Sebrae já tinha como desafio para

des a serem desenvolvidas, optou-se por uma mescla-

conclusão do 3º ano do Ensino Médio justamente a cons-

gem metodológica entre elementos do Design Thinking

trução de um Plano de Negócio.

e do Plano de Negócio propriamente dito. Essa mesclagem não só se inscreve metodologicamente, mas tam-

92

bém se articula com relação à distribuição das tarefas

entre os integrantes de cada uma das equipes, com relação às áreas de interesse das respectivas análises de
viabilidade e também à própria distribuição de pontos
para avaliação dos créditos da disciplina.
De forma geral, há uma expectativa de que, uma vez que
o andamento da disciplina ocorra entre essas duas linhas
metodológicas, não haverá uma conotação nem antiga
Bruna Brandão

demais e nem moderna demais, possibilitando, portanto,
que o alunado possa desenvolver habilidades técnicas e
conceituais tão frequentemente demandadas pelos atuais empreendedores.
Na condução do trabalho, os alunos são divididos em grupos, e quatro professores de áreas diferentes os orientam
simultaneamente. Professores de Marketing, Logística,
Planejamento e Finanças dividem a sala de aula, sanando
dúvidas dos alunos e conduzindo a construção do plano
de forma harmoniosa.

Especialmente em se tratando da comunicação multicanal,
destaca-se a possibilidade de acesso por e-mail institucio-

Os formatos didáticos são híbridos, e a comunicação entre

nal ou por alguma plataforma especialmente constituída

corpo docente e discente é multicanal. Para além da possi-

para o transporte de informações entre alunos, equipes e

bilidade exaustiva de ter somente um docente para essa dis-

professores, sendo esta uma condição seminal para asse-

ciplina, ela deverá contar com o apoio irrestrito e a presença

gurar o acompanhamento das atividades desempenhadas

indispensável de demais docentes conduzindo as equipes,

por cada uma das equipes, bem como para esclarecimen-

desenvolvendo tarefas correlatas tanto nas etapas de Mo-

tos, observações e proposições específicas para alguns dos

delagem dos Negócios, quanto nas etapas decorrentes das

participantes. Somam-se a esses canais essenciais de co-

análises de viabilidade do empreendimento escolhido.

municação todos os demais possíveis, como redes sociais,
WhatsApp e até mesmo Hangout e Skype.

A partir do momento em que não há apenas um professor nessa disciplina, mas sim um pool de especia-

Observa-se que o não estabelecimento de uma co-

listas que a conduzem, os alunos tendem a perceber

municação multicanal é pouco adequado para uma

que não estão ali só para receber uma aprovação, mas

geração que, cada vez mais, diversifica as formas de re-

sim que estão sendo mentorados para que suas ideias

lacionamento. O estreitamento e a institucionalização

se transformem em negócios reais. Essa percepção au-

de canais de comunicação serão proporcionais ao nível

menta o engajamento dos alunos e o envolvimento

de profundidade com que as etapas de Modelagem de

dos participantes das equipes nas decisões. Os desafios

Negócios e a elaboração efetiva do Plano de Negócio

empresariais passam a ser tangibilizados, vivenciados,

ocorrerão. À medida que houver maior facilidade e con-

experimentados com maior vigor, proporcionando um

veniência para se comunicarem, seja entre si ou com os

preparo profissional exemplar para os alunos.
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apresentação resumida do Plano de Negócio (Sumário Executivo) seguido de um pitch, que descreverá, também de forma abreviada, todo o processo de
problematização e viabilidade do negócio, passando
pelas validações, análises de cenário, definição de
segmentos de clientes, composição da equipe e resultados encontrados e esperados.
Após essa fase, os professores verificam, junto com os alunos, as lições aprendidas, possíveis correções nas ideias
professores da disciplina, as alunos passarão a se envol-

apresentadas e até mesmo se a ideia de negócio persiste

ver cada vez mais com as tarefas que deverão desempe-

ou será renovada. Caso a opção seja por uma nova ideia,

nhar e, portanto, vivenciarão mais ainda a carreira típica

o processo se inicia novamente.

de um empreendedor.
Antes da fase de escrita do plano, como os alunos ainda não têm uma ideia bem definida sobre o que irão

Feira de MVP

desenvolver, acontece uma etapa de construção e validação da ideia de negócio do grupo. Os professores tra-

Ideia desenvolvida, agora é hora de elaborar um pro-

balham dinâmicas de empreendedorismo por vocação

tótipo. Com os recursos disponíveis na escola e alguns

e ferramentas como o Golden Circle, convidam pales-

recursos trazidos pelos alunos, os alunos constroem um

trantes com conhecimentos relacionados às ideias pro-

MVP – Mínimo Produto Viável –, que é apresentado aos

postas no intuito de auxiliar os estudantes e apontam

professores, pais, convidados e outros estudantes em

aspectos diversos nos primeiros passos das ideias que

uma feira no pátio da escola: A Feira de MVP.

surgem. Em uma ocasião, a escola propôs inclusive um
seminário de inovações, trazendo especialistas sobre fu-

Nessa fase, o engajamento e a criatividade dos alunos

turo e negócios inovadores.

são bastante trabalhados. No pátio interno da escola, eles montam pequenas cafeterias, galerias de arte,

Nessa fase, o aluno valida a ideia no mercado por meio

vendem protótipos e apresentam suas ideias ao públi-

de pesquisa on-line ou de campo, traça personas, com

co da feira.

suas dores e sofrimentos, e verifica se a ideia atende às
necessidades delas.

Em 2019, um grupo levou uma rede de vôlei para o pátio no intuito de vender uma ferramenta que conectava

Indiscutivelmente, a disciplina deverá proporcio-

estudantes brasileiros praticantes do esporte a escolas

nar, ao alunado, a sensação de ter participado dos

internacionais interessadas em alunos talentosos. Outro

processos de Ideação e de Pré-aceleração, tão con-

grupo fazia pizzas customizadas. Houve ainda alunos que

tumazes e visíveis nos ecossistemas empreende-

buscaram desenhos e artes de alunos da escola, estam-

dores existentes na atualidade, culminando com a

pavam em camisas e as vendiam.
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Certo grupo que trabalhou a ideia de um aplicativo de

Após a feira de MVP, eles fazem uma nova reflexão sobre

transporte público só para mulheres propôs às mulheres

as lições aprendidas no processo e trabalham a ideia de

visitantes da feira um passeio pelo pátio em duas etapas.

negócio no formulário Canvas, que, de forma estrutu-

Na primeira etapa, a convidada era guiada de olhos ven-

rada, modela o negócio e conecta todas as atividades,

dados pelo pátio por um homem, que, ao conduzí-la,

os recursos-chave e os custos que geram receitas do

fazia comentários levemente constrangedores. Na se-

negócio. Em suma, uma ferramenta que apresenta o

gunda etapa, a convidada, ainda de olhos vendados, era

negócio detalhadamente.

guiada por uma mulher. Após os passeios, a convidada
deixava registrado, em um formulário, seu interesse e
sua sensação.

Plano de Negócios

A Feira de MVP é uma oportunidade única de apresentar
uma ideia ao público, verificar sua aceitação e concretizar

A partir de então, inicia-se o processo de escrita do

ainda mais o projeto. Nessa fase, o aluno também pode

plano. Os alunos se dividem em grupos menores, de

desistir da ideia e optar por reiniciar o processo. Os resul-

forma a trabalhar o marketing, o organizacional e o

tados são palpáveis, significativos e aumentam o engaja-

operacional da ideia de negócio. Os professores são

mento dos alunos.

peças-chave na orientação do trabalho – cada um,
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com sua expertise, percorre os grupos, orientando e

compor uma banca de pessoas interessadas em in-

auxiliando –, entretanto, a construção do plano é res-

vestir em novos negócios. Os “investidores-anjos” re-

ponsabilidade integral do estudante.

cebem cheques fictícios que são destinados a investir
em ideias que realmente lhes despertem interesse.

Transversalmente, o plano financeiro vai sendo desenvol-

O objetivo dessa etapa é não somente aumentar o en-

vido pelos subgrupos. O estudante que está pesquisando

gajamento do aluno através de uma dinâmica de apre-

o plano de marketing, por exemplo, faz o levantamento

sentação descontraída – a simulação de um programa

do mercado e do preço de venda que formarão a receita

de TV –, mas principalmente validar todos os valores de

de vendas do projeto. Já os demais planos levantam cus-

mercado, custos e despesas com pessoas que enten-

tos e despesas necessárias para a montagem do negócio.

dem de investimentos e de mercado, de forma a con-

Ao final, o grupo se reúne e usa todos esses inputs para

vidar o estudante para a realidade dos números que

elaborar o fluxo de caixa do projeto e testar sua viabilida-

realmente são possíveis na realidade mercadológica.

de econômico-financeira.
Como atividade interdisciplinar das disciplinas de língua
Já no segundo semestre do ano, o plano está em

estrangeira da escola, o plano também é apresentado em

fase de acabamento. O estudante começa a apre-

inglês ou espanhol a bancas promovidas pelos professo-

sentá-lo a fim de coletar mais informações e validar

res da área. Após essa fase, o plano pode ser reestrutura-

a proposta. Acontece, primeiramente, a simulação

do e a versão final do plano de negócios está prestes a

de um encontro com investidores para apresentar

ser entregue. Isso acontecendo, o plano é validado pelos

e vender a ideia, o “Encontro com Tubarões”, uma

professores e, no fim do ano, os trabalhos mais bem ela-

espécie de simulação a exemplo de um conheci-

borados serão apresentados em uma grande feira de ne-

do programa de TV. Convidados são chamados para

gócios simulados da Escola, com premiação dos melhores
trabalhos das escolas licenciadas do Sebrae: é o concurso
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de planos de negócios.

CONCLUSÃO
deve contribuir para uma formação gerencial competitiva
Na Escola do Sebrae de Formação Gerencial, o desenvolvi-

é um passo muito importante para a capacitação dos inte-

mento de um Plano de Negócio é ponto-chave na formação

ressados neste processo, pois permite com que manejem

dos estudantes. O resgate dessa ferramenta é uma metodo-

ferramentas metodológicas variadas – modernas ou não –, a

logia indispensável para que a trajetória de um empreende-

fim de permear a totalidade desse tão esperado comporta-

dor de sucesso se complete.

mento empreendedor.

O desenvolvimento do plano causa um impacto positivo no

Em linhas gerais, não se espera que os empreendedores se-

comportamento e na personalidade dos participantes da dis-

jam pessoas somente criativas e capazes de pivotar o modelo

ciplina. A percepção de que uma ideia preliminar de negócio

de negócio assim que for necessário, mas também que se-

pode gerar resultados positivos em termos econômicos e

jam capazes de fazer análises de cenário, análises financeiras,

sociais faz com que aqueles que a idealizaram, a estudaram

estratégicas, mercadológicas, processuais e até mesmo ope-

e a defenderam sintam-se mais autoconfiantes, ampliem o

racionais, e a elaboração de Plano de Negócio e toda a sua

seu senso de responsabilidade, bem como o conhecimento

compreensão são indispensáveis para o fortalecimento desse

acerca de suas habilidades, e, consequentemente, se auto

comportamento gerencial tão esperado nos dias atuais.

motivem. Essa metodologia os faz agir, pensar e se comportarem como legítimos empreendedores, pois foram capazes

Embora o objetivo do Plano de Negócio não seja diretamente

de realizar um trabalho concreto sobre empreendedorismo.

gerar um impacto atitudinal naqueles que o desenvolvem, a
metodologia contribui para essa mudança comportamental.

Ademais, a compreensão de que o processo para empreen-

Mais do que uma técnica metodológica para a reunião de in-

der atualmente se inscreve em etapas e cada uma dessas

formações empresariais, o Plano de Negócio se atualizou na

etapas, com suas respectivas ferramentas e metodologias,

Escola do Sebrae, não somente em relação ao seu formato,
mas também em relação ao seu significado: ele não é mais
um produto. Ele é parte indispensável de um processo que
altera a relação do aluno com o mundo dos negócios.

João Lucas Cerqueira, Lucas Inocentinni, Álvaro Damião, Matheus Brandão, Rafael Avelar e Bernanrdo Sasso
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unidade III
COLOCANDO A MÃO NA MASSA

MISSÕES INTERNACIONAIS
Alexandre Vale

Introdução

eventos. Esse artigo trata dessas Missões, evidenciando as
práticas que contribuem para o destaque da Escola do

Frente à globalização, modelos de escola que alinham

Sebrae na educação empreendedora.

suas práticas educacionais com boas experiências internacionais são mais eficazes no estímulo ao comportamento empreendedor e incentivam o jovem enquanto
protagonista do seu próprio desenvolvimento (protago-

O Projeto Empresa Simulada

nismo juvenil).
A Escola do Sebrae possui o Projeto Empresa Simulada,
Com esse olhar, a Escola do Sebrae sempre buscou prá-

que se trata de uma metodologia na qual os alunos

ticas internacionais que, em sinergia com sua proposta,

simulam a criação de um negócio, com produtos fic-

pudessem contribuir na formação de seus alunos, pro-

tícios, tendo como foco o mesmo objetivo empresa-

movendo seu desenvolvimento pessoal e profissional.

rial de sobreviver e dar lucro, comprando e vendendo
como uma empresa real, sendo tudo organizado em

Dessa busca, em janeiro de 1999, surgiu a parceria entre
o Cesbrasil, atualmente sob a gerência da Unidade de
Educação e Empreendedorismo do Sebrae Minas, com

um ambiente virtual.
http://cesbrasil.com.br/empresa-simulada/.
Acesso em: 15 de setembro de 2018.

a Europen-Pen International, uma associação sem fins
lucrativos que nasceu de projeto da União Europeia. Com

Como ápice dessas negociações simuladas, os alunos

sede em Essen, na Alemanha, a entidade abrange mais

têm a oportunidade de apresentar e comercializar seus

de 42 países em todo o mundo e detém a metodologia

produtos em feiras nacionais e internacionais, onde es-

“Empresa Simulada”, um dos projetos estruturantes da

colas que adotam metodologias similares se encontram

Escola do Sebrae, já apresentado em outro capítulo. Dessa

para aprender e praticar.

forma, há mais de 20 anos, a escola utiliza a metodologia
“Empresa Simulada” proposta pela Europen-Pen International

Como missões internacionais de aprendizado, a Escola do

e participa de eventos internacionais promovidos por

Sebrae monta uma equipe de professores e alunos para

essa entidade, destacando-se a Missão Nova Iorque e a

conhecer e comercializar os produtos simulados nos Es-

Missão Alemanha.

tados Unidos e na Europa, denominadas de Missão Nova
Iorque e Missão Alemanha.

Tanto a Missão Nova Iorque quanto a Missão Alemanha
possuem grande envergadura internacional, promovendo aprendizado e networking entre os participantes dos
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A seleção dos alunos para a Missão Nova Iorque
A seleção dos alunos que participarão da Missão Nova
Iorque é um dos momentos em que os alunos são estimulados a demonstrar habilidades e competências por
meio de dinâmica de compra e venda.
Em pares, os candidatos alternam os papéis de comprador e vendedor de um produto apresentado aos alunos
no momento da dinâmica. Todo o processo é realizado

A Missão Nova Iorque

em inglês para uma banca de professores que observam
habilidades como:

A Missão Nova Iorque acontece desde 2002, com duração
de uma semana, geralmente no mês de abril. Alunos e
professores participam de atividades em que procuram
associar a teoria aprendida em sala com a prática.
Além da feira de negócios simulados já apresentada,
ocorre também o Youth Business Summit, evento promovido pela VEI – Virtual Enterprises Internacional, entidade
parceira da Europen-Pen International. Trata-se de uma
competição estudantil que tem como premissa a solução
e a apresentação de um desafio, inserido no contexto de
um estudo de caso.

1
2
3
4
5

Domínio da língua estrangeira – no caso,
o idioma inglês.
Desenvoltura na negociação.
Técnicas de vendas.
Criatividade.
Postura.

Complementam ainda a missão Nova Iorque visitas
técnicas em varejos e empresas da cidade, com o intuito de levar o aluno a refletir sobre empresas e modelos
de negócios.

Nesse momento, os alunos empregam os conhecimentos estudados em sala de aula por diferentes componentes curriculares. Após essa etapa, verifica-se o
histórico do aluno e suas relações no dia a dia da escola. Cumpridos todos os passos do processo seletivo,
só então anunciam-se os alunos que conquistaram a
vaga para participar da Missão Nova Iorque. Agora sim,
vamos abordar as atividades vivenciadas pelos alunos
e professores.
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Youth Business Summit – Feira Internacional de
Empresas Simuladas
Geralmente no mês de abril, alunos e jovens empreendedores, de diferentes partes do mundo, têm a oportunidade de compartilhar, durante três dias, as experiências de suas Empresas Simuladas com outras empresas
em um único lugar – momento de networking profissional e de grande aprendizado. Para esse evento, os
alunos são desafiados a criar uma empresa que estará
exposta em estande próprio durante o evento.

e todas as estratégias necessárias para uma simulação
de comércio internacional. As atividades envolvem:

Os desafios para os alunos são ligados à criação de
uma empresa: os alunos precisam saber sobre defini-

•

tos, utiliza-se a empresa simulada AGEX Trading.

