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Apêndice A  

Mapa de conteúdos - planejamento  

 

Módulo Tema principal Subtemas Objetivos Conteúdo Material de apoio Bibliografia 

AO* Apresentação do 
curso e do LMS 

- Programa do 
curso 

- Netiqueta 

Familiarização dos alunos 
com o ambiente virtual de 
aprendizagem 

- texto 
“Netiqueta” 

- texto “Dinâmica 
do Curso” 

Netiqueta: texto adaptado do site 
http://www.icmc.sc.usp.br/manuals/ 
BigDummy/netiqueta.html 

Dinâmica do curso: própria autoria  

I Educação a 
Distância via 
Internet 

- história da 
Educação a 
Distância no 
Brasil e no 
mundo 

- conceito de 
EAD mediada 
por computador 

- modalidades de 
cursos em EAD 

Introduzir e contextualizar 
os alunos no tema Educação 
a Distância 

- texto “Resumo 
da História da 
Educação a 
Distância” 

- texto “Definindo 
a Educação a 
Distância 
Realizada por 
Computador” 

- texto 
“Modalidades de 
Cursos em EAD” 

 História da EAD: própria autoria  

EAD por computador: adaptação feita 
a partir de um trecho do livro: 
PALLOFF, Rena M. e PRATT, Keith. 
“Construindo Comunidades de 
Aprendizagem no Ciberespaço”. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 

Modalidades de cursos: adaptação feita 
a partir do texto “Modalidade de 
Cursos em EAD” de autoria de Vani 
Moreira Kenski e Adriana Clementino 

II Ambientes 
Virtuais de 
Aprendizagem 

- ambiente virtual 
de aprendizagem 

- ferramentas da 

Promover a reflexão sobre a 
escolha de ambientes 
virtuais de aprendizagens e 

- texto “Ambiente 
Virtual de 
Aprendizagem” 

 Ambiente Virtual de Aprendizagem: 
própria autoria  

Tipos de ferramentas: adaptação feita a 

                                           

* AO = Ambientação Online 
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EAD online 

- uso das 
Ferramentas em 
Cursos Online 

seus recursos - texto “Tipos de 
Ferramentas da 
EAD online” 

- texto “Uso das 
Ferramentas em 
Cursos Online” 

partir dos textos “Estratégias, 
Ferramentas, Características e 
Recursos em EAD” e “Tecnologias 
Usadas em EAD” disponíveis em 
http://www.virtual.epm.br/aulas/ 
aulaead/estrategias.htm e 
http://www.techne-dib.com.br/ 
solucoes/edu_tecnologias.htm 

III Ensinar e 
aprender a 
distância 

- referenciais 
educacionais do 
Sebrae 

- avaliação dos 
alunos em cursos 
a distância 

Promover a reflexão sobre 
as diferenças entre cursos 
realizados pela EAD via 
Internet e cursos presenciais 

- texto 
“Referenciais 
Educacionais do 
Sebrae” 

- texto “Avaliação 
dos Alunos” 

- arquivo em 
PowerPoint 
“Exercício - 
Situação 
hipotética” 

Referenciais Educacionais do Sebrae: 
autoria Sebrae 

Avaliação dos Alunos: adaptação feita 
a partir de um trecho do livro 
PALLOFF, Rena M. e PRATT, Keith. 
“Aluno Virtual”. Porto Alegre: 
Artmed, 2004. 

IV Papéis de tutores 
e alunos na EAD 
via Internet 

- tutoria em EAD 
online 

- papel dos 
alunos na EAD 
online 

Conhecer os papéis 
desempenhados pelo tutor e 
pelos alunos de cursos 
online 

- texto “Tutoria 
em Educação a 
Distância” 

- texto “Os Papéis 
do Aluno em 
Cursos Online” 

- arquivo texto 
“Competências de 
Tutores” 

Tutoria em EAD: autoria de Vani 
Kenski e Adriana Clementino 

Papel dos alunos: adaptação feita a 
partir de um trecho do livro 
PALLOFF, Rena M. e PRATT, Keith. 
“Construindo Comunidades de 
Aprendizagem no Ciberespaço”. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 
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V Interação e 
comunicação em 
EAD via Internet 

- interação pelas 
TICs 

- atendimento 
personalizado aos 
alunos 

Estudar as formas de 
comunicação e interação na 
Educação a Distância 
realizada via Internet 

- texto “Interação 
e Mediação no 
Ensino pelas 
Tecnologias” 

- texto 
“Atendimento 
Personalizado aos 
Alunos” 

 Interação e mediação: adaptação feita a 
partir do capítulo 8 do livro: KENSKI, 
Vani Moreira. “Tecnologias e Ensino 
Presencial e a Distância”. Campinas – 
SP: Papirus, 2003. 