ção do ramo de atuação, definição do mix de produtos, preços, promoções, praça, estratégias comerciais,

Definição da Empresa Simulada – nos últimos even-

•

Definição do mix de produtos – o mix de produ-

estratégias de customização de estandes, assuntos que

tos que fará parte do portfólio da empresa deve ser

demandam grandes desafios, ainda mais quando fala-

pensado de maneira estratégica, observando a teo-

mos em participar de um evento internacional. Cada

ria de mercado e a tendência vivenciada no compo-

etapa, desde a seleção, preparação, participação, até o

nente curricular Marketing.

fechamento dos trabalhos, já no Brasil, contribui para o

•

Elaboração do catálogo de vendas – observando os

desenvolvimento do comportamento empreendedor

parâmetros estudados em componentes curricula-

e do protagonismo juvenil do aluno.

res como Marketing e Logística.
•

Após a seleção, os próximos passos são a preparação, a
participação e o fechamento dos trabalhos.

Definição das estratégias de preço, promoção
e distribuição.

•

Layout do estande – considerando conceitos de
Marketing e Logística.

•

Controles financeiros e contábeis – alunos realizam
controle de contas a pagar, contas a receber, gestão

PREPARAÇÃO
Feira de Empresas Simuladas
Durante quatro meses, os alunos selecionados para par-

de estoques emissão de invoices.
•

Elaboração de cartões de visitas, crachás e banners.

•

Criação e customização de site.

•

Conhecimento de comércio Internacional.

ticipar da Missão Nova Iorque desenvolvem, em horários extraturno, diferentes atividades, de forma intensa e
com orientação dos professores, para definir a empresa
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O período de preparação é de grande aprendizado

para o case proposto no Global Business Challenge. O di-

para os alunos. Durante todo o processo, eles colocam

ferencial dos nossos alunos é notório na competição, uma

em prática a teoria estudada em Marketing, Finanças,

vez que eles têm a oportunidade de estudar a maior parte

Contabilidade, Logística, Gestão de Pessoas e, além

desses conteúdos durante o curso na Escola do Sebrae.

disso, exercitam o inglês, uma vez que todo o material
elaborado deverá estar nesse idioma.

Após o desafio e a comemoração das vitórias, é hora
de os alunos apresentarem a empresa simulada na

Com todo o aparato pronto, é hora de seguir viagem para

feira internacional.

Nova Iorque e enfrentar o desafio global de negócios.

PARTICIPAÇÃO
Global Business Challenge
Feira Internacional de Empresas Simuladas
O Global Business Challenge consiste em um desafio no
qual equipes de alunos de diferentes nacionalidades

A participação dos alunos na feira é momento de grande

apresentarão suas estratégias para resolver um problema

networking profissional. Alunos de 40 países diferentes

de uma empresa real. Em duas horas, cada equipe deverá

convivem durante três dias de maneira intensa. Durante

discutir o problema proposto, definir suas estratégias, ela-

o evento, os alunos simulam compras e vendas com dife-

borar apresentação em Power Point e apresentá-la à ban-

rentes empresas, colocando em prática conceitos estuda-

ca julgadora. Desta primeira etapa, são eleitos os quatro

dos e testados na escola. Existem também competições,

melhores times (em 2017, disputavam em torno de 28)

como a de melhor estande, melhor site, entre outras. Di-

e suas respectivas soluções para uma segunda apresen-

versas vezes, os alunos da Escola do Sebrae conquistaram

tação para nova banca julgadora. No final, classificam-se

prêmios internacionais.

os times do 1º ao 4º colocado. Tudo isso em inglês, claro.
A preparação para esse evento envolve simulações e estudo de cases no mesmo molde que ocorre em Nova IorDivulgação Sebrae

que. Aqui, os alunos são divididos em equipes, recebem
o case com o problema a ser resolvido e realizam as suas
apresentações, que são filmadas para aperfeiçoar a postura diante da banca.
Na preparação, os alunos exercitam e praticam os conhecimentos adquiridos em sala. É o momento de aplicar
conceitos como Análise SWOT, Estratégia Competitiva, Estratégia do Oceano Azul, entre outras. Todas essas ações
deverão formar o arcabouço para as possíveis soluções
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Feira Internacional de Empresas Simuladas. Nova Iorque 2019 –
Montagem do estande.

Divulgação Sebrae

Divulgação Sebrae

Feira Internacional de Empresas Simuladas. Nova Iorque 2019 –
Interação e vendas.

Feira Internacional de Empresas Simuladas. Dornbirn - Áustria, 2018 –
Interação e vendas.

Divulgação Sebrae

Feira Internacional de Empresas Simuladas. Dornbirn – Áustria, 2018 –
Estande de vendas.

Divulgação Sebrae

Feira Internacional de Empresas Simuladas. Nova Iorque 2019 –
Estande de vendas.
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Global Business Challenge
Experiência única. Aqui, durante todo o dia trabalhando
em equipes com integrantes de diversos países, os alunos
terão a oportunidade de realizar networking profissional
e de aplicar conhecimentos, habilidades e desenvolver
competências que só esse evento pode proporcionar por

Aluna Thaís Aragão, 3ª colocada – com Prof. Alexandre Vale,
Gerente Fabiana Ribeiro de Pinho e Luzia Glória Xavier Batista.
Global Business Challenge. Nova Iorque, 2019.

meio de sua dinâmica, já mencionada. Nele, todos os participantes têm a oportunidade de grande crescimento,
mas é um desafio; e nesse desafio, as melhores equipes

Visitas técnicas

são premiadas. Também nesse evento, a Escola do Sebrae
tem uma grande tradição na conquista de prêmios.

Visitas a grandes empresas fazem parte da agenda da
Missão Nova Iorque. Não se tratam de visitas para tirar
foto da fachada, e sim de visitas técnicas nas quais somos
recebidos por representantes das empresas para abordar
estratégias que envolvem marketing, logística, compor-

Divulgação Sebrae

tamento do consumidor, posicionamento de marca, experiência do cliente, distribuição e promoção. Além disso,
os alunos têm aula in loco com os professores que participam da missão abordando esses mesmos temas. É um
momento bastante enriquecedor.
Todas as empresas visitadas possuem grande notoriedade mundial. B&H Photo&Video, Eataly NY, RebeccaMinkoff, Microsoft, The New York Times, WeWork NY, Apple e 5ª
Global Business Challenge – Nova Iorque, 2019.
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Avenue são algumas das empresas que receberam nossa
delegação nos últimos anos.

Como Nova Iorque é a capital do varejo, aproveitamos

Em novembro de 2017, ocorreu a 53ª International

ainda para realizar visitas técnicas em lojas como M&M

Practice Enterprise Trade Fair, evnidenciando a grande

Times Square, Hard Hock Café e Macy´s, nas quais deba-

tradição desse evento. Desde 2015, a Escola do Sebrae

temos os temas também relacionados ao curso.

vem conquistando grandes resultados por equipe no
Global Enterprise Challenge.

Um dos pontos altos em 2018 foi a visita à ONU. Os alunos puderam ver as dependências da instituição em uma

Divulgação Sebrae

visita técnica guiada.

FECHAMENTO DA MISSÃO NOVA IORQUE
Quando retornamos para o Brasil, uma nova fase tem
início: é hora do fechamento da Missão Nova Iorque.
E esse momento, assim como os outros, é de grande
aprendizado para os alunos. É hora de emitir as invoices,
realizar todos os relatórios (vendas, compras, controles
de estoque), pagar os fornecedores e finalizar o balanço
patrimonial da empresa. Todo o processo de fechamento pode levar até dois meses. Além disso, os alunos que
participam da Missão se organizam e realizam o repasse
do aprendizado e da experiência vivida para os colegas
da escola, momento de grande expectativa para a comunidade escolar.

Global Enterprise Challenge.
Dornbirn - Áustria – Premiação:
1º Lugar por equipe

A Missão Alemanha

Carlota Outeiro Teixeira Pimentel
2º Lugar por equipe

Desde 2014, a Escola do Sebrae participa do evento,
na Europa, promovido pela Europen-Pen International.
A Missão Alemanha tem as mesmas atividades desenvolvidas na Missão Nova Iorque, ou seja: Feira de Em-

Camila Calijorne Rolim
3º Lugar por equipe
Clarissa de Queiroz Cabral

presas Simuladas – na Europa, o Global Business Chal-

4º Lugar por equipe

lenge recebe o nome de Global Enterprise Challenge – e

Gabriel de Oliveira Corrêa Abreu

visitas técnicas.
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Mas não paramos aí. A Feira Internacional de Empresas

Desde 2014, o país sede das Missões tem sido a Ale-

Simuladas garante o aprendizado e as experiências já

manha. Em novembro de 2018, pela primeira vez na

destacadas na Missão Nova Iorque. Há também as visitas

história, três países promoveram o evento: Alemanha,

técnicas... de tirar o fôlego!

Áustria e Suíça – foi a 1ª European Practice Enterprise Trade Fair e ocorreu em Dornbirn - Áustria. Participaram

Nas últimas edições, visitamos o Museu da Mercedes, Mu-

mais de 250 expositores, de mais de 20 países, e mais

seu da BMW, Fábrica da Bayer, Fábrica da Ford, Fábrica da

de 10 mil visitantes.

Porche, Museu do Chocolate Lindt, Laboratório Boehringer
Ingelheim, além de visitas a faculdades como Manheim Business School e visita à Dachau Concentration Camp.

CONCLUSÃO
Somente um grupo seleto de escolas com visão de futuro pode oportunizar experiências e preparar seus alunos
para um mercado cada vez mais seletivo e globalizado.

Preparamos os alunos para que sejam protagonistas em

Com metodologias inovadoras, projetos interdisciplina-

sua jornada, fomentando o comportamento empreen-

res e corpo docente em constante qualificação, a Escola

dedor e formando cidadãos do mundo, afinal, como diz

do Sebrae se destaca nesse seleto grupo.

Milton Nascimento: “Sou do ouro, eu sou vocês/Sou do
mundo, sou Minas Gerais”.
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ATIVA CIÊNCIA:
INTERDISCIPLINARIDADE DESAFIADORA

Aloísio Moisés Dauanny Jr, Jânia Mara da Silva
e Luciano de Oliveira Fontes

Introdução

Trata-se de uma atividade lúdica, de cunho científico, que
aborda uma forma de aprendizagem descontraída, dinâ-

O Ativa Ciência é uma gincana científica promovida pelas

mica e animada, cujo desenvolvimento proporciona, aos

áreas de Ciências da Natureza e Matemática da Escola do

alunos dos três anos, raciocínio, entrosamento e muita

Sebrae. O projeto promove a competição entre equipes

pesquisa científica. O projeto faz parte da metodologia

formadas pelos alunos da escola, que disputam ativida-

da Escola do Sebrae desde 2016.

des em oito estações criadas pelas disciplinas de Biologia,
Física, Matemática e Química, e também em uma estação
final – atividade que envolve simultaneamente conteúdos dessas disciplinas.

Mas afinal, o que é o Ativa Ciência?
A ideia inicial surgiu em 2016, quando os oito professores
das áreas de Ciências (Biologia: Lucas Goulart e Marlúcia; Física: Fabiana Beghini e Luciano Fontes; Matemática:
Aloísio Dauanny e Robson Torrezani; Química: Gilson Santos e Jânia Silva) perceberam a necessidade de criar uma
atividade que pudesse envolver todas essas disciplinas e
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que, ao mesmo tempo, desse dinamismo e notoriedade
para essas áreas dentro da Escola.
Pensamos em fazer um trabalho diferente, que pudesse
mostrar o que fazíamos de interessante em nossas aulas,
mas com a participação efetiva de todos os alunos, independentemente da série. Não queríamos uma feira de
ciências como ocorre na grande maioria das escolas, queríamos uma participação proativa dos nossos meninos,
na qual eles tivessem que discutir em grupo as atividades
propostas, de forma mais lúdica, interessante, dinâmica,
enigmática e, principalmente, pudessem aplicar o conhecimento estudado, integrando as disciplinas envolvidas e
Foto do início das atividades, no pátio central em 2018.

promovendo o comportamento empreendedor.
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Depois de muitas reuniões, muito escreve e apaga, surgiu
a ideia de fazermos uma gincana científica. O desafio na
Divulgação Sebrae

época era “como fazer”. Pesquisamos muito e não encontramos quase nada sobre o assunto e, quando aparecia
algum artigo, tratava-se de algo muito diferente daquilo
que queríamos. Então, em uma de nossas longas reuniões, tivemos a ideia de criar estações de desafios científicos. Criamos, assim, oito estações, sendo duas de cada
disciplina e uma estação final, contemplando todas elas.
Cada estação foi composta por atividades científicas, desafiadoras e inéditas, criadas pelos próprios professores.
Foto de um QR CODE em 2018.

Para participar da gincana, o aluno deve estar regularmente matriculado na Escola do Sebrae, fazer parte de
uma equipe com participantes dos três anos e estar efetivamente inscrito no site da Escola. O número de compo-

Desafios em Estações

nentes da equipe pode variar de dez a dezesseis, conforme o número de alunos matriculados.

As atividades propostas nas estações, além de serem desafiadoras e enigmáticas, abordam conhecimentos das

Cada equipe, identificada com o nome de um cientista,

disciplinas que contemplam o programa dos três anos,

escolhe um líder, que terá a função de receber as tarefas

além de estimularem o raciocínio lógico e o equilíbrio.

e discutir com os demais integrantes as nove atividades

Por isso, é importante que a formação de todas as equi-

propostas, entregando os resultados aos professores res-

pes seja bem planejada e equilibrada, com alunos das três

ponsáveis pelas estações. Cada estação recebe duas equi-

séries.

pes simultaneamente para cumprimento das atividades
propostas, em um tempo limite de 20 minutos. Após esse
tempo, a equipe deve se dirigir para a próxima estação
pré-estabelecida, de tal forma que percorra as oito estações independentes.

Química
As estações de Química, quase sempre, trazem atividades

Além das atividades nas estações, são distribuídos, no pá-

de cunho prático, obrigando a equipe a mostrar as suas

tio principal da Escola, QR Codes com atividades extras

habilidades laboratoriais. Uma das propostas desenvolvi-

que poderão ser respondidas pelo próprio celular, nos

das permitiu aos alunos desempenharem o papel de pe-

intervalos entre as estações.

ritos criminais. A cena de um crime foi criada, e os alunos
tiveram que descobrir as causas e o criminoso por trás

Por fim, temos uma estação única com uma atividade en-

dessa barbaridade. Testes químicos, como cromatografia,

volvendo todas as disciplinas e todas as equipes ao mes-

sangue e água oxigenada imitando luminol e também

mo tempo.

marcas de DNA foram usados abundantemente.
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Outras atividades provocaram muita agitação na Escola,
como a construção de uma tabela periódica gigante que
serviu como um tabuleiro de trilhas, em que a equipe
ganhadora seria aquela que conseguisse responder corretamente ao maior número de perguntas sobre os elementos químicos.
Em outro ano, as equipes tiveram que descobrir, em
meio a muitas amostras de gasolina, aquelas que estavam fora das especificações do governo em relação à
adição de álcool e ainda fazer os cálculos que comprovassem a fraude.