Atendimento personalizado: própria 
autoria  

VI Feedback e 
gerenciamento 
do tempo de 
tutoria em EAD 

- gerenciamento 
do tempo de 
tutoria 

- feedback aos 
alunos 

Refletir sobre as 
dificuldades causadas na 
atuação do tutor se não 
houver planejamento prévio 
e sobre as várias formas de 
feedbacks possíveis em 
cursos online 

- texto 
“Gerenciamento 
de Tempos” 

- texto “Feedback 
na EAD 
possibilidades e 
desafios” 

- arquivo 
“Exemplos de 
feedback” 

Gerenciamento do tempo: autoria de 
Adriana Clementino e Vani Kenski 

Feedback na EAD: adaptação feita a 
partir do texto: Beurlen, C., Coelho, 
M. F, Kenski, J. “Feedback em e-

learning: possibilidades e desafios” . 
Disponível em http://www.abed.org.br/ 
seminario2006/pdf/tc048.pdf 
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Apêndice B  

Mapa de atividades - planejamento 

 

Módulo Tema principal Atividades Tipo de interação Avaliação Duração 

AO* Apresentação do 
curso e do LMS 

- leitura do texto Netiqueta 

- fórum sobre as regras da Netiqueta 

- preenchimento do perfil 

- contribuir com o glossário do curso 

- leitura do texto “Dinâmica do Curso” 

- participação no fórum 

- apresentação pessoal 

- conhecer os colegas pelas 
apresentações pessoais 

Ver observação 3h = 3 dias 

I Educação a 
Distância via 
Internet 

- leitura do texto “Resumo da História da 
Educação a Distância” 

- leitura do texto “Definindo a Educação a 
Distância Realizada por Computador” 

- contribuir com o glossário do curso 

- fórum sobre história da Educação a 
Distância 

- fórum sobre o conceito de EAD mediada 
por computador 

- formação de grupos 

- criar apresentação do grupo 

- participação nos fóruns 

- trocas de e-mails para a formação do 
grupo 

- comunicação interna no grupo para a 
elaboração da apresentação do grupo 

Fórum = 2,5 pontos 
cada fórum 

Glossário = 1,0 

Trabalho em grupo = 
4,0 

5h = 5 dias 

                                           

* AO = Ambientação Online 
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- responder  enquete sobre disponibilidade 
para chat 

II Ambientes 
Virtuais de 
Aprendizagem 

- leitura do texto “Ambiente Virtual de 
Aprendizagem” 

- leitura do texto “Tipos de Ferramentas da 
EAD online” 

- leitura do texto “Uso das Ferramentas em 
Cursos Online” 

- contribuir com o glossário do curso 

- fórum sobre ambiente virtual de 
aprendizagem 

- fórum sobre os tipos de ferramentas 

- fórum sobre o uso das ferramentas 

- tendo como base o texto do módulo 1 e os 
textos propostos para o módulo 2, cada grupo 
deve aprofundar o conhecimento em uma das 
modalidades de cursos apontadas no texto, 
realizando as seguintes atividades:  

 identificar a  presença ou não do tutor na 
modalidade de curso do seu grupo; 

 discutir as possibilidades de ação do tutor 
nessa modalidade; 

Ao final o grupo de apresentar sugestões 
sobre ações possíveis do tutor na modalidade. 

- participação nos fóruns 

- comunicação interna no grupo para 
debate sobre o trabalho a ser realizado 
pelo  grupo 

Fórum = 1 ponto cada 
fórum 

Auto-avaliação = 2,0 

Trabalho em grupo = 
4,0 

Glossário = 1,0 

 

5h = 5 dias 
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III Ensinar e 
aprender a 
distância 

- leitura do texto “Referenciais Educacionais 
do Sebrae” 

- leitura do texto “Avaliação dos Alunos” 

- contribuir com o glossário do curso 

- fórum para refletir e discutir a questão da  
avaliação dos alunos em cursos online 

- atividade individual: com base nas leituras 
desta semana responder à pergunta feita no 
arquivo “Exercício - Situação hipotética”, 
justificando a sua resposta 

- comentar os trabalhos individuais dos 
colegas 

- atividade em grupo: com base na leitura dos 
Referenciais Educacionais do Sebrae 
(principalmente partes 2 e 3), refletir e 
analisar como os três saberes (conhecer, 
ser/conviver e fazer) se fazem presentes na 
tutoria nas diferentes modalidades de cursos 
em EAD. 

- participação no fórum 

- comunicação interna no grupo para 
debate sobre o trabalho a ser realizado 
pelo  grupo 

- comentário dos trabalhos individuais 
dos colegas 

Fórum  = 2 pontos  

Atividade individual = 
3,0 

Glossário = 1,0 

Trabalho em grupo = 
4,0 

5h = 5 dias 
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IV Papéis de tutores 
e alunos na EAD 
via Internet 

- leitura do texto “Tutoria em Educação a 
Distância” 

- leitura do texto “Os Papéis do Aluno em 
Cursos Online” 

- contribuir com o glossário do curso 

- fórum sobre tutoria 

- fórum sobre o papel do aluno 

- atividade individual: a partir do texto do 
material de apoio, o aluno deve distribuir as 
competências nas sete categorias 

- atividade em grupo: discutir os resultados 
individuais e gerar uma lista final do grupo, 
com as 10 competências consideradas mais 
importantes para cada categoria. 

- participação nos fóruns 

- comunicação interna no grupo para 
debate sobre o trabalho a ser realizado 
pelo  grupo 

Fórum = 1,5 ponto cada 
fórum 

Atividade individual = 
2,0 

Glossário = 1,0 

Trabalho em grupo = 
4,0 

 

5h = 5 dias 



 

 

276

V Interação e 
comunicação em 
EAD via Internet 

- leitura do texto “Interação e Mediação no 
Ensino pelas Tecnologias” 

- leitura do texto “Atendimento 
Personalizado aos Alunos” 

- contribuir com o glossário do curso 

- fórum sobre interação 

- fórum sobre atendimento personalizado 

- atividade individual: dados dois casos 
hipotéticos nos quais o aluno deverá atuar 
como tutor e apresentar  suas respostas 
justificadas 

- chat 

- participação nos fóruns 

- participação no chat 

Fórum = 1 ponto cada 
fórum 

Exercício – casos  = 5,0 

Glossário = 1,0 

Chat = 2,0 

5h = 5 dias 
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VI Feedback e 
gerenciamento do 
tempo de tutoria 
em EAD 

- leitura do texto “Gerenciamento de 
Tempos” 

- leitura do texto “Feedback na EAD 
possibilidades e desafios” 

- contribuir com o glossário do curso 

- fórum sobre gerenciamento do tempo de 
tutoria 

- fórum sobre feedback na EAD 

- atividade individual: elaborar um texto em 
que conste a reflexão sobre o que era 
Educação a Distância via Internet e tutoria 
online antes do curso e como é agora, na 
conclusão dele. Se houve mudanças na forma 
de ver e entender a EAD online e, se sim, 
quais? 

- chat 

- participação nos fóruns 

- participação no chat 

Fórum = 1,5 ponto cada 
fórum 

Exercício – casos  = 5,0 

Glossário = 1,0 

Auto-avaliação = 1,0 

5h = 5 dias 

Observação: O curso será permeado por avaliação contínua com base nos seguintes critérios: 

 Realização das atividades (individuais e em grupo); 

 Cumprimento dos prazos; 

 Aproveitamento dos conteúdos (verificado através das participações nos debates via fórum e/ou chat e pelo desenvolvimento das 

atividades propostas); 

 Participação no curso de forma geral (acesso constante ao curso, participação individual, colaboração com o grupo, interesse, 

criatividade, criticidade, etc.); 
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 Interação com o grupo e com a professora; 

 Uso e respeito à netiqueta; 

 Escrita correta; 

 Tempo de resposta; 

 Objetividade nas colocações; 

 Capacidade de se fazer entender num texto conciso e coerente; 

 Capacidade em articular a sua colocação com as mensagens já postadas. 
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Anexo A 

Exemplo de trabalho final do Módulo 1 
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(Alfabeticamente falando)

Obs: (*) os não fotogênicos foram excluídos

(**) homens em 1° lugar, por casualidade alfabética

A
E J

L
M

R
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1. Tombo, todo empreendedor leva: a diferença é que o bem 
sucedido sempre "Levanta, sacode a poeira e dá a volta por 

cima." (Vanzolini) 

2. Para manter a lucidez e o bom humor a receita é: 
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SEBRAE – na nossa vida profissional e no nosso encontro;

São Paulo como lugar de desenvolvimento profissional;

Ecléticos na faixa etária, com contribuição ampla;

Busca de competências para tutoria e, principalmente: 

Ser um time que não se leva a sério demais (primeiro e 
definitivo passo para o ridículo).

Consultores que também sabem reconhecer dúvidas e inseguranças
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Fazer algo para melhorar o país enquanto a 
torcida reclama: depois de testar 

possibilidades e limites dos presenciais do 
Sebrae, temos dramática consciência da 

potencialidade do EAD e da nossa 
responsabilidade pelo seu resultado.
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O mundo de Alice no País da WEB 

Anexo B 

Trabalho de grupo do Módulo 5 



 

 

285

 

 

 

 

 

A Alice tinha um sonho em que, no seu mundo,
os livros só teriam gravuras. 

Tudo isto se tornou realidade no grupo 
“Persistir é Palavra Chave como no conto da Alice

E nós, como tutores, ver o nosso sonho acontecer:
a interação via WEB.

Vejam só a nossa História!
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Formar como? Com quem? Quando? De que forma? A situação era mais ou menos, 
onde “se correr o bicho pegava, se ficar o bicho come”.....Pessoas diferentes, de 

regiões diferentes, de formações diferentes.
Contatos daqui, contato dali, e-mails, telefones, sinal de fumaça...tudo era válido! E, 
ufa! Montamos o nosso grupo, que para fazer jus aos esforços e certa insistência, 

ficou com o nome “Persistir é Palavra Chave”. 