Matemática
As estações de Matemática trazem sempre atividades lúdicas, enigmáticas, que desenvolvem o raciocínio lógico
de uma maneira dinâmica e agradável, exigindo a parti-
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cipação ativa de todos os integrantes das equipes. São
propostas atividades como o Sudoku, a torre de Hanói,
problemas de lógica para serem discutidos nas equipes e
programas de computador envolvendo raciocínio lógico,
jogos e habilidades motoras.
O objetivo dos desafios é fazer com que os alunos participem de uma discussão para resolver os problemas
da melhor maneira possível e em um curto espaço de
tempo. Ou seja, as atividades propostas nas estações de
Matemática navegam entre teorias da matemática, atividades lúdicas, habilidades motoras e, principalmente, raDivulgação Sebrae

ciocínio lógico. São atividades que ajudam a desenvolver
competências, a compreender os mecanismos de geração de valor e solução de problemas, além de auxiliar no
desenvolvimento cognitivo.
Tais atividades convidam o aluno a se colocar no centro
da aprendizagem, desenvolvendo o pensamento matemático, de maneira colaborativa e aprendendo os conteúdos de maneira mais significativa.
Estações de Química em 2018
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Física
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As atividades propostas nas estações contemplam, de
forma direta ou indireta, alguma lei ou teoria da Física.
Para seu efetivo desenvolvimento, os alunos devem se
ater ao que foi absorvido em sala de aula durante os anos
letivos (para o caso dos alunos de 2º e 3º anos do Ensino
Médio) ou para os meses de aula (no caso dos alunos do
1º ano). Por essa razão, a distribuição de alunos em cada
equipe deve ser cuidadosa.
Em um dos anos de aplicação da atividade, a equipe deveria
eleger três representantes para que pudessem jogar bolinhas de plástico em cestos de diferentes pontuações. Cada
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integrante eleito teria direito a três arremessos e deveria estar
atrás de uma marcação colocada e indicada no chão. A pontuação final da equipe seria a soma de todos os arremessos
efetivos. Em seguida, a equipe recebeu um papel quadriculado com o objetivo de desenhar, em escala, a trajetória da
bolinha, desde o início do lançamento até o momento em
que ela cai no cesto, além de indicar os pontos com máxima
e mínima velocidade. Essa 2ª parte da proposta era corrigida
posteriormente pelo professor responsável.
Estações de Matemática nos anos de 2017 e 2018
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Incentivos e pontuação
Divulgação Sebrae

Todas as nove estações valem a mesma pontuação, e
as equipes são avaliadas segundo o seu desempenho
na execução das tarefas, de acordo com o que lhes
foi proposto. Os QR Codes com desafios, espalhados
pela escola, também são considerados, porém com
menor valor do que as estações. Considera-se vencedora a equipe que somar o maior número de pontos.
Em caso de desempate, o critério usado é em relação
ao desempenho nas estações, não contabilizando as
atividades extras.
Ainda que os alunos gostem muito desse projeto, a par-
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ticipação deles é incentivada e valorizada com pontos
extras da seguinte forma: 1º lugar: 3 pontos extras em
todas as disciplinas envolvidas; 2º lugar: 2 pontos extras
em todas as disciplinas envolvidas; 3º lugar: 1 ponto extra em todas as disciplinas envolvidas. As demais equipes obtêm 1 ponto extra em apenas uma disciplina das
áreas de Ciências da Natureza e Matemática, escolhida
pelo aluno no ato da inscrição, não sendo permitida alteração posterior.
Estações de Física em 2018
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O segundo desafio foi criar uma forma de rodízio or-

Desafios de aplicação

ganizado para que todas as equipes passassem por
todas as estações sem sobrecarregar nenhuma delas

Vários desafios surgiram durante o processo de desen-

em momento algum. Nossa primeira solução foi fazer

volvimento do projeto. O primeiro foi viabilizar a partici-

com que as equipes seguissem uma ordem, sendo que

pação de todos os alunos na atividade, sem permitir que

as equipes da estação 1 seguiriam para a 2, da 2 se-

uma equipe fosse “mais forte” que outra.

guiriam para a 3, e assim por diante. Essa organização
funcionou perfeitamente, mas um detalhe não pode

Como éramos oito professores, isso possibilitava termos

passar despercebido: as mesmas duas equipes que

16 equipes, ou seja, duas equipes por vez em cada es-

começavam em uma estação passavam por todas as

tação. Esse número não sobrecarregava nenhum pro-

outras juntas, não sendo permitida a interação com as

fessor e nenhuma sala ficaria lotada. Uma vez decidido

outras. Esse modelo de organização se manteve por

o número de equipes, faltava distribuir os alunos entre

um ano.

elas. A maneira que encontramos para que a distribuição fosse justa e eficiente foi misturar, em cada equipe,

Para que todas as equipes pudessem interagir, nossa

alunos de todas as séries; ou seja, uma equipe só pode-

solução foi fazer uma combinação em que uma equipe

ria ser formada se, e somente se, possuísse alunos do

pudesse ver outras equipes durante todo o Ativa Ciência.

1º, do 2º e do 3º ano. Como existiam mais alunos em

Criou-se uma planilha de forma que a equipe A pudesse

uma série do que na outra, resolvemos dividir o total de

interagir com a B na 1ª estação, com a C na 2ª, com a D

alunos de cada série por 16, e assim estabelecemos um

na 3ª, e assim por diante. Esse modelo funcionou melhor

número mínimo e máximo deles por equipe.

que o primeiro e assim foi mantido.
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Quando possibilitamos que uma equipe participasse
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com equipes diferentes em cada estação, percebemos
que a interação entre os alunos aumentava, o que era um
fator importante, pois era um dos nossos objetivos.
Nosso terceiro desafio foi propor uma atividade – ou um
conjunto de atividades –, a ser desenvolvida por cada
equipe, de forma que proporcionasse diferenciação na
pontuação, ou seja, que não possibilitasse empate. Nessa
organização, o professor responsável pela criação da atividade deveria diferenciá-la em tempo de execução, forma
de solução ou ainda de outra maneira que a distinguisse.
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O quarto desafio foi criar uma atividade para a estação
final em que todas as equipes pudessem participar ao
mesmo tempo. Para isso, a atividade deveria ser mais interativa e ser realizada em um local amplo, como a quadra de esportes da escola. Nessa atividade, cada professor
ficaria responsável pela avaliação de apenas duas equipes
durante a atividade. Dessa forma, a organização ficaria facilitada, e o controle, mais assertivo.
Estação final nos anos de 2017 e 2018
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CONCLUSÃO
O projeto começou de forma despretensiosa, mas
ganhou uma amplitude maior do que imaginávamos
com a participação efetiva e maciça dos discentes,
conforme registrado nos depoimentos a seguir:

“Este evento é muito bem planejado. Os professores estão
sempre à disposição para ajudar os alunos, e as salas do

“O Ativa Ciência foi um projeto que conseguiu

evento são muito organizadas. Este evento, do qual parti-

unir, de uma ótima maneira, o aprendizado com

cipei duas vezes, ocorre em um final de semana. Os alunos

a diversão. Ao longo da última edição, eu fortaleci

da Escola do Sebrae ficam na escola realizando dinâmicas

os meus laços afetivos com os professores e com

diversas bem diferenciadas e didáticas. Cada sala é um

os alunos, além de vivenciar uma experiência única

desafio e estes contam com uma pontuação que é

de conhecimento de uma forma diferente”.

somada no final do evento para mostrar as equipes que ti-

Ludovico Fraga, aluno do 2º ano – 2019.

veram destaque. Me senti muito animado nesses eventos, já
que as dinâmicas são muito legais e possuem uma conexão

“Participei do Ativa Ciência no meu primeiro e segundo

com cada matéria participante do evento. O Ativa Ciência é

ano, e a minha experiência foi incrível! Aprendi matérias

ótimo para aplicar o conteúdo aprendido

de todo o Ensino Médio de ciências exatas e da natureza

na sala de uma forma completamente descontraída.

de forma dinâmica, divertida e com a ajuda de amigos de

Considero um dos melhores eventos da escola”.

turmas e séries diferentes. O projeto estimula o

Pedro Parreiras, aluno do 3º ano – 2019.

raciocínio lógico e o trabalho em grupo, que, no meu ver,
são habilidades essenciais para a minha

Atualmente, o Ativa Ciência é uma atividade prevista no

inserção no mercado de trabalho no futuro”.

calendário escolar e é possível perceber uma grande ex-

Rebeca Farace, aluna do 3º ano – 2019.

pectativa dos alunos e dos próprios professores em relação ao projeto. A partir de 2019, a atividade cresceu com
o envolvimento de outras áreas de conhecimento, como
Educação Física e Geografia. Em um futuro próximo, esperamos desenvolver novos desafios que permitam
maior interatividade escolar e estímulo ao aprendizado.
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O SARAU
Daniella Arreguy

A gente não quer só comida

técnico, numa formatação bastante convencional, na

A gente quer comida

qual o aluno fosse encarado como mero sujeito passivo

Diversão e arte

da ação pedagógica.

Titãs
Mas ainda bem que alguém teve a sábia ideia de enNo site da Escola do Sebrae, há uma página específica

tender que o tecnicismo puro não seria – e não é – su-

sobre a história da escola, contendo dados resumidos

ficiente para formar adequadamente esse aluno em um

acerca de sua fundação, iniciada há longínquos 27 anos

perfil gerencial. O lúdico e a arte, como sempre desta-

(1992), ainda que o primeiro ano letivo tenha ocorrido

caria Friedrich Nietzsche ao longo de toda sua obra, são

apenas dois anos depois, em 1994.

essenciais para a vida humana e, por conseguinte, para
o ambiente escolar.

Na aba “1992”, que trata da elaboração do projeto, pode-se ler a seguinte frase: “A Escola Técnica de Formação Ge-

Eis, então, que, por volta de 1997, surge, na Escola do Se-

rencial foi idealizada com o objetivo de suprir a formação

brae, um evento singular, que a princípio misturava litera-

de gerentes de nível técnico para as pequenas empresas”

tura e produção de texto com música e arte e, atualmen-

(<http://efgbh.com.br/timeline/>). Toda a Escola, com

te, serve como um momento de expressão artística dos

base em um modelo oriundo da Áustria, estruturou-se,

alunos, os quais demonstram, em palco, suas habilidades

portanto, em um perfil essencialmente técnico, voltado

para além do aprendizado escolar, seja na área da dança,

especificamente para a formação de gestores capazes de

da música ou do canto.

administrar empresas.
Trata-se do Sarau, que em sua primeira fase era chamaApesar das mudanças de mercado e de uma nova realida-

do de Sarau Lítero-Musical. Normalmente realizado em

de social desde aquela época, a escola se mantém, ainda

outubro, representa um verdadeiro show de talentos dos

hoje, com o mesmo foco no desenvolvimento do poten-

alunos, que cantam, dançam, tocam e declamam.

cial gerencial dos jovens, habilitando-os para assumirem
o protagonismo da ação empreendedora na sociedade,

Em sua primeva configuração, o Sarau girava em tor-

de preferência, transformando-a.

no de um nome conhecido da Literatura, a partir do
qual se realizava um concurso literário (poesia, conto,

Isso, no entanto, poderia implicar a construção de

crônica), cuja noite de premiação era permeada por

um ambiente de aprendizagem altamente formal,

apresentações artísticas dos próprios alunos (e até

completamente dirigido para a transmissão de conteúdo

de professores).
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Esse modelo perdurou por pouco mais de 20 anos, quando eu já era professora da Escola. Em 2014, todavia, a escola passou por mudanças estruturais em diversos setores, bem como no seu perfil mercadológico, na busca de
uma maior competitividade.
Mantendo-se inalteradas, no entanto, sua missão e sua
proposta pedagógica, a Escola do Sebrae alterou alguns
elementos da sua didática, visando à vanguarda do ensino
aplicado na capital mineira. Foi daí que surgiu a inovadora
forma de interdisciplinaridade que até o momento vem
Divulgação Sebrae

sendo adotada em sala de aula, com ótimos resultados. E
foi nesse momento, também, que se optou por um novo
formato do Sarau, que perdia seu caráter de concurso para
se firmar essencialmente como um momento e um espaço
cultural de altíssima interatividade entre o corpo discente.
Para minha surpresa, fui designada como a coordenadora
do projeto a partir desse ano de 2014, mesmo sem me
sentir apropriada para a tarefa. De toda forma, como eu
SARAU 2018 – Brega e Chique

já havia participado de forma mais próxima do Sarau nos
anos de 2012 e 2013, acabei por aceitar o encargo.
Mas, o que poderia ser encarado como uma tarefa hercúlea, no sentido de coordenar várias frentes de trabalho,
que iam desde a contratação de palco, equipe de som e
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iluminação até elaborar o texto do cerimonial do evento,
passando por toda a montagem de cenários/ambientação, escolha das apresentações e sua ordem, figurino etc.,
revelou-se, no final, um encargo altamente recompensador e até mesmo suave.
E isso ocorre devido ao fato de que a coordenação é
muito facilitada pelo protagonismo pleno que os alunos
Sarau 2018 – Brega e Chique

assumem na condução do projeto, desde a escolha do
tema até o dia da apresentação. São eles que votam no
tema; são eles que escolhem a logo do Sarau do ano;
são eles quem se apresentam; são eles que montam os
cenários temáticos; são eles que escolhem o repertório;
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são eles a fazerem o mestre de cerimônia do evento.
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Sarau 2017 – Ubuntu

Cabe ao coordenador o trabalho de intermediar as de-

respectivo cronograma – é a escolha do tema. Em 2014, o

mandas do evento e dos alunos com a direção da esco-

tema escolhido foi “Anos 80”, de forma que todo o forma-

la, no sentido de liberação das verbas necessárias para a

to do evento deveria girar em torno dessa época: logoti-

viabilização do Sarau: contratação de infraestrutura (luz,

po, figurinos, camisetas, cenografia, ambientação, músi-

som, palco), confecção das camisas, pagamento de ho-

cas a serem cantadas ou dançadas, tudo o mais deveria

ras-extras para os empregados necessários; incumbe,

ter como referência a década de 1980. Fitas VHS, roupas

também, ao coordenador, ser a voz do bom-senso e do

com ombreiras e muito coloridas, cabelos cacheados e as

limite necessário à ordem, à coerência temática e ao bom

malfadadas pochetes foram presença obrigatória na noi-

gosto do evento, com cuidado para não cercear a criati-

te de apresentações, cujas músicas, obviamente, giraram

vidade dos alunos com qualquer tipo de censura prévia,

em torno de Titãs, Paralamas do Sucesso, A-Ha e outros

gratuita ou meramente axiológica.

ícones pop daquele período.

Não é que não dê trabalho. Muito pelo contrário, trata-se

Em 2017, por sua vez, o tema escolhido foi Ubuntu, voltado

de uma tarefa absorvente, que exige dedicação, atenção

para a questão da segregação racial, do preconceito e da

e acuidade; afinal, são muitas as cabeças voltadas para um

integração igualitária do negro na sociedade, quase numa

mesmo objetivo, porém, cada uma com sua concepção

continuidade ao tema de 2016 – Mulheres – que tratou

pessoal. Mas uma vez que se consiga estabelecer um grau

do papel social da mulher e, logicamente, de sua ainda

de confiabilidade na sua liderança, o desenrolar do projeto

discriminatória posição. Com Ubuntu, o átrio da Escola do

transcorre de forma fluida e sem maiores tropeços.

Sebrae ficou recheado de máscaras africanas, de desenhos
típicos e de poemas acerca da negritude; enquanto, em

Como se pode deduzir, a primeira fase do Sarau – uma

2016, as pilastras da escola foram decoradas com poesias

vez definida em calendário a data de sua realização e seu

de Cecília Meireles, trechos de crônicas ou contos de
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Sarau 2016 – Mulheres

Clarice Lispector, entre outras. No palco, para o Sarau com

Juvenil) – projeto social da Escola que oferece formação

tema Ubuntu, os alunos cantaram músicas de Tim Maia e

empreendedora, por meio do curso técnico em Administração

Steve Wonder, grandes representantes da música negra

gratuito, para alunos do ensino público.

brasileira e mundial; sob a temática Mulheres, canções de
Chico Buarque em seu eu-lírico feminino, Rita Lee e outras

Se é inegável a distância socioeconômica entre os alu-

grandes compositoras e intérpretes preencheram o espaço

nos originários da Escola do Sebrae (modelo privado) e

de toda a escola, num verdadeiro banquete cultural.

os da EFG NEJ (projeto social), é impressionante perceber
como, no campo da arte, tais diferenças se diluem com-

A ideia do Sarau é intermear temas mais políticos com te-

pletamente, criando uma verdadeira porta de comunica-

máticas mais leves e mais voltadas para o entretenimen-

ção entre mundos às vezes tão díspares.

to, para que o evento não deixe de provocar reflexões,
mas sem incorrer em pedantismos desnecessários.

Na linguagem universal da música e da arte, subsiste apenas o êxtase e o amor em sua definição mais profunda,

Enquanto este texto estava sendo elaborado e publica-

desprovida de contaminações sejam elas de origem reli-

do, iniciavam-se os trabalhos para o Sarau de 2019. Como

giosa ou valorativas.

sempre, espera-se uma verdadeira integração e entrega
dos alunos ao projeto, que tem a cara deles: jovem, con-

E isto, num mundo tão polarizado e desigual como o atual

testador, rico.

(oxalá este parágrafo se torne rapidamente obsoleto!), torna esse momento de plena cultura e convívio social pro-

Grandes talentos já foram revelados no palco do Sarau da

movido pelo Sarau algo de extremo significado, justifican-

Escola do Sebrae, que também se mostra aberto aos alunos

do o investimento da escola em sua execução, a dedicação

oriundos do projeto EFG NEJ (Núcleo de Empreendedorismo

desdobrada da coordenação e a entrega dos alunos.
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MOVIMENTO ESPORTIVO MÃO NA MASSA:
UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR
Daniela Medeiros de Araújo Abreu

“O esporte cativa, envolve e aproxima as pessoas,

tunizam a participação daqueles alunos que são menos

pois possui uma “magia” que gira em torno de si.”

esportivos, mas gostam de atividades recreacionais.