Tudo começou quando recebemos um convite para 
participar de prova seletiva para curso de Formação de 
Tutores EAD, do Sebrae/SP. E lá fomos nós –
acreditando que se tratava de uma oportunidade ímpar, 
mas sem muito saber o que aconteceria.

Até então, não nos conhecíamos, isto só veio 
ocorrer bem mais tarde.

Pois bem, uma vez aprovados iniciamos o curso, 
achando que ia ser “moleza”, mais fácil que 

atirar em gol, com goleiro cego.

Ledo engano, pois passada a primeira semana, com troca de poucos e-mails 
e descobrindo aos pouco o ambiente virtual – o curso era a distância – a 

Profª apresentou a primeira grande missão: formem grupos para 
desenvolver a atividade. Daí o “furacão pegou”!!!
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A proposta colocada 
pela nossa líder era de desenvolvermos 

a nossa interação, por esse motivo ela nos uniu.

Éramos 6

C

E

W

ML R
Um grupo se desfez por motivos de força maior e a nossa líder 
<professora> agregou a L2 no Grupo persistir é palavra chave.

Éramos 6 se tornou 7
Sabe por que?

L2

No início teve uma certa resistência depois foi só alegria.
Aliás, o ser humano é resistente a mudança.
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Nos tornamos 6 porque a M está em “estado interessante”
e acabou por não manter o interesse pelas atividades em grupo. 

Que pena!!!

C E W LL R

Voltamos a ser 6

A cada dia foi conhecendo um pouquinho de cada um e a interação 
foi se firmando através das tecnologias disponíveis: fórum, chats, 

intercomunicador, e.mails e msn.

Claro cada um com sua preferência para se comunicar.

E agora vamos conhecer algumas características de 
cada personagem dessa história identificadas 

ao longo de nossa interação.
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C –.Bem humorado quando quer, experiente, firme, decidido, amigo, escreve igual ao 
Jânio Quadros. Sarcástico e cheio de piadinhas rebuscadas. Segundo ele, é o defensor 

intransigente dos valores éticos e morais da nossa civilização ocidental e cristã, vigilante 
incansável dos desvios de conduta do grupo, prontidão eterna para denunciar subversivos 
e impor ordem, moral e bons costumes. Sonha com um novo Brasil, onde um onipresente 

Ministério da Propagação da Virtude e Combate ao Vício (no Irã tem) promova a 
supremacia dos valores magnos da hierarquia e da disciplina. Esperando edital para se 
inscrever como voluntário mas, se for como os do Sebrae, deve morrer antes. Esporte: 

MARCHA.

W – Um grande observador e redator. – Extremamente educado, um gentleman. Dá
para arriscar até que possui a serenidade de monge budista e organização de 

planejador soviético, consegue antever cada passo de um trabalho 2 horas depois de 
atribuído e onde vai dar zebra (acerta sempre). Fazendo da reflexão - é o mestre 
dos espelhos - sua ferramenta, traz sempre conclusões holísticas e definitivas. 

Desbravador por vocação, leva seu espírito bandeirante aos mais longínquos rincões 
do estado e, pesquisador incansável, consegue sempre descobrir uma Lan House onde 

nem ônibus chega. Esporte: MARATONA.
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E – companheiro,  participativo, objetivo, decidido. Deduziu-se que morando na capital do 
chopp, deve ingerir inspiração diária para boas e más ações (nestas, o fluidum vitae

funciona como eficaz diluidor de dores de consciência). Como é jovem, ainda não deve ter 
atingido aquele estágio "Nirvana" onde já se dissolveram os neurônios que atrapalham o 
raciocínio (tipicamente os abrigados na área do superego e outros ligados à consistência 
lógica) , mas promete; equilíbrio (para voltar para casa) não deve faltar. Esporte, sem 

dúvida: SURF

L - Não espera acontecer, participativa, sempre presente , dá sustentação, até deixou 
queimar o arroz pelos trabalhos do time Persistir é Palavra Chave. É nosso dínamo: não 
pode ver trabalho pendente (se não tem, inventa) nem assunto em aberto que entra de 
sola. Suavidade de zagueiro argentino, não deixa ninguém dormir no ponto (nem fora). 
Muito eficaz para debelar incêndios, é tb nosso carro de bombeiros (colorida, brilhante 
e sempre de sirene ligada) e nossa locomotiva (sempre bufando e ameaçando sair dos 

trilhos). É o tempero do grupo (pimenta, claro), seu guia espiritual (Exú). 
Esportes: RUGBI e VOODU.
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R – falante, preocupada em fazer e acertar, gosta de colocar pimenta nas discussões, é
sentimental. Revela uma avidez incontrolável por conhecimentos e experiências, entra 

onde eles estiverem - em geral fora do grupo - visando sempre chegar mais alto.. 
Transcendendo a limitações de Tempo e Espaço, não se deixa afetar por convenções 
ultrapassadas. Democrata, gosta tanto de votar que vota 3 vezes na mesma eleição. 