NEUENFELDT, 2008
Adicionalmente, esportes de outras culturas, como corfe-

Introdução

bol, netbol, badminton, entre outros, trazem a perspectiva de um ambiente de motivação para a aprendizagem

Quando pensamos em esporte, mais precisamente em

do novo. Todos os conteúdos e atividades são tratados

esporte na escola, pensamos em oferecer aos alunos a

e desenvolvidos sob o alicerce dos documentos oficiais,

maior e melhor oportunidade de vivenciarem movimen-

tanto do MEC quanto da Escola do Sebrae.

tos corporais. Nesse sentido, o planejamento diário das
aulas tem o compromisso de permitir essa vivência; no

Numa escola de Ensino Médio e técnico, como é a Escola

entanto, esse planejamento ainda vai além ao oferecer,

do Sebrae de Formação Gerencial, os alunos são compro-

de maneira organizada, uma interdisciplinaridade com as

metidos com 21 disciplinas na 1º série e com 23 discipli-

atividades desenvolvidas pelas disciplinas da área do en-

nas na 2ª série. Os alunos trabalham a todo vapor, com o

sino técnico em Administração da Escola do Sebrae.

corpo e com a mente, a fim de que consigam se organizar
e cumprir com todos os compromissos acadêmicos. E a

O desenvolvimento de liderança, o trabalho em equipe, a

Educação Física não fica fora disso.

gestão de tempo e de pessoas podem ser trabalhados em
atividades esportivas, jogos e brincadeiras, e claramente algumas aptidões podem florescer nos alunos ou ser traba-

O repertório de atividades escolhido pelo professor passa
pelo que os documentos, tais como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), exigem que sejam trabalhados
naquele ano ou série. Os esportes clássicos – como futebol, voleibol, handebol, basquetebol – são trabalhados
sob a perspectiva de aprimorar o conhecimento e oportunizar a prática. Já os jogos e as brincadeiras populares e
folclóricas visam ao desenvolvimento da empatia e opor-
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lhadas em conjunto com as atividades da Educação Física.

A identidade da Educação Física na escola foca em desenvolver no aluno consciências corporais múltiplas, viDivulgação Sebrae

vências esportivas e recreacionais, promovendo a socialização, a integração, a cidadania e também o respeito
às diversidades. Prioriza, ainda, o desenvolvimento humano por meio das relações interpessoais e humanas.
Uma vez por ano, a escola realiza um evento esportivo
denominado de “Movimento Esportivo”, no qual os alunos param suas atividades diárias e se concentram na
organização, na prática e na competição de diversas modalidades de esportes e atividades recreativas. No ano de
2017, o evento aconteceu em três dias consecutivos do
mês de julho, e competições tradicionais como futebol,

Educação Financeira, Contabilidade, Comportamento

handebol e vôlei, por exemplo, uniram-se a novas moda-

Organizacional, Gestão de Marketing e Comportamento

lidades de atividades como “Just Dance” ou o game FIFA.

Humano. Isso lhe proporciona uma experiência ímpar da
prática das teorias administrativas, favorecendo a interdis-

Você pode estar pensando: o que há de novo na realiza-

ciplinaridade com os demais conteúdos da escola, con-

ção de um movimento esportivo dentro de uma escola

forme será mostrado mais à frente.

de Ensino Médio? No movimento em si, não há nada muito novo, entretanto, é na organização e na gestão que se

Nesse projeto, as atividades têm como propósito favore-

concentram as grandes oportunidades de aprendizado e

cer tanto o desenvolvimento do lado esportivo do aluno

de interdisciplinaridade, especialmente, com as habilida-

quanto do lado empreendedor, já que o modelo é cons-

des em Administração desenvolvidas no ensino técnico.

truído para que os conhecimentos das disciplinas se encontrem nas necessidades criadas dentro da proposta.

Na Escola do Sebrae, o envolvimento de todos nos projetos de Educação Física é condição para que estes se-

O ponto de partida do Movimento Esportivo é a forma-

jam, do início ao fim, denominados nossos. Por meio dos

ção das equipes e a escolha de líderes entre os alunos, os

conteúdos estudados nas disciplinas da área técnica, os

quais serão os interlocutores de seu grupo. Cada turma se

alunos têm os subsídios necessários para desenvolverem

transforma em uma equipe.

e se envolverem no projeto.
Feito isso, partimos, então, para a escolha do tema do
O aluno se torna, assim, o protagonista da realização do

evento. Cada ano é escolhida uma temática diferen-

evento. Ele é responsável por uma série de projetos de

te: Copa do Mundo de Futebol, animais em extinção e

gestão e de organização da proposta, o que favorece a

comportamentos empreendedores, Copa América de

aplicação de muitos conhecimentos técnicos discuti-

Futebol, entre outras. As ideias adotadas são sempre arti-

dos na escola, tais como Gestão Financeira, Logística,

culadas e desenvolvidas dentro do projeto por meio dos
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Os resultados são surpreendentes. Em 2018, um ex-aluno da escola que abriu uma empresa na área alimentícia,
além de ter nos apoiado com um ótimo patrocínio, enxergou, na Escola do Sebrae, uma excelente oportunidade de marketing e também de captar alunos para serem
funcionários/trainees em suas lojas.
Concomitantemente à fase anterior, acontecem a escolha
das modalidades esportivas do evento, as inscrições das
representantes esportivos e da Comissão Organizadora,

equipes nas diferentes modalidades e a distribuição das

que tem a função de mediar e organizar.

principais tarefas de organização. O trabalho é coletivo e
colaborativo. Assim, o projeto toma corpo com a inclusão

Após a escolha do tema, as equipes focam na busca de

do departamento de Comunicação e Marketing da escola,

patrocínios financeiros, visitando empresas e empreen-

responsável por todos os documentos gráficos e digitais

dedores vizinhos ou ligados à escola. Os patrocinadores

produzidos e encaminhados para a divulgação do evento.

podem ser empresários ou mesmo ex-alunos da escola
que já têm seu próprio negócio e estão em busca de di-

Para que a comunicação seja efetiva entre a organização

vulgação. Cabe aos integrantes de cada equipe procurar

e os alunos, a escolha de um aluno como representante

as melhores oportunidades de apresentar o projeto, con-

esportivo é fundamental. Ele deve ter um bom relaciona-

vencer o empreendedor e levantar recurso financeiro.

mento com a turma, ser proativo, comunicativo, responsável e, principalmente, ser mediador. A partir da escolha

As verbas levantadas são utilizadas para a confecção

desse representante, o professor responsável cria grupos

das camisas e dos uniformes esportivos que serão

de comunicação via e-mail e WhatsApp, a fim de que to-

usados na competição. Nesse momento, começa-se a

das as informações cheguem aos alunos com eficiência.

perceber com mais evidência a aplicação do conhecimento adquirido em sala de aula. Gestão Financeira,
por exemplo, auxilia na captação, na gestão e no invesvem a melhor forma de vender a proposta para conseguirem o patrocínio. Além disso, outras disciplinas,
como Comportamento Organizacional e Desenvolvimento Humano auxiliam na construção progressiva
das competências comportamentais.
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timento do recurso; em Marketing, os alunos desenvol-

Os alunos selecionam, por meio de um quiz disponibilizado no site da escola, as modalidades esportivas e recreacionais que entrarão no escopo do projeto. Todas essas
etapas acontecem no tempo máximo de 30 dias.
A partir daí, as inscrições nas modalidades esportivas, nas
atividades recreacionais e nos games são gerenciadas
pelo representante esportivo, mas o formato das escolhas
e quem joga o quê é de responsabilidade de cada um. Os
representantes esportivos fazem uma pesquisa interna

lizar tarefas, pela organização das ações, pela seleção de

dentro da sua equipe e elencam quais serão os colegas

pessoas e ainda pela gestão de recursos. Nesse modelo,

que desejam participar da montagem dos times por es-

o aprendizado se realiza por meio da prática, tornando a

portes e outras atividades.

aprendizagem realmente significativa.

O Movimento Esportivo também possibilita ao aluno

Esse projeto prima pelo desenvolvimento de competên-

que é menos corporal, menos esportivo, a participação

cias interdisciplinares nos alunos e está em consonância

do lado de fora das quadras, oferecendo suas habili-

com o que afirma o especialista em neurociência Jorge

dades e competências na organização da torcida, no

Cascardo: “Na sociedade atual, as competências são es-

controle do caixa financeiro da turma, em atividades

senciais para que o indivíduo tenha sucesso em sua vida

mais cognitivas, como o jogo de xadrez, ou partici-

social e na carreira”. A forma de conduzir as relações, as

pando de uma competição de Cabo de Guerra, Just

responsabilidades e a profissão é determinada pela capa-

Dance e Fifa. Dessa maneira, ele também participa e

cidade de, a cada dia, conviver e lidar com as situações

interage com seu grupo, ressignificando um concei-

cotidianas, cujos resultados são totalmente dependentes

to de si sobre o olhar do outro, garantindo, assim, sua

da forma como os problemas são solucionados. O mun-

participação efetiva no projeto. Por sua vez, o grupo

do social e o mercado de trabalho necessitam de pesso-

consegue reconhecer, a partir dessa percepção, que

as que sejam capazes de tomar decisões, liderar, resolver

somos diferentes, que gostamos de coisas diferentes,

conflitos, utilizar conhecimentos adquiridos ao longo do

que temos reações diferentes, mas que, se soubermos

processo acadêmico, promover relações interpessoais e

lidar com essas diferenças, unindo-as, torna-se viável

realizar network.

trabalhar em equipe com muito mais chances de acerto e com o sentimento de que é possível ir além diante
da diversidade.

“A Interdisciplinaridade se caracteriza pela
intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau
de interação real das disciplinas no interior de um mesmo

Na busca da melhor forma de aplicar e testar o conhe-

projeto de pesquisa; exige-se que as disciplinas, em seu

cimento dos alunos, o Movimento Esportivo abandonou

processo constante e desejável de interpenetração,

os testes formais e passou a acompanhar os alunos pe-

se fecundem cada vez mais reciprocamente”.

los conhecimentos adquiridos, pela capacidade de rea-

Juarez da Silva Thiesen, Set/Dez 2008.
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Movimento Esportivo, a partir da qual as disciplinas se
fundem com o objetivo de favorecer o desenvolvimento e a realização do projeto, o aluno transporta o seu
conhecimento e transforma o jeito de fazer acontecer. O
perfil desse aluno se constrói, portanto, como aquele que
aprende a liderar sua própria vida ao fazer escolhas mais
assertivas no desenvolvimento dos trabalhos coletivos,
na utilização dos conhecimentos adquiridos ao longo da
sua trajetória acadêmica.

CONCLUSÃO
O aluno que se envolve em atividades escolares e interdisciplinares tem a oportunidade de perceber também a função de cada componente curricular dentro da

Torna-se perceptível, então, que quando o aluno exer-

sua realidade e de seu campo de ação. Muitas vezes, ele

cita seus conhecimentos desenvolvendo brincadeiras,

questiona o porquê de alguns aprendizados e de estu-

participando efetivamente de projetos da escola e in-

dar determinados conteúdos, mas são nessas oportuni-

teragindo com as disciplinas de maneira prazerosa e

dades, quando coloca em prática esses conhecimentos,

engajada, certamente, ele conseguirá garantir que o

é que pode ressignificá-los e entender o real sentido

aprendizado faça parte da sua vida. Portanto, o projeto

daquele aprendizado.

interdisciplinar Movimento Esportivo da Escola do Sebrae traz toda essa discussão e se caracteriza como um

Quando a aprendizagem tem um caráter colaborativo

projeto que reúne pessoas, conhecimentos e, principal-

e inovador, a interação e a participação do aluno nos

mente, muitos aprendizados.

projetos da escola promovem uma maior troca de experiências, mais engajamento, envolvimento e motivação.
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MOSTRA DE VÍDEOS SOBRE TECNOLOGIA
E EMPREENDEDORISMO
José de Pádua Ribeiro

Introdução

bre uma tecnologia específica e correlacioná-la com as
questões empreendedoras abordadas nas outras discipli-

Você já se imaginou não utilizando algum recurso tec-

nas da escola.

nológico no seu dia a dia? O que aconteceria se o chip
do seu celular queimasse, numa sexta-feira, às 18h, e as

Num primeiro momento, os alunos são divididos em

lojas só abrissem na segunda-feira para que você pu-

equipes de seis e são sensibilizados e motivados a co-

desse adquirir outro? Já pensou como as áreas da agri-

nhecer a proposta da atividade por meio da exibição de

cultura, medicina, aviação, estética, empreendedorismo

vídeos que foram criados no ano anterior. Com o intuito

evoluíram nos últimos anos, graças aos avanços tecno-

de fazer uma reflexão e uma análise crítica sobre eles, os

lógicos? Digamos que você trabalhe em uma empresa

alunos identificam aspectos positivos e pontos que po-

e, no dia de receber seu salário, aconteça uma falha na

deriam ter sido tratados de outras maneiras, tais como:

comunicação entre ela e o banco. Já imaginou o impac-

iluminação, ruídos, naturalidade e espontaneidade na

to disso em sua vida?

fala, figurino, gravação, cortes e edição. Isso permite que
eles tenham um parâmetro de comparação em relação

Pois bem, poderíamos ficar aqui escrevendo várias e vá-

aos melhores vídeos criados no ano anterior e possam,

rias páginas sobre como a tecnologia impacta o nosso dia

dessa forma, criar o seu próprio, visando a uma qualidade

a dia. Por isso, neste artigo, proponho pensarmos sobre

igual ou superior aos apresentados até então.

como os recursos tecnológicos, agregados ao mundo
empresarial, podem contribuir para uma melhor gestão

O vídeo a ser produzido deverá ter duração de 6 minutos,

dos processos de uma empresa.

sendo 2 minutos gravados em Língua Portuguesa, 2 em
Língua Inglesa e os outros 2 minutos em Língua Espanhola.

A proposta do projeto
O projeto Mostra de Vídeos sobre Tecnologia e Empre-

A escolha do tema e a criação
do roteiro do vídeo

endedorismo propõe aos alunos do 2º ano da Escola do
Sebrae a criação, edição e apresentação de vídeos refe-

Após escolherem o tema a ser retratado no vídeo, os alu-

rentes a diversas áreas, tais como Marketing, Logística,

nos realizam pesquisas em sites de busca, jornais, revistas

Gestão de Pessoas e Financeiro, dando-lhes a oportuni-

e televisão, agendam entrevistas e visitam locais onde

dade de pesquisar e aprofundar seus conhecimentos so-

acontecerão as gravações.
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As edições
Muitas vezes, serão necessárias horas e horas de gravação
para se chegar ao trabalho final de 6 minutos. Nessa etapa, os alunos recebem algumas dicas de edição de vídeos do professor de Tecnologias Aplicadas aos Negócios e
são desafiados a procurarem por softwares profissionais
Esses alunos recebem orientação da professora de Língua

de edição de vídeos, de modo a apresentarem seus traba-

Portuguesa para a construção do roteiro do vídeo. Apren-

lhos com a melhor qualidade possível de som, imagem,

dem sobre técnicas de elaboração de vídeos publicitários

efeitos visuais e recursos tecnológicos.

e jornalísticos, desenvolvendo o roteiro durante as aulas
no laboratório de informática, nas aulas de Português e
também extraclasse.

A apresentação dos vídeos

Assim que os alunos terminam de elaborar o roteiro do
vídeo em Português, é necessário converter parte desse

Depois da definição do tema, da busca por reportagens

roteiro para o Inglês e parte para o Espanhol, contando

acerca do assunto, da produção do roteiro, da filmagem

sempre com o apoio dos professores dessas línguas.

e edição, é chegado o momento esperado por todos: a
apresentação dos vídeos.
Diante de todos os alunos do 2º ano da escola e de uma

As filmagens

banca composta por três profissionais da área técnica,
tanto das tecnologias quanto da gestão, os vídeos são

Após a conclusão do roteiro do vídeo, chega o momento

exibidos um a um e comentados por esses avaliadores

de os alunos irem a campo e gravarem as primeiras cenas.

no que diz respeito à postura e ao comprometimento

É hora de se preocuparem com iluminação, figurino, ruí-

da equipe durante a exibição dos vídeos, abordagem da

dos causados pelo ambiente externo, erros de gravação,

relação entre tecnologia e empreendedorismo, apresen-

articulação das falas, naturalidade, pronúncia, vocabulá-

tação visual e desenvoltura na locução e apresentação

rio, tom de voz, espontaneidade.

pessoal no vídeo.
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podem ser verificados nas falas dos alunos e dos participantes que compõem a banca examinadora.

Após todos os vídeos serem analisados e pontuados pela
comissão examinadora, o professor de Tecnologias Apli-

Segundo o aluno Enrique Maffra:

cadas aos Negócios dará o resultado do 3º, 2º e 1º colocados, que receberão, na semana seguinte, um certificado

No ano de 2017, meus colegas de turma e eu fomos orien-

e terão seus vídeos publicados na TV EFG – O Canal do

tados a desenvolver um vídeo para o evento “Mostra de

Jovem Empreendedor, podendo ser acessados através do

Vídeos sobre Tecnologia e Empreendedorismo”, e o nosso

link https://bit.ly/2OkEovF.

tema escolhido foi Carros autônomos: o futuro é agora.
As orientações ajudaram muito na criação do roteiro.

Além do certificado e da publicação no YouTube, a equi-

Depois de dias gravando, partimos para a edição, e foi aí

pe vencedora participará de um rodízio de pizzas ofere-

que eu descobri o que eu queria fazer no futuro: produzir

cido pela escola.

e editar vídeos. Esse projeto da Escola do Sebrae teve um
papel fundamental para aminha formação, e espero um
dia retribuir para o mundo com aquilo que eu aprendi.

Depoimentos de alunos e de participantes
da banca examinadora: os aprendizados
A Mostra de Vídeos sobre Tecnologia e Empreendedorismo permite aos alunos olharem para a tecnologia como
uma poderosa ferramenta capaz de auxiliar nos fluxos
de processos empresariais. Eles têm a possibilidade de
verificar, na prática, de que forma os meios tecnológicos
afetam as tarefas e o cotidiano dos funcionários de uma
empresa, passam a ter acesso a inovações tecnológicas,
desenvolvem espírito de equipe, ampliam a visão empreendedora, aprimoram habilidades e competências,
contribuindo, assim, para uma formação pessoal e profissional mais abrangente e sólida. Esses e outros aspectos

Carros autônomos: o futuro é agora
Fonte: https://bit.ly/2ANXicx
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Carlota Pimentel elucida:
A Mostra de Vídeos de que participei com o tema Experience Room: O futuro da sala de aula, em 2017, foi não
só a união de conhecimentos técnicos para a produção
de um documento visual, como a busca pelo aprendizado
Para o aluno Rafael Rezende:

sobre tecnologias inovadoras, que incorporaram nosso
cotidiano e educação. O desafio apresentado proporcio-

A mostra de vídeos foi uma ótima oportunidade para

nou o aprofundamento de como produzir um vídeo, ao

colocar em prática criatividade, visão empreendedora e

mesmo tempo que exigiu o intenso trabalho em equipe

trabalho em equipe. Tivemos que encontrar uma forma

e o planejamento das etapas, aspectos essenciais para a

de passar um conteúdo complexo – de carros autônomos

concretização do projeto com excelência. Além disso, os

até viagens espaciais – de um jeito criativo e divertido no

esforços reunidos para a realização do vídeo foram uma

curto vídeo: Nasa: tecnologia além do espaço. Descobri-

consolidação das práticas ensinadas ao longo do Ensino

mos que a tecnologia e o empreendedorismo estão mu-

Médio, unidas à pesquisa sobre as possibilidades do mun-

dando o mundo.

do atual.

Nasa: tecnologia além do espaço
Fonte: https://bit.ly/2KB4GaT

Experience Room: O futuro da sala de aula
Fonte: https://bit.ly/2vqILhN
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De acordo com Luzia Glória Xavier, psicóloga educacional
da Escola do Sebrae:
Participar da Mostra de Vídeos representa uma oportunidade única de estar mais próxima dos alunos, de uma
maneira diferente do papel que ocupo na escola. Além
disso, a riqueza de oportunidades que os alunos trazem
amplia o meu horizonte, com assuntos da área de tecno-

a oportunidade de visualizar de um lugar novo o quan-

logia que eu nem imaginava que existiam.

to essa experiência exige e contribui para o crescimento
dos alunos, não só no aspecto técnico da construção do

Segundo o ex-aluno do Núcleo de Empreendedorismo

roteiro e definição dos métodos de transmissão das in-

Juvenil – EFG NEJ e atual examinador da banca:

formações, mas também no que tange à desenvoltura,
à redução da inibição e ao trabalho colaborativo com a

Tomo a mostra como uma ferramenta que permite aos

proposição de alternativas que superam os imprevistos e

envolvidos sair dos espaços físicos da escola e se integra-

as dificuldades para a construção do material.

rem às tecnologias e aos métodos que surgem mundo
afora. Tanto professores quanto alunos experimentam
realidades e são capazes de enxergar oportunidades e
possibilidades de atuação. O ambiente estudado é im-

Para ter acesso aos vídeos criados pelos alunos nos últimos anos,

previsível e imerge os alunos em um mundo disruptivo e

acesse o link https://bit.ly/2OkEovF e se inscreva no Canal

inventivo, trabalhando suas capacidades criativas e tes-

do Jovem Empreendedor. Lá, você encontrará, além desses

tando-os na missão de apresentar essa nova tecnologia

vídeos, muitas informações sobre empreendedorismo e sobre os

e suas principais potencialidades como se fizessem parte

projetos desenvolvidos pelos alunos da Escola do Sebrae.

de sua idealização.
Nesse projeto, articulamos os conhecimentos de diversos
conteúdos trabalhados em sala de aula e, como se trata
de uma competição, elevamos a produção a um nível que,
muitas vezes, beira ao profissional, apesar das limitações
dos recursos técnicos e ferramentais. Como ex-aluno convidado a integrar as bancas avaliadoras dos vídeos, tive
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unidade IV

AGITA: AGITADORA DE IDEIAS DE NEGÓCIOS
Rachel Matos Dornelas

O ecossistema de empreendedorismo e inovação de Belo

Antes de buscar uma aceleradora, o empreendedor deve

Horizonte, que aumentou sua notoriedade em 2011 com

analisar se está no estágio adequado para participar de

a premiada comunidade de startups San Pedro Valley, ga-

um programa de aceleração ou se deve buscar aumentar

nhou, desde 2016, mais um reforço de peso para a fase de

o grau de maturidade, sustentabilidade e escalabilidade

pré-aceleração: o Programa AGITA do Sebrae Minas, que

do seu negócio, trabalhando para desenvolver o mode-

iniciou o seu desenvolvimento e sua implementação na

lo e validá-lo no mercado. Neste caso, um programa de

Escola do Sebrae de Formação Gerencial.

pré-aceleração é a solução mais indicada.

Diante desse universo multifacetado das startups, em que

O programa de pré-aceleração AGITA visa acelerar,

termos são cunhados a todo momento, faz-se necessário

gerar, inovar, testar e aprovar. Ele constitui uma

esclarecer a diferença entre programas de pré-aceleração

jornada implementada em 12 semanas, divididas

e aceleração para a compreensão deste artigo.

em 8 módulos, que tem como objetivo promover
o desenvolvimento de ideias e negócios em fase de

De acordo com o site medium.com, a pré-aceleração é o

ideação por meio de meetups, suporte e hands-on,

estágio inicial do projeto. É quando o empreendedor rea-

rede de mentorias, rede de conhecimento, palestras

liza o planejamento estratégico do seu empreendimento,

e capacitações, coworking de conexão, ferramentas e

analisando o mercado, desenvolvendo o modelo de ne-

serviços, além do acesso à rede de parceiros do Sebrae,

gócios, criando o MVP (produto mínimo viável), levantan-

tudo isso em um ambiente inspirador para promover o

do as informações financeiras e estabelecendo as metas e

fomento ao empreendedorismo.

as estratégias de vendas com base nas informações e no
feedback dos clientes. Na pré-aceleração, não há investi-

A metodologia do AGITA é voltada para o aprendizado

mento financeiro, somente investimento econômico, isto

“mão na massa” e desafia os participantes a criarem solu-

é, mentorias, espaço para realização de networking.

ções para problemas reais de mercado, contribuindo para
o surgimento de ideias e o desenvolvimento de modelos

Já as aceleradoras são empresas que têm como principal

de negócios inovadores, permitindo que se tornem sus-

objetivo apoiar e investir no desenvolvimento e no rápi-

tentáveis e escaláveis.

do crescimento de startups, auxiliando-as a obter novas
rodadas de investimento ou a atingir seu ponto de equilí-

Durante o processo de modelagem das ideias de negó-

brio – quando elas já conseguem se bancar com a receita

cios, os participantes são estimulados a pensarem sobre

do negócio.

o estágio de suas ideias, ou seja, se estão em fase inicial

135

ele quem vai criar as soluções em várias linguagens de
programação e vai tornar a startup algo real.
O hustler é implacável e não conhece a palavra desistir.
Ele é o responsável pelas vendas da startup. É quem desenvolve parcerias, conhece o mercado e consegue trazer
o dinheiro para a casa. Ele usa estratégias de marketing e
de vendas para conseguir trazer clientes, leads e parceiros
para o negócio da startup.
de desenvolvimento, na fase de ideia e desenvolvimento

Juntos, esses três conseguem fazer uma startup funcio-

de protótipo funcional ou se já apresentam um protótipo

nar. No decorrer do tempo, a equipe aumenta, e os cargos

funcional.

vão se tornando mais específicos. Você deixa de ter só um
hustler e passa a ter uma equipe de inbound, uma equipe

É necessário que o desenvolvimento desse modelo

comercial, e vai especializando as funções. Contudo, para

seja fundamentado em pesquisa de mercado, bem

começar, tudo o que você precisa é de um hipster, um

como verificação de concorrentes e de produtos/

hacker e um hustler.

serviços substitutos. Para isso, o Agita oferece as mais
diversas ferramentas e suporte técnico e profissional

Dando sequência às etapas do programa de pré-acele-

aos participantes.

ração AGITA, após o entendimento sobre a fase em que
se encontra a ideia e a formação da equipe, o programa

Nesta fase inicial, os participantes inscrevem suas equi-

oferece, em seus módulos, conteúdos e ferramentas que

pes, com perfis adequados à criação de uma startup. É

irão contribuir para a estruturação de um negócio mais

fundamental que tenham os seguintes profissionais: o

robusto para sua possível inserção no mercado.

hipster, o hacker e o hustler. De acordo com o site da ABStartup, esses profissionais do futuro, do mercado de star-

O programa é constituído pelos seguintes módulos:

tups, compõem o famoso Mininum Viable Team, ou seja,
a menor equipe possível para conseguir levar a startup

Módulo 1 – é direcionado à proposta de uma imersão no

para frente.

mundo do empreendedorismo, trabalhando conceitos
relacionados a startups, inovação, empreendedorismo.

A função do hispter é fundamental em uma startup: entender as necessidades do consumidor para criar, comu-

Módulo 2 – apresenta e reforça as características empre-

nicar e empacotar um produto que seja fácil de entender

endedoras, construindo o conceito de SER empreendedor.

e consumir. É a pessoa que conecta seus usuários a seus
produtos. O hipster usa a criatividade para criar uma iden-

Módulo 3 – trabalha o conhecimento do mercado no

tidade visual para a startup. Ele é um combo de designer,

qual os participantes pretendem atuar, explorando desde

product manager e user experience, essencial para a star-

características a nível macro, como setor, faturamento e

tup. Já o hacker é quem acha o “como” para as ideias. É

quantidade de consumidores, até características a nível
micro, como público-alvo, concorrentes, validação de
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dor, entre outras. No café com mentores, são convida-

Divulgação Sebrae

dos alguns players do ecossistema para uma rodada de

dos a criação de processos, estrutura organizacional, pla-

mentoria aos participantes do AGITA, na qual é possível

nejamento financeiro e posicionamento de mercado.

esclarecer dúvidas, receber auxílio na modelagem de negócios, obter dicas e demais esclarecimentos a respeito

Módulo 7 – é direcionado ao desenvolvimento das estra-

do desenvolvimento dos negócios.

tégias de mercado, planejamento estratégico, marketing
e vendas.

Módulo 4 – inicia-se a modelagem da solução. Os conteúdos são direcionados para criação de uma proposta

Módulo 8 – é a conclusão do programa, com o evento

de valor, início de prototipagem e validação da solução.

Demoday AGITA, quando as potenciais startups apresen-

Neste módulo, acontece a primeira banca de corte, onde

tam suas ideias para o mercado. O Demoday é a celebra-

convidados do mercado avaliam os pitches das startups

ção dos resultados de três meses de trabalho intenso do

através dos quesitos já tratados nos módulos anteriores.

programa de pré-aceleração.

A última colocada é cortada do programa.
O programa AGITA conta ainda com três outras soluções
Módulo 5 – trata da aplicação de MVP, com conteúdos

que buscam desenvolver o mindset empreendedor; as-

relacionados a tipos de MVP e como aplicá-los. As equi-

sim, os projetos participantes poderão gerar a transfor-

pes têm metas de testes e são acompanhadas durante a

mação na sociedade e no entorno. As soluções são:

aplicação. Antes de iniciar o próximo módulo, acontece a
segunda banca em que os mentores avaliam os pitches

AGITA Challenge – é um desafio de negócios para jo-

das startups com foco nos resultados de MVP. Novamen-

vens. Em 12 horas de evento, os participantes devem pro-

te, a última colocada é cortada do programa.

por soluções inovadoras e criativas para problemas vivenciados por uma organização real, as quais posteriormente

Módulo 6 – foca no desenvolvimento e na organização
interna das startups, sendo tratados assuntos relaciona-

137

poderão ser implementadas. Os participantes têm a

Cada módulo possui: Propósito, Conteúdo, Entregas, In-

chance de conhecer os bastidores da gestão da empre-

dicadores de Desempenho e atividades distintas entre si.

sa, seu mercado-alvo, competidores, produtos e serviços,
cultura organizacional e desafios estratégicos. Trata-se de

AGITA EXPERIENCE – um evento que promove ex-

uma proposta dinâmica e vivencial, que contempla diver-

periências intensas em inovação e negócios, conexão

sos conteúdos, como trabalho em equipe; liderança; aná-

e muito aprendizado, reunindo, em um só espa-

lise de modelo de negócios; diagnóstico organizacional;

ço, diversas arenas, oficinas e palestras, trazendo

matriz de priorização; brainstorming; análise estratégica;

ao público as novas tendências em inovação, star-

plano de ação; pitch.

tups e tecnologia. O evento é planejado para aqueles que se interessam pelo universo de inovação

AGITA EDTECH – uma jornada de empreendedorismo

e empreendedorismo.

para profissionais da educação. Ao longo de 18 horas de
evento, os participantes terão a oportunidade de conhe-

Essas soluções compõem o programa AGITA, constituin-

cer e utilizar ferramentas de empreendedorismo e gestão.

do uma jornada completa e efetiva de fomento ao em-

O objetivo é criar soluções inovadoras para desafios reais,

preendedorismo inovador e de impacto. Uma jornada

enfrentados no dia a dia da prática educacional. O profis-

que se inicia com a ideia ainda incipiente, passando pela

sional da educação que participar do evento fará parte

modelagem e validação, até a criação de um negócio efe-

de um time, e cada time tem como objetivo a solução de

tivo, considerando soluções em que a ideia vira negócio

um problema da prática educacional, utilizando tecnolo-

e as mais diversas soluções de gestão de que o negócio

gia digital. O programa é composto por seis módulos dis-

necessitará para aumentar sua competitividade e se des-

tintos, cada qual relevante ao desenvolvimento de com-

tacar no mercado. Esse processo viabiliza ideias em pro-

petências empreendedoras e ao desenvolvimento de

jetos que possam transformar a sociedade de forma mais

soluções educacionais baseadas em tecnologias digitais.

competitiva e próspera.

CONCLUSÃO
O AGITA é um programa extracurricular que compõe
os diversos projetos oferecidos pela EFG – Escola do
Sebrae de Formação Gerencial. A relevância da experi-

lidação de ideias. A implementação do programa AGITA

ência proporcionada aos estudantes pelo AGITA está no

complementa a proposta educacional da EFG na com-

desenvolvimento das características do comportamen-

preensão de uma jornada empreendedora completa,

to empreendedor e outros resultados significativos de

com a proposição de projetos inovadores e de grande

um mindset empreendedor orientado para criação e va-

impacto para a sociedade e a vida das pessoas.
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AGITA NA PRÁTICA

João Bonomo

“From zero to hero”

melhor cenário, entender o mercado, para que a ideia possa ser adquirida – a chamada oportunidade. Assim, após

Sem dúvida alguma, um dos pontos altos do AGITA – pro-

exaustivas e variadas análises, os participantes conseguem

grama de pré-aceleração do Sebrae, ocorre no processo

comprovar que essa mesma oportunidade se consubstan-

de inscrição e seleção das ideias. Essa sensação é mui-

cia em um negócio capaz de ser sustentável financeira-

to positiva tanto para a equipe que se inscreveu quan-

mente ao longo do tempo e de prover os lucros ou impac-

to para a coordenação do programa. A participação no

tos pretendidos por aqueles que quiserem empreendê-lo.