Esporte: ALPINISMO.

L2  - Boa ouvinte, parceira, afetiva, respeita os limites do outro, decidida,  participativa, 
organizada, objetiva ,mas se  vê como ansiosa. Na verdade, é modelo de como deveríamos 
ser os brasileiros: discreta, atenta e silenciosa, deixa o alarido tomar conta do palco 
para, depois que conclusões estapafúrdias foram impostas no berro, entra com solução 
prontinha e muito melhor para nos fazer sentirmo-nos todos idiotas (apenas efeito-
espelho). Sócia de uma fera tresloucada, demonstra notável capacidade de convivência 
sem nunca perder a classe (e rindo para dentro, por supuesto). Uma vocação para 
treinamento ... de pit-bulls. 

Esporte: PACIÊNCIA.
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Olha aí pessoal, com todas essas características unimos 
as forças e formamos um grande quebra cabeça, onde 
cada qual foi colaborando com sua habilidade e a cada 

módulo  os nossos trabalhos foram como:

“kinder ovo”

sempre no final vinha com uma surpresa.

As descobertas foram acontecendo de maneira gradativa, à medida 
que os conflitos, as dificuldades, as tarefas, o papel de líder foram 

chegando e cada um foi assumindo sua posição e descobrindo o 
desconhecido. 

Trabalhar sem conhecer o outro pessoalmente é uma tarefa árdua.  
Mas seja como for, fazendo frio ou fazendo sol, o grupo procurou 
sempre expor seu lado criativo e bem humorado no coletivo maior.

Não deixou, nunca cair a peteca, mesmo com as “luxações” do dia-dia 
de convivência.
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� Medo do desconhecido;

� Não aceitar as mudanças;

� Falta de comunicabilidade.

� Falha técnica no sistema virtual;

� Crescimento;

� Desenvolvimento colaborativo;

� Amizades;

� Troca de experiências;

� Desenvolver liderança;

� Trabalhar em equipe utilizando            
ferramentas da WEB

� Auto-desenvolvimento para novo 
papel profissional/tutoria;

AmeaçasOportunidades

� Divergências;

� Falta de flexibilidade;

� Criar problemas, onde não há;

� Ansiedade.

� Criatividade;

� Cumplicidade;

� Liderança;

� Determinação;

� Integrantes;

� Iniciativa

� Criticidade.

FragilidadesPotencialidades

Esta Matriz comprova que o trabalho em grupo através das ferramentas 
tecnológicas é um desafio que através da quebra de paradigmas, a quebra do 

medo do desconhecido e a cada vivência se 
transforma em comunicação, interação, colaboração e síntese do grupo.

Passando por tamanho aprendizado montamos uma matriz de 
características do grupo.
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Nem tudo foi um “mar de rosas”, tivemos conflitos, 
porém soubemos extingui-los através do diálogo e apoio 

da liderança do curso.

Desabafos, claro que tivemos. Precisamos de um atendimento 
personalizado? Claro, cada um é um ser único. 

Coitada da Profª, ela que o diga.

O ser humano precisa de atenção, precisa de 
personalização, precisa se sentir especial.
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Acreditamos que o grupo Persistir é Palavra Chave descobriu a cada dia 
o mundo maravilhoso de Alice nos país da WEB.

Muitas vezes nos vimos perdidos como a 
Alice

E que caminho devemos tomar?
O tutor é o apoio, o protetor o grande 

direcionador levando  o aluno/participante 
ao caminho certo.

Eu só queria saber 

que caminho tomar?

Depende do lugar 

aonde quer ir 
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Cada um com sua dificuldade, foi aprendendo a prender com as virtudes e 
defeitos de cada um e que podemos sentir, desabafar, fazer amizade, 
crescer e saber que cada peça é uma peça no nosso quebra-cabeça,cada 
uma tem seu encaixe, o seu desenho e que no final vai resultar no todo 

em todas as partes, isto é, no grupo: 

PERSISTIR É PALAVRA CHAVE
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Que está história seja o início de uma grande 
jornada que temos pela frente - assumir o papel 
de tutoria no maravilhoso mundo de Alice no 
país da WEB, transferindo apoio, colaboração, 
conhecimento em todas as partes do mundo.
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E que cada um possa sonhar como Alice e encontrar 
surpresas neste novo caminho, transformando 

pessoas e contagiando o mundo através da WEB. 

Que venha o mundo para nossas mãos!!!
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Anexo C 

A Instituição Sebrae1 

1. Estrutura 

O Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que trabalha desde 

1972, com o objetivo de promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequenos portes. 