AGITA possibilita às equipes a chance de transformar um
sonho em realidade e, à coordenação, a oportunidade de

De forma mais sucinta, a responsabilidade pela condução

usufruir de sua expertise central para atingir o objetivo de

do programa AGITA é fazer com que o trinômio Ideia-Opor-

formar e acompanhar o movimento do empreendedoris-

tunidade-Negócio possa ser trilhado, para proporcionar

mo, que é sua missão maior.

aos participantes a sensação e a experiência de terem empreendido algo que ansiavam alcançar. Nesses termos, o

Esse artigo traz um pouco da experiência e trajetória de

programa alicerçou-se nas seguintes macroetapas:

aprendizagem que acompanham a implementação do
programa AGITA, realizado nas dependências do Sebrae

a) Ideação

e da Escola do Sebrae, com uma grande participação dos

b) Validação

estudantes da Escola na edição de 2019.

c) Estruturação
d) Apresentação (go to market)

O programa contratou a equipe da empresa Neo, terceirizada, para aplicação da metodologia desenvolvida

Para cada uma dessas macroetapas, foram elabo-

e testada pelo Sebrae. Foram selecionadas cerca de 14

radas

equipes de até 5 participantes. Após a divulgação dos se-

mitiram

lecionados, iniciou-se a realização do programa “from zero

mente de quais fossem, pudessem ser validadas,

to hero”, slogan que traz o significado da trajetória que es-

estruturadas e finalmente apresentadas. E foi justamen-

sas equipes participantes iriam trilhar.

te esse o caminho percorrido por todas as equipes nos

estratégias
que

as

didático-pedagógicas
ideias

geradas,

que

per-

independente-

vários ciclos de aprendizagem. Nessa trajetória, algumas
A intenção, desde o início do programa, é fazer com que os

equipes se desfizeram, outras desistiram e outras foram

participantes cheguem à conclusão sobre a viabilidade ou

eliminadas, pois o escopo do programa previa etapas in-

não da ideia de um empreendimento, no plano específico

termediárias de eliminação de equipes.

do mundo real, uma vez que não seria suficiente apenas
gerar uma ideia criativa e inovadora. É necessário analisar o
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A macroetapa de ideação já se iniciou quase concluída,

solucionar ou a necessidade a se satisfazer. Assim, já era

uma vez que, ao se inscrever para participar, era neces-

possível perceber, nessa fase, que algumas equipes rapi-

sário, como pré-requisito, apresentar a ideia de algum

damente conseguiriam obter êxito, enquanto outras ain-

empreendimento, ainda que de forma pouco conceitual,

da demorariam um pouco mais para avançar na definição

para que pudesse ser validada e se transformar, num fu-

e formatação da ideia.

turo próximo, em um negócio rentável.
Tendo cada equipe já alcançado a sua ideia basilar, o proAinda nessa etapa, algumas ideias foram refinadas ou

grama passa para a segunda macroetapa: Validação. Nes-

mesmo abandonadas, gerando outras ideias melhor

se segundo momento, a estratégia utilizada foi a de trazer

adaptadas. Nesse momento, também se iniciou um

especialistas de mercado para procederem às etapas de

processo de afunilamento das ideias entre os integrantes

validação do problema, da solução, do mercado e do mo-

das equipes, a fim de que pudessem pensar na articula-

delo de negócio. Subsequentemente a cada um desses

ção entre as ideias geradas e o problema a que visavam

passos, ocorreu a análise dos dados obtidos.
Apesar de a metodologia ter um formato e um padrão de
aplicação definidos, respeitou-se o timing de cada uma
das equipes, bem como a necessidade de reformulação –

Bruna Brandão

pivotagem – de cada uma das ideias propostas. Após cada
validação, as respostas eram analisadas e, caso fossem validadas, passavam para a próxima validação, permitindo
um refinamento da ideia original e a associação dela com
oportunidades detectadas. Essa macroetapa se dá com a
elaboração do MVP – Minimum Viable Product –, momento em que cada uma das equipes participantes apresenta suas propostas para o público-alvo para saber se esse
mercado iria consumi-lo efetivamente ou não. Nesse momento, as equipes fazem vendas ou pelo menos realizam a
promessa firme de efetivar uma venda.

Divulgação Sebrae

A terceira macroetapa – Estruturação – procedeu-se à
análise das viabilidades empresariais decorrentes da validação da oportunidade detectada na macroetapa anterior. Nesse momento, todos os aspectos do negócio
devem ser elaborados e comprovados pelos conhecimentos empresariais adquiridos por meio das ferramentas ofertadas, a saber: análise da viabilidade organizacional, estratégica, operacional, mercadológica, comercial
e financeira.
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Todas essas análises reunidas constituem um Plano de

como aqueles que ainda estão por vir, de forma a sen-

Negócios, que é um instrumento formal e padronizado

sibilizar possíveis plateias, com chance de obter investi-

de caráter administrativo-gerencial. Os participantes

mentos e conselhos sobre o que fazer daqui pra frente,

das equipes são solicitados a unificarem seus conheci-

desenvolvendo a habilidade dos participantes em realizar

mentos administrativos em um só documento, que traz

pitches e aprimorar suas oratórias.

todas as etapas que o empreendedor precisa para conduzir o empreendimento que foi idealizado a alcançar o

A aferição maior dessa etapa ocorre no evento Demo-

objetivo planejado.

Day, momento em que as ideias de negócios das equipes
remanescentes são convidadas a se apresentarem para

Terminada essa macroetapa, passou-se para a última:

uma banca de jurados, pré-selecionados, que avaliam, de

Apresentação. Nesse momento, o programa perseguiu a

forma sistemática, a proposta das equipes.

capacitação técnico-postural indispensável para que as
equipes compreendessem a lógica do eixo “from zero to

Em especial, nesta edição, duas das três equipes vence-

hero”, que contempla a trajetória de um empreendedor.

doras do programa foram formadas por alunos da Escola
do Sebrae, inclusive o primeiro lugar, corroborando com

Em síntese, na etapa de apresentação, as equipes pas-

a proposta da Escola de prover, para os estudantes, além

saram a absorver os conhecimentos necessários para a

dos conteúdos básicos do Ensino Médio, um conteúdo

construção da uma narrativa própria do empreendedor

técnico de qualidade, preparando-os para vivenciar a jor-

e de sua ideia de negócio, pautada no storytelling, pas-

nada empreendedora que será transformadora para suas

sando pela etapa de descrever os passos já trilhados bem

trajetórias de vida.
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Eduardo Saab, Júlio César Gomes, Arthur Braga, Valentina Gomes, Vitor Casagrande, Laura Mattioli e Leonardo Feldman

O PROFESSOR QUE NÃO SOU:
UM CASO DE UMA ESCOLA EMPREENDEDORA

Sérgio Maia

Ao contrário de muitos professores, que tentam emular os

do e experimentando métodos para que formássemos

melhores mestres que tiveram – adaptando, claro, ao seu

empreendedores e cidadãos em curtíssimo espaço de

estilo –, eu tenho um antiexemplo, e é nele que me inspiro.

tempo. Ocorreu conosco o que aconteceu com os pássaros da Ilha de Páscoa, que Charles Darwin teorizou na

Quando estudava Engenharia Civil, tive um professor de

“Evolução das Espécies”. A independência que tínhamos

Mecânica dos Solos que fundara a maior e melhor empre-

– e temos – de criar, de encontrar os caminhos de maior

sa de geologia e sondagens de Belo Horizonte. Diziam que

impacto nos alunos, nos ajuda até hoje, nos fez evoluir.

fez doutorado em Londres. Mas suas apostilas eram chatas,
frias e sem compromisso com a prática. Suas aulas: “um

Um bom exemplo desses caminhos que desenhamos

porre”, monótonas. Certo dia, um colega pediu que reche-

com os alunos é o projeto interdisciplinar conhecido

asse as aulas com exemplos reais de sondagens na cidade,

como “Bazar das Plugas”, que consiste em envolver todos

algo mais próximo do que iríamos vivenciar lá na frente,

os alunos em uma prática que lhes permite experienciar

tirando-nos daquelas infernais fórmulas matemáticas. E

a organização de um grande evento, cujo objetivo é o de

ele nos respondeu; “para quê? Para eu ‘criar cobras’ que me

angariar recursos para o aluguel da beca de formatura,

morderão um dia? Não, voltemos à apostila!”. Esse é o meu

além de poderem aplicar o que aprenderam no curso. É

antiexemplo. Tudo que faço é para ser diferente dele, trans-

uma oportunidade de propiciar-lhes a vivência de uma

mitir o que sei ao maior número de alunos, na forte espe-

empresa organizada e lucrativa e ainda permitir que líde-

rança de que me ultrapassem em conhecimento.

res despontem e se sobressaiam.

Depois de dar aulas em algumas faculdades, sempre no

O bazar, que chamamos de Bazar das Plugas, é uma alu-

campo da Logística, quase que por acaso me vi no pro-

são ao nome do espaço do governo de Minas Gerais que

cesso seletivo do Sebrae. Ao final de um período que me

usamos: o Plug Minas. Traz, também, uma alusão ao Bazar

pareceu longo, com provas e dinâmicas, dei uma aula

das Pulgas de Paris, tendo sido uma ideia de dois profes-

expositiva de oito minutos ao diretor. Ali ouvi, pela pri-

sores pioneiros do curso. Ocorre, tradicionalmente, na

meira vez, que trabalharia em um novo projeto do qual

quinta e sexta-feira que antecede a Semana da Criança.

eu jamais ouvira falar: o Núcleo de Empreendedorismo
Juvenil (EFG NEJ). E ali começava minha história, de muito

É uma atividade interdisciplinar, com início 45 a 50 dias

aprendizado, realização e alegria.

antes do evento, com reflexo na avaliação atitudinal dos
alunos em todas as disciplinas do curso. Um professor é in-

Em 2010, com a permissão da Escola e contando com o

dicado anualmente pela Coordenação para desenvolver o

apoio da equipe de professores, fomos nos descobrin-
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projeto, juntamente com alunos, corpo docente e colabo-

Em seguida, devemos separar dois espaços físicos, fe-

radores da escola. O professor-orientador visita as salas e dá

chados e seguros, para a Logística, sendo uma sala para

início ao processo, incentivando os estudantes a buscarem

triagem e outra para os itens já triados. Atualmente, ar-

donativos no seu entorno familiar. A partir desse momento,

recadamos mais de 10 mil itens, entre roupas, calçados,

o protagonismo é todo deles.

acessórios, livros, brinquedos, etc. É importante que o bazar crie fama de só vender coisas em bom estado e bara-

Como temos dez turmas com 30 alunos, é preciso um

tas. Tentar vender itens imprestáveis só decrescerá nossa

organograma para que tudo transcorra em ordem e den-

imagem, por isso não aceitamos: roupas íntimas e pija-

tro dos prazos. Divulgamos uma listagem de ‘vagas’ por

mas (exceto se com etiquetas), camisas de candidatos ou

turma, a fim de que os alunos se inscrevam como partici-

empresas, CDs piratas, livros doados por governos, e nada

pantes das áreas de Logística, Marketing, RH e Financeiro.

que esteja rasgado, furado, manchado, sujo e quebrado.

Depois de todos inscritos, é realizada uma votação para
se eleger o líder de cada setor, e, deste grupo de lideran-

O protagonismo de nosso estudante se realiza em cada

ças, elegem-se o gestor geral e seu vice, que comandam

uma das áreas de atuação em que ele se inscreveu. O se-

os demais gestores de área.

tor de RH, por exemplo, cria lista de alunos por área de
atuação, confecciona e distribui crachás para o dia do

É importante comentar que os professores vão observan-

evento, discute formas de acompanhar a atuação e o en-

do os estudantes, que são líderes naturais, desde os pri-

volvimento de cada aluno no bazar (antes e durante o

meiros dias de aula. Sendo assim, esses líderes são incen-

evento), atribui notas avaliativas, cria capacitação de ven-

tivados a participar da eleição para gestores, pois são os

das, segurança e controle financeiro. No dia do evento,

que têm melhor perfil para cada grande subgrupo inter-

avalia alunos, evita evasão e ajuda em todos os setores

disciplinar em comportamento, proatividade e conteúdo.

que for convocado.

Isso evita equívocos do corpo discente em eleger líderes
carismáticos, mas ineficazes.

No setor Financeiro, não é diferente: os alunos criam e
gerenciam rifas para as primeiras despesas, liberam e
controlam gastos operacionais e de Marketing, criam
formulários e planilhas de controle de caixas e sangrias,
registro de faturamento e demonstrativos financeiros.

Divulgação Sebrae

No dia do Bazar, controlam abertura e fechamento de
caixa, faturamento, sangria de reais e Pluguitos – moeda própria, que consiste em cédulas feitas em gráfica,
com nossa mascote estampada, tendo a semelhança de
notas de R$ 1,00, R$ 2,00 e R$ 5,00. As pessoas, antes
de comprar, devem trocar no caixa o dinheiro que irão
gastar pelos Pluguitos. Em 2019, experimentamos, com
sucesso, venda de Pluguitos com cartão de débito/crédito – máquina de propriedade de uma aluna –, cujo
controle de vendas foi feito via aplicativo, compondo o
faturamento geral do bazar.
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Já o Marketing se encarrega de criar campanhas motivacionais aos alunos antes do evento. Cria peças de publicidade, faixas, jingles. Imprime panfletos e panfleta no
entorno da escola, envolvendo os alunos nesta atividade.
Cria layout das barracas. Precifica itens. Faz leilão de peças mais caras e/ou diferenciadas. Decide momento de
promoções e liquidações e ainda apoia os outros setores.
Por fim, a Logística, na sala de triagem, cria espaço identificado e exclusivo para cada turma. Recebe donativos,
colocando-os no espaço correspondente à sala doadora.

alto-falante para avisos, música, leilão, etc., e seis rádios

Faz triagem do que não vai para o bazar (descarte). Em-

comunicadores (doação de antigos alunos). Todos os

bala os itens arrecadados em grandes e resistentes sacos

professores que trabalham naquele dia ajudam a incenti-

plásticos, identificados por tipo e quantidade. Cria plani-

var os alunos e a corrigir algum problema detectado. No

lhas de controle de estoque e também pontuação por

horário de pico, fazemos leilões (com Pluguitos) de itens

tipo de donativo (infantil, masculino, sapatos, brinque-

seminovos ou eletroeletrônicos. O Marketing vê a melhor

dos, acessórios).Transporta e guarda os sacos plásticos

oportunidade para ‘liquidar’ tudo a um Pluguito (exceto

com donativos já triados em local fechado e seguro, com

seminovos e eletrônicos).

trânsito limitado de alunos.
Às 17h, fechamos os caixas vendedores de Pluguitos e deiNo dia do Bazar, geralmente utilizamos as primeiras horas

xamos esgotar os que estão em circulação com os clientes.

do dia letivo para a montagem do layout, previamente

Se houver sacos de itens, não colocados nos estandes, e os

sugerido pelo Marketing, e para o transporte de merca-

veículos dos professores já iniciam a logística reversa para o

dorias. Iniciamos as vendas às 9h e finalizamos às 17h. Os

estoque da escola. Finalizada a circulação dos últimos Plu-

alunos assinam lista de presença e usam crachás com seu

guitos pelos estandes, é hora de ensacar tudo que sobrou,

nome, turma e setor. Os professores, com seus veículos,

por tipo, identificando-os, e colocá-los para retorno ao es-

fazem o transporte dos itens ensacados e identificados,

toque, também via logística reversa. O local do evento é

por tipo, no estoque. Os caixas que trocarão reais por Plu-

entregue limpo e varrido. Encerra-se o dia.

guitos se posicionam na sua área (a qual recomendamos
que seja segura), utilizando cinco posições de caixa, sen-

O Financeiro encerra as planilhas e os demonstrativos. Tudo

do uma delas a de cartão.

se reinicia no dia seguinte. Tão logo seja possível, o financeiro divulga resultados, em plenária, com os alunos. Exibe

Os alunos que atuam na segurança devem ficar aten-

planilha de vendas em dinheiro, cartões de crédito/débito,

tos. Vendedores devem atender os clientes e já receber

rifas, leilões e despesas. Indica resultado líquido com o va-

os Pluguitos, repassando-os para o colega ‘caixa de Plu-

lor a ser doado à creche parceira (10%). Sempre consegui-

guitos’. Sacolas plásticas embalam os itens comprados e

mos o valor necessário ao aluguel das becas de formatura.

são lacradas com fita adesiva para evitar furto. Qualquer

Para evitar que sobre dinheiro para festas e eventos, com

aluno pego sem função deve ser convocado para setores que necessitam de ‘cobertura’. Utilizamos microfone e
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procedimentos, com leis e limites familiares ou sociais.
Por isso, somos exigentes e intransigentes em relação a
isso, desde o início do curso até o último dia de aula, pois
acreditamos que o aprendizado dos limites, de normas e
de leis já vai formando o aluno-cidadão que queremos
oferecer ao mercado de trabalho.
As transformações e diferenças de comportamento acontecem em apenas duzentos dias letivos e já se fazem notar no Módulo 2, quando os alunos decolam em seu voo
grandes chances de perdermos o controle, já que temos

solo. Os pais, amigos e professores notam as mudanças

alunos menores de idade, propomos a doação de itens

de comportamento social e cidadão que os alunos apre-

para os colegas do ano seguinte, como: novas calculado-

sentam. O raciocínio e a visão que têm sobre o mundo e

ras, grampeadores, Pluguitos, verbas para os colegas que

sobre as coisas afloram e passam a fazer parte da maturi-

viajarão em missão internacional (Alemanha), quadros de

dade deles. É verdade que a transformação ocorre em uns

avisos, etc. Os itens sobrantes do Bazar, que retornaram ao

mais do que em outros, mas todos saem transformados.

estoque após o último dia, podem ser escolhidos pelos

Aprendem que podem muito mais do que imaginavam

alunos na proporção de três a cinco peças para cada. Ini-

na primeira semana letiva. Surpreendem.

ciamos em ordem decrescente, da turma que mais doou
para a que menos trouxe donativos. Premiamos a melhor

Essa é uma ‘pegada’ forte do Núcleo de Empreendedo-

turma com uma ou duas caixas de bombons.

rismo Juvenil. Intervir em qualquer atitude, fala, postura,
que não reflita a correta cidadania. Desmistificar o ‘jeiti-

Em 2019, surgiu a ideia de fazermos mais receita, con-

nho brasileiro’, o ‘levar vantagem em tudo’, o meu direito

vidando brechós no nosso entorno para comprar itens

vai até alcançar o direito do outro. Não permitir qualquer

por atacado, a preço fixo. Evidentemente, essa receita,
pós-bazar, será incorporada à receita líquida total. Se,
mesmo assim, houver itens sobrantes, procuramos entidades filantrópicas, reconhecidamente sérias, e doamos

Criado no ano de 2011, o Bazar foi crescendo e, de um
faturamento inicial de R$ 700,00, hoje alcança mais de R$
15.000,00. A teoria encontra a prática.
É certo que o curso modifica a vida de todos – sem exceção – e oportuniza as chances de conseguir um emprego e escolher uma carreira. É notório que a geração
que atendemos tem dificuldade em lidar com normas e
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o restante.

tipo de discriminação. O ‘obrigado’, ‘por favor’, ‘com licença’

dinâmica, nosso aluno será prontamente observado por

como natural no relacionamento humano. Aceitar as di-

estar mais ‘pronto’ do que seus concorrentes na sala. O

ferenças, trabalhar em grupo e negociar com todos. Aqui

nome do Sebrae é sempre forte, mas demonstrar que se

nada se ganha ‘no grito’.

está ‘aquecido’ para entrar na função é um investimento a
menos para o empresário.