Para isso, a entidade promove cursos de capacitação, facilita o acesso a serviços financeiros, estimula a cooperação entre as empresas, 

organiza feiras e rodadas de negócios e incentiva o desenvolvimento de atividades que contribuem para a geração de emprego e renda. São 

centenas de projetos gerenciados pelas Unidades de Negócios e de Gestão do Sebrae. 

Sua receita principal advém da contribuição das empresas. Do total dessa contribuição (em torno de R$ 840 milhões), 65% são aplicados 

diretamente às programações orçamentárias das Unidades Estaduais.  

O Sistema Sebrae busca criar, por vários mecanismos (capacitação, mobilização, disseminação do empreendedorismo e do 

associativismo, entre outros), um ambiente radicalmente favorável à sustentabilidade e ampliação dos pequenos negócios. Esse ambiente passa 

por menor carga tributária, menos burocracia, acesso ao crédito, à tecnologia e ao conhecimento. A instituição opera justamente para atenuar 

esses cinco grandes gargalos.  

 

                                           

1 Todas as informações sobre a instituição Sebrae foram obtidas através do site do Sebrae-NA <www.sebrae.com.br> 



 

 

301

2. História 

Apesar de existir como instituição desde 1972, a história do Sebrae começa bem antes, no início da década de sessenta. 

Em 1964, o então Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), hoje Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES), institui o Programa de Financiamento à Pequena e Média Empresa (FIPEME). O FIPEME torna-se unidade operacional com a 

reestruturação do banco, quando também é criada a FUNTEC, atual FINEP. O FIPEME e a FUNTEC formavam o Departamento de Operações 

Especiais do BNDE, no qual foi montado um sistema de apoio gerencial às micro e pequenas empresas (MPEs). Identificou-se, por pesquisa, que 

a má gestão da empresa estava diretamente relacionada com os índices de inadimplência nos contratos de financiamento celebrados com o 

BNDE. 

Em 1967, a Sudene institui, nos Estados do Nordeste, no âmbito das universidades, os Núcleos de Assistência Industrial (NAI), voltados 

para dar assistência gerencial às empresas de pequeno porte. 

Em 17 de julho de 1972, após a realização do II CONCLAP, em que se discutiu o processo de desenvolvimento do Brasil, e por iniciativa 

do BNDE e do Ministério do Planejamento, foi criado o Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena Empresa (CEBRAE). Nasce, 

formalmente, a instituição, dentro da estrutura do Ministério do Planejamento, oriunda de iniciativas de apoio aos pequenos estabelecimentos 

realizados no Nordeste e no BNDES. 

O Cebrae foi criado com um Conselho Deliberativo formado pela FINEP, ABDE (Associação dos Bancos de Desenvolvimento) e o 

próprio BNDE, iniciando a sua atuação através do credenciamento de várias entidades estaduais já existentes. Por exemplo: o IBACESC, em 

Santa Catarina, o CEDIN, na Bahia, o IDEG, no Rio de Janeiro, o IDEIES, no Espírito Santo, o CNDL, no Rio e o CEAG/MG, em Minas Gerais. 

Dois anos depois, em 1974, o Sistema Cebrae contava já com 230 colaboradores, dos quais apenas sete no núcleo central, e estava presente em 

dezenove estados. 
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3. Evolução 

Nos primeiros quinze anos de existência o Cebrae passou por várias fases. Cada administração procurava imprimir um ritmo diferente de 

trabalho buscando cada vez mais a eficiência do Sistema através de seus agentes à época. 

Já em 1977, o Cebrae operava programas específicos para as pequenas e médias empresas. Em 1979, havia formado 1.200 consultores 

para as micro, pequenas e médias empresas. No final da década de setenta, programas como  Promicro, Pronagro e Propec levaram ao 

empresariado o atendimento de que necessitavam, seja na área de tecnologia, crédito ou mercado. 

A partir de 1982, o Cebrae passou por uma nova fase, atuando mais politicamente junto às micro, pequenas e médias empresas. É nessa 

época que surgem as associações de empresários com força de atuação junto ao governo. É quando o setor passa a reivindicar mais atenção 

governamental para seus problemas e o Cebrae serve como canal de ligação entre as empresas e os demais órgãos governamentais no 

encaminhamento das questões ligadas aos pequenos negócios. 

Em 1982, trabalhava-se com diagnósticos integrados, como o Diagnóstico Integrado do Setor Comercial. É dessa época o surgimento dos 

programas de desenvolvimento regional. Investiu-se muito em pesquisa para elaboração de diagnósticos setoriais que fundamentassem a ação dos 

Estados. O trabalho de pesquisa ficou tão intenso que se transformou numa diretoria. 

Dentro da estrutura, o órgão central tinha a responsabilidade de analisar e aprovar ou não o orçamento/programa de agentes dos Estados. 

A equipe técnica era de analistas dos projetos, que também eram acompanhados através de uma programação trimestral de visitas aos agentes e 

aos clientes do CEBRAE. 

A organização funcionava como sistema, com interação intensa entre o órgão central e os agentes. Promoviam-se, trimestralmente, 

encontros com os dirigentes regionais para trocar idéias, experiências e metodologias. 

No Governo Sarney e no Governo Collor (1985-1990), o Cebrae enfrentou uma operação desmonte. Mudou-se do Planejamento para o 
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MIC (Ministério da Indústria e Comércio). Havia uma grande instabilidade orçamentária. Muitos técnicos deixaram a instituição. Em 1990, o 

Cebrae quase fecha. Foram demitidos 110 profissionais, o que correspondia a 40% do seu pessoal. 

O Cebrae transforma-se em Sebrae em 9 de outubro de 1990, pelo decreto 99.570, que complementa a Lei 8029, de 12 de abril, que 

desvinculava o Cebrae da administração pública, transformando-o em serviço social autônomo. 

Hoje, o Sebrae atua no Brasil inteiro, com unidades nos vinte e seis estados e no Distrito Federal, que formam um sistema de ampla 

capilaridade, com aproximadamente 600 pontos de atendimento, do extremo Norte ao extremo Sul do País. 

Tamanha capilaridade pode dar a impressão de tratar-se de uma instituição de grande porte. Mas, diante do universo brasileiro das micro e 

pequenas empresas, essa impressão é falsa, conforme mostram os dados abaixo: 

 Dados do IBGE mostram que, em 2002, o número de micro e pequenas empresas (MPEs) no setor formal urbano (excluindo setor 

governo) era de 4,88 milhões, representando 99,2% do total de 4,918 milhões de empresas; 

 Ainda no setor formal as MPES empregam 56,1% da força de trabalho que atua no setor formal urbano (excluindo os empregados 

governamentais); 

 Na economia informal, as MPEs representam 9,5 milhões de empreendimentos, envolvendo trabalhadores por conta própria e 

pequenos empregadores com 1 a 5 empregados; 

 No meio rural, as MPEs representam 4,1 milhões de proprietários familiares, com até 4 módulos rurais (de acordo com o INCRA). 

As MPEs são, atualmente, o grande fator gerador de ocupação, porque a grande empresa, pela necessidade de aumentar a produtividade, 

exigência da globalização, automatiza-se cada vez mais e, assim, emprega menos. O papel do Sebrae, portanto, é estratégico para o 

desenvolvimento do país, promover o desenvolvimento das empresas de micro e pequeno portes. 
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4. Prioridades 

4.1 Missão 

Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável das micro e pequenas empresas e fomentar o empreendedorismo. 

 

4.2 Prioridades estratégicas 

 Empenhar-se pela aprovação, regulamentação e implementação de um marco legal para as MPEs; 

 Articular políticas públicas voltadas para o desenvolvimento das MPEs; 

 Facilitar a ampliação do acesso e redução dos custos dos serviços financeiros; 

 Estabelecer alianças estratégicas para mobilizar recursos, competências e conhecimentos; 

 Promover educação empreendedora e a cultura da cooperação; 

 Promover o acesso à tecnologia e a ampliação da capacidade de inovação; 

 Revolucionar o atendimento individual, ampliando a escala e melhorando a qualidade; 

 Aprimorar e intensificar o atendimento coletivo; 

 Promover o acesso a mercados interno e externo; 

 Buscar excelência nos padrões de desempenho do Sebrae; 

 Elevar os níveis de desempenho e comprometimento dos Recursos Humanos; 

 Consolidar e Aprimorar a Gestão Estratégica Orientada para Resultados. 
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5. Sebrae-SP2 

O Sebrae-SP é uma instituição sem fins lucrativos coordenada por representantes da iniciativa privada e do setor público, com o objetivo de 

estimular e promover o  

desenvolvimento do empreendedorismo e das empresas de pequeno porte no Estado de São Paulo. 

A parceria iniciativa privada e setor público visam a sintonizar as ações que buscam estimular e promover as empresas de pequeno porte com as 

políticas nacionais de desenvolvimento econômico e social do país.  

O Sebrae-SP constitui-se, portanto, numa ferramenta prática com múltiplas funções, que capacita os pequenos empresários a fim de obterem as 

condições necessárias para crescer e acompanhar o ritmo de uma economia mais aberta e competitiva.  

 

5.1 Missão 

Desenvolver e consolidar a força empreendedora paulista voltada para o segmento dos pequenos negócios, contribuindo para o desenvolvimento 

de São Paulo e do país. 

 

5.2 Linhas de atuação 

Para apoiar a Micro e Pequena Empresa (MPE), o SEBRAE-SP atua em várias áreas: 

 Orientação Empresarial: Busca identificar, compreender e solucionar os problemas práticos dos empreendedores paulistas. 

Especialistas em todas as áreas ligadas ao mundo dos negócios fazem palestras por todo o Estado e ficam disponíveis para 

                                           

2 As informações sobre o Sebrae-SP foram obtidas no site da instituição <www.sebraesp.com.br> 
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atendimento individual. Além disso, são produzidas cartilhas, programas de rádio e TV para cumprir o desafio de disseminar 

conhecimento para a pequena empresa paulista.  