Um só professor não leva um projeto adiante. O aluno
percebe que, no Ensino Médio, as disciplinas eram estan-

Sei que todos nós somos um pouco sinestésicos, audi-

ques, e que agora são vasos comunicantes. Um novo con-

tivos ou visuais, com ênfase em um deles. Então, dou

ceito. Só depois disso é que entra o diferencial de cada

minhas aulas escrevendo no quadro para que os alu-

professor. Sem essa base anterior, a EFG NEJ seria apenas

nos visuais copiem, falo o conteúdo antes de escrevê-

mais uma escola. Nunca tentamos ser iguais em sala de

-lo para facilitar os auditivos, e dou exemplos reais para

aula. Preservamos os estilos diferenciados, que refletem

os sinestésicos sentirem as sensações. Ao cabo, todos

o que os alunos encontrarão no mercado como chefes,

terão retido alguma coisa. Assistir à aula é a garantia de

funcionários ou sócios.

aprendizado e de boas notas. Gosto de elogiar quando
algum aluno supera seu patamar, faz perguntas perti-

Sobre meu estilo, ou formas de atuar, tenho pouco a fa-

nentes, melhora seu desempenho, e isso é quase mi-

lar. Por ser o mais velho do grupo, tenho filhos que são

lagroso. Elogios devem ser públicos e registrados nas

de uma geração anterior a dos meus alunos. Então, eu

provas. Disputadas são as “florzinhas” (horrorosas) que

perdi um pouco a forma de lidar com essa geração cha-

desenho na prova dos que têm a melhor nota da sala,

mada “Millennials”. Não conheço seus heróis, suas músi-

pois são o reconhecimento do esforço individual, e a

cas, seu vocabulário, e me assusto com alguns de seus

turma aplaude o colega. Obter uma “florzinha” é o ob-

costumes. Minha autodefesa é ser mais rigoroso, aplica-

jetivo de muitos.

dor intransigente das normas e cumpridor de horários
e prazos. Os alunos comentam que meu diferencial é:

Na verdade, o potencial de cada um desses jovens está

‘entregar’ o conteúdo com uma aplicabilidade imedia-

lá, latente, precisa ser lapidado, valorizado, reconhecido,

ta, farta exemplificação, condizente ao cotidiano deles,

e isso é trabalho do professor. Então, o voo para a vida

intercalando momentos focados com outros descontra-

acontece, com naturalidade.

ídos, mas retornando logo ao meu estilo e ao conteúdo
do dia. Tenho a sorte de ser professor de uma discipli-

É nesse momento que me lembro do meu longínquo an-

na que trabalhei por longos anos. Já atuei em todos os

tiprofessor de Mecânica dos Solos. Fico pesaroso de ele

campos da Logística, já vi e vivi muita coisa, e é isso que

não pensar como penso: alunos não são concorrentes,

importa para os alunos: a prática, o como fazer. É preferí-

são a perpetuação dos nossos conhecimentos, acresci-

vel ensinar os detalhes de como fazer um inventário do

dos de muitos outros!

que teorizar sobre isso.

“Abriu em mim um susto; por que:

Insisto em ensinar palavras do vocabulário de um pro-

passarinho que se debruça – o voo já está pronto!”

fissional de Logística, acreditando que, ao aplicá-las,

(Grande Sertão: Veredas,

convenientemente, em uma entrevista de emprego ou

p 13. Rosa, Guimarães)
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SIM EFG: SIMULAÇÃO EMPREENDEDORISMO
DE IMPACTO REAL NO MUNDO
Allysson Fillipe Oliveira Lima e Marco Pollo Ferreira Alves

O que é a SIM EFG?

maior da comunidade escolar, promovendo arrecadação e doação de alimentos nas “ações humanitárias” e

A Escola do Sebrae é reconhecida por estimular, em seus

também abrindo as portas da escola para estudantes de

estudantes, autonomia, proatividade e responsabilidade

todo o país. Em nossa última edição, em junho de 2019,

socioambiental, por meio de metodologia inovadora,

a SIM EFG levou, à Escola do Sebrae, 170 estudantes de

voltada para atitudes empreendedoras, habilidades em

outras escolas – dentre eles, jovens de Itabira, Barbace-

gestão, solução de problemas, oratória, ideação e mode-

na, Rio de Janeiro, Brasília e Porto Velho. No total, conta-

lagem de negócios.

mos com a participação de 223 estudantes ao longo de
três dias de evento.

A SIM EFG é um dos projetos que fazem parte dessa metodologia. Tem suas bases em um modelo de simulação

O primeiro passo para a simulação é o planejamento, fei-

que chegou ao Brasil em 1988, através da UNB (Universi-

to pela comissão organizadora. A comissão da SIM EFG

dade de Brasília), e está intimamente relacionado à pro-

é composta, inteiramente, por estudantes da Escola, que

moção da saúde mental dos estudantes, por meio do de-

contam com o apoio institucional por meio do quadro

senvolvimento de suas competências socioemocionais: o

profissional. Além das datas, logística, busca por patroci-

lidar consigo mesmo (autoconhecimento, autoestima e

nadores e publicidade do evento, a comissão também é

resiliência), com os outros (comunicação, empatia e coo-

responsável por debater e selecionar os futuros comitês.

peração) e com os desafios que são elaborados (criação

Estes são propostos e enviados à SIM EFG e, uma vez va-

de estratégias e escolhas socialmente responsáveis).

lidados, serão os temas debatidos durantes os três dias
de trabalho. Em 2019, alguns dos temas debatidos pelos

Intitulado na época de AMUN (American Model United

nove comitês foram: a relação entre o desenvolvimento

Nations), o modelo trazido pela UNB simula as reuniões

tecnológico e o desemprego; a demarcação de terras e os

ocorridas na ONU (Organização das Nações Unidas). Nele,

direitos indígenas; os direitos humanos no sistema carce-

os jovens discutem os principais assuntos internacionais,

rário brasileiro e a crise político-econômica na Venezuela.

atuando como representantes dos estados-membros das
Nações Unidas, divididos entre os membros que com-

O segundo passo consiste no recebimento e na adminis-

põem o Conselho de Segurança da ONU, o Tribunal In-

tração das inscrições e da elaboração dos guias de estudo

ternacional de Justiça e a Assembleia Geral das Nações

de cada comitê, produzidos pelos próprios membros da

Unidas, ou o Secretariado.

comissão. Os guias devem ser produzidos e entregues
em tempo hábil aos inscritos na SIM EFG, para que todos

Na Escola do Sebrae, a simulação foi adotada em 2012
e vem, ano após ano, envolvendo uma parcela cada vez
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os participantes possam chegar ao evento preparados
para as discussões.Por fim, o último passo consiste na
administração dos três dias do evento, desde a logística
às relações sociais e conclusão do projeto, que se faz por
meio de uma cerimônia.
Como já foi dito, todas as etapas são construídas e realizadas pelos próprios estudantes, com suporte e apoio da
Escola do Sebrae, o que lhes possibilita o pleno desenvolvimento de suas capacidades, tornando-se, assim, os
protagonistas da SIM EFG. Trabalhando nessa perspectiva, a escola demonstra estar em sintonia com o pensamento do secretariado das Nações Unidas, no sentido de
torná-los preparados para lidar com os embates reais da
própria vida:
“Vocês estão aqui para se colocar no lugar dos
embaixadores da ONU – elaborar resoluções, traçar
estratégias, negociar com seus aliados e também com
os adversários. A meta de vocês pode ser solucionar um
conflito, lidar com um desastre natural ou unir nações
em torno de uma questão como a mudança climática.
Vocês podem estar desempenhando um papel, mas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Solução de problemas;
Negociação;
Oratória;
Capacidade de representação;
Criatividade;
Gestão;
Liderança;
Conhecimento de novas pessoas e
visões de mundo;
Tolerância com as diferenças e
desenvolvimento da empatia;
Organização e redação de ideias específicas.

também estão se preparando para a vida. Estão atuando
como cidadãos do mundo.”
Secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon,
na Conferência Modelo Internacional das Nações

Divulgação Sebrae

Unidas sobre Salas de Aula Globais 2008.

Para que serve a SIM EFG?
Ao debaterem temas internacionais tão significativos
para o mundo em que vivemos, os estudantes da Escola
do Sebrae estabelecem profunda relação com a realidade, desenvolvem habilidades e promovem oportunidades, que podem ser resumidas em dez habilidades:
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Com isso, os participantes da SIM EFG abrem os olhos para

apenas do Secretariado ou dos orientadores, mas de todo

a possibilidade de comunidades ajudarem efetivamente

o corpo de delegados e de diretores. Todos atuam juntos

as pessoas, por meio do entendimento e da negociação.

para construir um evento de sucesso e que supere todas

Por meio das experiências vivenciadas na simulação, os

as expectativas. Em poucas ocasiões (no âmbito pessoal),

estudantes da Escola do Sebrae se preparam para gerar

vi a força coletiva dar frutos tão bons. Por extensão, outro

um impacto real no mundo:

princípio que rege o evento é a resiliência. Ainda que tudo
seja planejado e preparado com toda atenção e cuidado,

“A SIM EFG afetou diretamente a minha formação,

imprevistos acontecem. Contudo, todos os envolvidos

não apenas acadêmica como também humana. Por

sempre se desdobram para tentar resolver o mais

meio dela, eu perdi a vergonha de falar para grandes

rápido possível, de modo a não atrapalhar o restante da

públicos, além de também me forçar a organizar melhor

simulação e, assim, concluir todo o processo com êxito.”

os meus pensamentos para facilitar a compreensão no

Pâmela Silveira Silva, Secretária-Administrativa

debate. Além destes pontos, estar na organização me

na SIM EFG 2019

ensinou a responsabilidade que a autonomia traz. Ter
um evento cada vez maior, organizado por alunos, é
uma responsabilidade gigantesca e nós não poderíamos
Divulgação Sebrae

falhar com ela. Por este motivo, trabalhar na comissão
organizadora me auxiliou a lidar com os prazos que
me eram estabelecidos e também a criar estratégias
para solucionar problemas rapidamente. Participar da
SIM EFG também demanda e gesta uma capacidade
de adaptabilidade enorme. Depois de três anos na
organização e simulando nela, acredito que também
tenha desenvolvido essa qualidade em mim.”
Luiz Marques Avelar Pereira, Vice-Secretário Geral
da SIM EFG 2019
“No que tange à formação, a SIM EFG me proporcionou
experiências que foram além do desenvolvimento

Divulgação Sebrae

técnico. Tive a honra de participar das últimas duas
edições do evento: a primeira, como Diretora da
Agência de Comunicação, e a segunda, como Secretária
Administrativa. Posso dizer que foram dois fins de semana
muito corridos e intensos, mas que me mostraram
que, com força de vontade, planejamento e verdadeira
dedicação, tudo pode acontecer. Acredito que os principais
aspectos envolvidos (e que movimentam a simulação) são
união e cooperação. A SIM EFG não é fruto do trabalho
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LEGADO EMPREENDEDOR: O EMPREENDEDORISMO
COMO FERRAMENTA DE TRANSFORMAÇÃO
Irene Bernardo Diniz Filha

A dificuldade de relacionar a teoria à vivência no mercado

à essência humana, bem como a perceber que pequenas

é uma realidade na maioria das escolas. A aproximação

ações podem resultar em grandes feitos.

teórico-prática possibilita e facilita a aprendizagem dos
alunos. O “aprender fazendo” leva o aluno a arriscar-se, a
experimentar, a errar. E a busca por acertos o motiva ao
aprendizado, proporcionando a compreensão do con-

O projeto

texto no qual ele está inserido. Além disso, desenvolve o
senso crítico e a empatia.

A proposta do projeto é que, divididos em grupos de 15
pessoas em média, os alunos escolham uma entidade as-

Como professora do Núcleo de Empreendedorismo Ju-

sistencial, educacional, de caráter filantrópico, e planejem

venil (EFG NEJ), sempre estive envolvida com o empre-

uma ação social com o objetivo de eliminar um problema

endedorismo social e, por isso, um dia me perguntei: por

e beneficiá-la, a partir da análise das suas principais ne-

que não desenvolver um projeto de cunho social com os

cessidades. As equipes são divididas considerado a proxi-

meus alunos? Eu queria buscar maneiras de estimular a

midade da região geográfica em que os alunos residem,

capacidade de doar e a consciência de que, com muito

afinal, temos que começar mudando a nossa realidade.

pouco, podemos transformar a realidade das pessoas ao
nosso redor. São muitas as habilidades que definem um

Os jovens devem visitar as entidades, observar como fun-

empreendedor, e a promoção de um impacto positivo na

cionam e de que forma podem propor melhorias e con-

sociedade é uma delas.

tribuir. Mas devem estar sempre atentos às regras: a ação
não pode envolver a entrega direta de dinheiro, e o benefí-

E foi assim que nasceu a ideia do Projeto Legado Empre-

cio gerado precisa ser permanente. Quando os alunos che-

endedor, maneira encontrada para incentivar o desenvol-

gam às intuições, a primeira demanda é sempre monetária

vimento de competências empreendedoras nos alunos e,

e muitas vezes direcionada a despesas. Caso os alunos dei-

ao mesmo tempo, ajudar a comunidade.

xassem o dinheiro, não estariam resolvendo um problema
definitivo, e o resultado não seria muito perceptível.

O projeto Legado Empreendedor proporciona ao aluno,
de forma autônoma e colaborativa, desenvolver as carac-

Após a visitação, os alunos apresentam os dados das ins-

terísticas empreendedoras e, ao mesmo tempo, compre-

tituições visitadas e suas possibilidades de melhoria. A

ender o papel do empreendedor na sociedade atual, que

equipe, em consenso, escolhe qual será beneficiada e o

vai muito além da criação de empresas. É uma forma de

que será feito em termos de legado. O critério de escolha

levar o aluno a refletir sobre a sua responsabilidade como
cidadão, entendendo que empreender está relacionado
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inclusiva”. O projeto incentiva o desenvolvimento de capacidades e competências empreendedoras, tais como
liderança, criatividade, determinação, empatia, trabalho
em equipe, planejamento, comunicação, entre outras,
de forma que o aluno o conclua acreditando em si e no
seu potencial.
Essa proposta é realizada em 50 dias, começando com
da instituição são os fatores críticos de sucesso, ou seja, a

a visita inicial e terminando com a entrega do legado.

possibilidade de concretização.

Pode-se perceber, após a conclusão do projeto, como

Todos os recursos necessários para a execução do projeto

problemas sociais, tornando-se, assim, mais confiantes

devem vir dos alunos, assim, eles realizam um planeja-

e determinados.

mento financeiro que envolve venda de rifas, festivais de

os alunos se tornam mais responsáveis e engajados nos

sorvetes, pedidos de doação, entre outros.

Já foram desenvolvidas diversas iniciativas interessan-

O Legado Empreendedor tem o objetivo de mostrar

construção de uma biblioteca em uma associação para

aos jovens o grande poder de transformação do qual

dependentes químicos, a criação de hortas comunitárias

eles são dotados e que “empreender também é gerar

e de uma oficina de elaboração de currículos para alunos

mobilização social para uma sociedade melhor e mais

do projeto de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

tes, como a reforma do muro de uma escola estadual, a

Uma equipe também reformou a área externa de uma
creche. Fizeram um piso de cimento e um jardim verPedro Vilela/Agência i7

tical para que as crianças pudessem ter um espaço de
convivência, literalmente colocando a mão na massa.
Uma brinquedoteca, em uma creche próxima à região
da escola, no bairro Horto, também foi construída. E
teve um grupo que doou uma máquina de fraldas para
a Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) de
Ribeirão da Neves.
Outra equipe trabalhou numa casa de apoio às pessoas
com câncer, a ABRACCE, onde organizaram o layout da
instituição, reformaram os beliches metálicos e criaram
um espaço comum para os pacientes.
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“Há pessoas espetaculares, que se dedicam todos os
dias em diversas instituições, mas que precisam de
apoio financeiro ou simplesmente de um gesto de
carinho. Pessoas que nos recebem de braços abertos
Pedro Vilela/Agência i7

e confiam no potencial de uma juventude que quer
fazer o bem, ajudar, aprender, ensinar, dar e receber
carinho. Aprendi que ajudar quem precisa contribui
para um mundo mais justo, solidário, além de ser mais
gratificante para quem está ajudando.”
Daniela Verusca América de Souza (2018)
“Sempre que nos desafiamos com algo bom,
vivenciamos coisas novas, que nos trazem grandes
aprendizados e realizações. Como este trabalho, onde
Entrega da máquina de fraldas da APAE

vi o quanto mesmo um gesto pequeno de bondade
pode proporcionar grandes alegrias, principalmente
para aqueles que buscam isso todos os dias, que dão de

Transformação dos alunos

si para o bem de outros. Ver a alegria no olhar do outro
é mais gratificante do que receber algo, do que ganhar

A iniciativa vale 40 pontos na disciplina, como forma de

os 40 pontos. Quando nos foi dado este desafio, achei

incentivo, mas, ao final do projeto, o que eu percebo é

que seria impossível realizá-lo, mas, com a ajuda de

que isso se torna mero detalhe, devido à transformação

grandes pessoas, vi que era possível. Fizemos parcerias,

causada durante o processo. Os relatos dos alunos são

grandes amigos, e a emoção de ver o envolvimento de

emocionantes, e o projeto gera impactos positivos não

todos para que tudo desse certo foi sem igual. Aprendi

apenas na comunidade, mas também nos próprios estu-

que, com amor, dedicação e perseverança, dá certo,

dantes, que percebem o poder que eles têm de provocar

basta apenas acreditar e pensar alto.”

mudanças e a sua capacidade de superar desafios.

Erica Moreira do Nascimento (2018)
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“A experiência que eu obtive é que a gratidão por fazer

na vida de uma pessoa, não é só ela que ganha, nós

a diferença na vida de uma pessoa é algo inexplicável.

também ganhamos, e muito. Nos tornamos pessoas

Faz um bem não só para a outra pessoa, mas a si

melhores, com um novo olhar, e temos mais empatia

mesmo. Um simples gesto faz diferença demais, e o

e amor pela vida e pelo próximo. É algo muito

que pode ser considerado pouco, para o outro, é tanta

gratificante, é uma verdadeira troca.”

coisa... Aprendi que, quando se faz coisas positivas

Julia Nely Amorim Da Luz (2018)

CONCLUSÃO
Hoje, o projeto Legado Empreendedor se tornou parte da
disciplina Empreendedorismo e Inovação. É gratificante
propiciar essa experiência. São jovens que, na maioria das

mento, liderança e trabalho em equipe. E, ao final, os

vezes, vieram de um contexto de risco social e que pas-

resultados são surpreendentes.

sam a compreender que eles têm um papel importante
na sociedade e na comunidade em que vivem.

O principal objetivo do projeto é fazer com que eles
percebam que o empreendedorismo vai muito além de

É surpreendente e encantadora a forma como os alu-

abrir uma empresa ou do ganho financeiro. Empreender

nos se empenham, se envolvem e incorporam a ideia. É

também é gerar mobilização social, provocar impactos

claro que sempre há dificuldades, desde a definição de

positivos e ser agente proativo em um processo de mu-

qual entidade ajudar até de que forma ajudar e como

danças. Esse aprendizado não tem preço.

arrecadar os recursos. Mas essa é, também, a proposta
do projeto: desenvolver competências como planeja-
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA COM
O PROJETO “ME POUPE!”
Soraya Amaro

Comportamentos financeiros sadios podem ser desen-

1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio. A Educação Finan-

volvidos e incentivados na escola, contribuindo para

ceira tem como proposta oferecer ao aluno conceitos

formar cidadãos mais conscientes das suas relações

que irão auxiliá-lo no pensamento financeiro ao longo

com o dinheiro, financiamento e poupança. E sabemos

da vida, ensinando-o a consumir e a poupar de forma

que os pais são indispensáveis na formação do caráter e

responsável, além de levá-lo a tomar decisões financei-

nas escolhas da criança. Crianças são influenciadas pelo

ras adequadas.

que veem, vivem e sentem, e temos bons exemplos de
crianças que escolheram profissões parecidas com as

Em 2015, foi criado o projeto “Me Poupe!” de Educação

dos seus pais.

Financeira. Ele nasceu com o objetivo de desenvolver,
de forma prática, os conceitos de educação financeira,

Quando falamos de educação financeira, não é diferen-

tornando nosso aluno um disseminador desses princí-

te. A forma como os pais lidam com o dinheiro interfere

pios na sociedade. O projeto propõe que o aluno seja

de forma direta na maneira como os filhos irão se com-

o protagonista da educação financeira, atuando de for-

portar financeiramente no futuro. Por isso, é de extrema

ma proativa na realização de atividades que irão gerar

importância envolver os filhos nas ações e decisões fi-

impactos na comunidade. Trata-se de uma boa oportu-

nanceiras da família. Desenvolver uma relação madura

nidade para colocar em prática os conhecimentos até

com as finanças pessoais não é tão difícil como muitos

então discutidos na disciplina.

imaginam. É possível convidar a criança para participar
do orçamento familiar, apresentar as contas da casa e
propor uma dinâmica que envolva a sua participação.
Ações simples aguçam a curiosidade dela para a educaDivulgação Sebrae

ção financeira, além de despertar o senso de responsabilidade desde cedo.
Não só em casa, mas na escola também é possível despertar o interesse financeiro nos alunos e ensiná-los a
gerir melhor suas finanças. As disciplinas ligadas à educação financeira são mecanismos importantes para o
ensino de finanças pessoais na escola. Em 2014, a Escola do Sebrae optou por inserir no currículo a disciplina
de Educação Financeira, tornando-a obrigatória para o
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1º ano – Geração de renda
Os principais objetivos do projeto são os descritos a seguir:

Os alunos são desafiados a criarem e executarem produtos sustentáveis que deverão ser doados no dia do even-

Principais objetivos do projeto:
•

Promover formação para a cidadania.

•

Gerar engajamento social.

•

Tornar o aluno um multiplicador/disseminador
da educação financeira.

•

Ensinar o aluno a consumir e a poupar de forma
ética e responsável, e a tomar decisões financeiras adequadas.

•

so de produção é acompanhado pelo professor, desde a
criação até a finalização.

2º ano – Artes e entretenimento
Os alunos são desafiados a criarem atividades lúdicas,
como peças teatrais, músicas, brincadeiras e jogos com
temas relacionados à educação financeira. Assim, o aluno
dissemina, por meio da arte e de forma criativa, os conceitos de educação financeira.

Desenvolver no aluno o pensamento crítico
com a aplicação de conceitos.

•

to. Os alunos são agrupados em equipes, e todo o proces-

Fazer o aluno compreender a importância de ser
doador e de contribuir com a sociedade, gerando renda de forma empreendedora.

As Etapas do projeto “Me Poupe!”

3º ano – Oficinas de planejamento
Os alunos desenvolvem oficinas de planejamento de
finanças pessoais e geração de renda para a comunidade local, tornando-se um multiplicador da educação financeira.

Evento Final: “Me Poupe Solidário!”
O encerramento do projeto culmina em um evento vol-

O projeto ocorre durante o ano escolar e é desenvolvido,

tado para apoiar a comunidade. Pode ser um ato solidário

simultaneamente, por todas as séries do Ensino Médio.

em um hospital ou uma creche, por exemplo, em que os

Dessa forma, toda a escola é envolvida, e o aluno se torna

alunos organizam todo o evento e levam um pouco de

protagonista do seu próprio aprendizado. Cada série rece-

arte, entretenimento e conhecimento. Eles se organizam

be uma proposta de atividade que deve ser desenvolvida

de forma a planejar e elaborar formas de arrecadar fundos

durante a etapa letiva, de forma que todos os alunos sejam

para realizar o projeto, tais como rifas, doações, etc. Tam-

envolvidos e se tornem protagonistas. Ao final, as ativida-

bém ficam encarregados de pensar o evento e as diversas

des culminam em um grande evento para a comunidade.

atividades que o compõem.
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A experiência de 2016 – Me Poupe!
Divulgação Sebrae

Em 2016, o projeto Me Poupe! foi realizado em comemoração à 3ª Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF). O evento, voltado para discutir a educação
financeira na formação dos jovens, em formato de congresso, aconteceu na sede do Sebrae Minas e reuniu um
público de mais de 400 pessoas, entre alunos da Escola e
público externo (alunos de escolas convidadas, da rede
pública e privada).

O evento contou com:

Em 2017 – “Me Poupe Solidário!”

Mostra de produtos recicláveis – os alunos do 1º ano

Em 2017, o evento foi realizado em formato social. O “Me

apresentaram ideias de produtos sustentáveis, tais como

Poupe Solidário!” foi realizado em comemoração ao dia

móveis, utensílios e objetos decorativos, com foco na ge-

da criança, na Creche São Francisco de Assis (CESFRAN),

ração de renda.

região metropolitana de Belo Horizonte. Os alunos realizaram atividades de entretenimento para as 130 crianças

Momento Entretenimento – os alunos do 2º ano reali-

da creche e ainda oficinas para os pais e responsáveis. O

zaram apresentações musicais e de teatro com o tema

objetivo foi disseminar conceitos de educação financeira

“Família Endividada”, a fim de disseminar conceitos de

e levar carinho e alegria para as crianças.

educação financeira e gerar reflexão sobre os temas.
Momento Multiplicador – os alunos do 3º ano desenvolveram apostilas de educação financeira e realizaram ofici-

Antes do evento: o planejamento!

nas com o público presente no evento.
Os alunos do 1º ano ficaram responsáveis pela criação
Momento Doação – sorteio de brindes para o público

e confecção de brinquedos para as crianças, que foram

do evento.

doados no dia do evento (brinquedos criados a partir de
boas ideias e materiais descartáveis).
Os alunos do 2º ano se dedicaram à criação de peças teatrais,
jogos e brincadeiras para as crianças (teatro, pinturas divertidas,
atividades lúdicas, aula de dança, jogos financeiros e outros).
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Um exemplo foi o espetáculo teatral criado pelos alunos

•

Oficinas gourmet – os alunos ofereceram oficinas de

denominado de “A Cigarra e a Formiga”, no qual as crian-

produção de itens gourmet (linguiça, biscoito e mousse

ças puderam aprender, de forma lúdica e divertida, a im-

de pote), disseminando o conceito de geração de renda,

portância da poupança.

planejamento financeiro e cálculo do preço de venda.

Os alunos do 3º ano se envolveram no desenvolvimento

•

Oficinas de maquiagem – mães e funcionários pu-

de oficinas de geração de renda, que foram ministradas

deram aprender técnicas de maquiagem e visualizar

para os pais das crianças:

uma nova oportunidade de geração de renda.

CONCLUSÃO
O projeto Me Poupe pode ser considerado um produto
da disciplina de Educação Financeira da Escola do Sebrae
que tem como objetivo oferecer uma ponte de prática

A educação financeira não somente abrange conheci-

aos alunos. Nele, os estudantes têm a oportunidade de

mentos sobre produtos financeiros e riscos no mercado,

aplicar conceitos de educação financeira, aprendendo,

como também trabalha na busca de uma conscientiza-

de forma prática, como ações financeiras podem mudar

ção em relação aos hábitos de consumo do aluno e de

a sua própria vida e, até mesmo, a da comunidade.

suas famílias. Essa junção coloca certa complexidade na
compreensão do tema e, diante disso, metodologias ati-

O desenvolvimento dessa proposta envolve toda a es-

vas devem ser utilizadas a fim de não tornar o conteúdo

cola, e todas as etapas são desenvolvidas pelos alunos,

demasiado cansativo para o aluno. O “Me Poupe!” tem

que desenvolvem autonomia para propor, decidir e criar

essa característica de metodologia ativa, pois visa alte-

ideias novas que permitam aprimorar seus conhecimen-

rar a relação do estudante com os assuntos financeiros,

tos de finanças pessoais e entender como uma boa pro-

buscando um consumo consciente e transformador.

posta de educação financeira pode ser transformadora.
Os pontos fortes do projeto são o protagonismo do alu-

Por isso, ela se torna essencial para o desenvolvimento

no, que ora se vê personagem e diretor de teatro, ora

dos nossos jovens e para a construção de um país melhor.

organizador de evento, aprende um pouco de gastrono-

As finanças estão presentes na nossa vida, nas relações

mia e replica o conhecimento, arrecada fundos, apren-

com o mercado financeiro, na busca de opções de in-

de e ensina automaquiagem e desenvolve uma série de

vestimento, no gerenciamento de risco e nos hábitos de

atividades multidisciplinares.

consumo. Conhecer esse assunto o quanto antes altera
a relação do aluno com o mercado financeiro e pode ser
um vetor de transformação de sua própria realidade.
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FECHAMENTO
A Escola do Sebrae foi criada há 25 anos, em um contexto

da, um projeto que gera grande impacto e transformação

em que Minas Gerais investia muito para atrair grandes

na vida desses jovens e na comunidade onde vivem.

empresas, mas não apoiava os pequenos e médios empresários. Para mudar esse cenário, precisávamos formar

Vale lembrar que a Escola do Sebrae tem uma meto-

novas gerações de profissionais com perfil empreende-

dologia inovadora baseada em projetos, que estimula

dor, capacitados em gestão e preparados para estar à

o aprendizado na prática. Esse é um dos pontos fortes

frente de empresas competitivas e sustentáveis.

da sua proposta pedagógica. O estudante tem contato
o tempo todo com a realidade do mercado e, ao longo

O caminho encontrado pelo Sebrae foi a adaptação de

de toda a trajetória na escola, desenvolve competências

um modelo austríaco de educação. Nasceu, assim, o pro-

como autonomia, proatividade, trabalho em equipe e li-

jeto pioneiro e inovador da Escola do Sebrae de Forma-

derança. Ao sair da Escola, torna-se um cidadão com ati-

ção Gerencial (EFG), que unia o Ensino Médio ao curso

tude, senso de responsabilidade e visão de futuro.

técnico em Administração.
Este livro busca disseminar, para os educadores e para
Os resultados expressivos alcançados ao longo de 25 anos

toda a comunidade escolar, algumas práticas e projetos

fizeram com que a Escola do Sebrae se tornasse uma vitri-

inovadores desenvolvidos na Escola do Sebrae, de forma

ne nacional de educação empreendedora. Hoje, são mais

que possam ser replicados e para que novas iniciativas

de 12 mil alunos formados, em sua unidade própria, nas

venham a surgir. Esperamos que ele contribua para ins-

escolas licenciadas do interior do estado (que utilizam a

pirar outras escolas e despertá-las para a importância e

metodologia do Sebrae) e no Núcleo de Empreendedo-

o papel transformador da educação empreendedora na

rismo Juvenil (EFG NEJ), no Plug Minas.

vida do estudante, além de apresentar os impactos positivos que ela é capaz de gerar para toda a sociedade.

O projeto social EFG NEJ teve início em 2010, com o objetivo de levar a metodologia inovadora da Escola do Se-

A Escola do Sebrae acredita em uma educação transfor-

brae a estudantes da rede pública de ensino. O curso tem

madora, que prepara o estudante para o mercado e para

duração de um ano e é totalmente gratuito. É, sem dúvi-

a vida. Formamos indivíduos que serão protagonistas das
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suas histórias, com habilidades que os colocarão um passo à frente no mercado de trabalho. O jovem que sai da
Escola do Sebrae se torna um cidadão empreendedor, capaz de empreender em todos os âmbitos da vida, seja em
um negócio próprio, como empregado de empresa, no
serviço público, na sua casa ou no seu entorno, desempenhando papel efetivo no desenvolvimento econômico
e social do país.

João Cruz Reis Filho

Divulgação Sebrae

Diretor técnico do Sebrae Minas
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