 Educação e Desenvolvimento da Cultura Empreendedora: O SEBRAE-SP promove uma série de cursos nas áreas de Gestão 

Empresarial e Cultura Empreendedora. 

 Acesso a Mercados: Este grupo de serviços foi criado para ajudar o empreendedor paulista a ampliar seus mercados. O SEBRAE-SP 

oferece ajuda para tornar viável a participação das MPEs em feiras e exposições comerciais, promove rodadas de negócios, missões 

empresariais para outras regiões ou países e outras iniciativas para incentivar a comercialização de produtos e serviços entre as MPEs, 

como a Bolsa de Negócios. Além disso, o SEBRAE-SP procura inserir a pequena empresa na cadeia produtiva ajudando a identificar 

as necessidades das grandes e médias, fornecendo treinamento e consultoria para cumprir exigências técnicas, de preço e de prazo de 

entrega.  

 Inovação Tecnológica: O SEBRAE-SP aproxima pequenas empresas dos centros geradores de tecnologia através do SEBRAEtec e 

oferece apoio também no design, eficiência energética e na produção de alimentos seguros para a saúde do consumidor. Outra frente 

de trabalho são as incubadoras que facilitam a criação de empresas que transformam novas tecnologias em negócios.  

 Desenvolvimento Territorial: O SEBRAE-SP, através da Unidade Organizacional de Desenvolvimento Territorial, tem como missão 

fomentar e apoiar processos de desenvolvimento territorial, por meio da elaboração de soluções integradas, estratégias, metodologias e 

recursos, atuando de forma coletiva com os nossos clientes, agentes e parceiros.  

Busca também promover ações com foco no desenvolvimento sustentável dos territórios do Estado de São Paulo, por meio da 

competitividade e fomento ao empreendedorismo. 

 Apoio ao Crédito e Capitalização: O SEBRAE-SP também reúne informações sobre as diversas linhas de crédito disponíveis para as 
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MPEs, apóia iniciativas de microcrédito, coordena o desenvolvimento de um Fundo de Capital de Risco e criou um Fundo de Aval pra 

garantir operações de crédito das MPE no Banco do Brasil e Nossa Caixa.  

 Pesquisas Econômicas: O Núcleo de Pesquisas Econômicas do SEBRAE-SP produz estudos para mostrar a importância da pequena 

empresa na economia nacional e os efeitos da política econômica no seu dia-a-dia.  

 Políticas Públicas e Sociais: Finalmente, o SEBRAE-SP atua junto ao Poder Público com o objetivo de criar melhores condições 

para desenvolvimento sustentado das MPEs paulistas. O objetivo é ajudar a eliminar burocracias e apoiar a legislação que compensa 

as desvantagens comparativas que as MPEs têm em relação às maiores, como o SIMPLES e o FÁCIL. 

 

6. Referenciais educacionais do Sebrae3 

O SEBRAE, ao lançar, em 2001, os Referenciais para uma Nova Práxis Educacional, propôs uma atitude reflexiva e crítica sobre suas 

práticas educacionais e sobre teorias que as fundamentam, tornando-se disseminador de um processo de educação empreendedora que integra o 

desenvolvimento das dimensões humanas: Saber Conhecer, Saber Ser /Conviver e Saber Fazer. 

Ao valorizar, além do conhecimento teórico e das operações cognitivas, o desenvolvimento das outras dimensões como as atitudinais, que 

envolvem os posicionamentos pessoais e profissionais, e a dimensão do saber fazer, o SEBRAE introduzia no Sistema, a abordagem educacional 

com foco no desenvolvimento e mobilização de todas as capacidades da pessoa diante de situações diversas dos processos de trabalho, em um 

mundo globalizado. 

                                           

3 Todas as informações sobre os referenciais educacionais do Sebrae, foram obtidas no documento “Referenciais Educacionais do Sebrae - versão 2006” que consta nas referências 
bibliográficas. 
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A atualização dos Referenciais se fez necessária para um momento de ressignificação da visão educacional concebida pelo SEBRAE, 

refletindo sobre o papel do empreendedor consigo mesmo e com seu contexto, na realidade e circunstâncias atuais. Nessa revisão, focalizou-se 

também a reflexão sobre expectativas da sociedade em relação aos profissionais de pequenos negócios, a expressão dos valores desses 

profissionais e, consequentemente, sobre os valores que os motivam a aprender e que determinam as ações educacionais do SEBRAE. 

 

6.1 Valores implícitos nos referenciais educacionais do Sebrae 

 Valorização do ser humano como ser social, político, pertencente à sua comunidade, ao seu país, ao mundo, construtor da sociedade e 

da história; 

 Valorização da pessoa como uma unidade indissociável de pensamento, sentimentos e ações, interagindo constantemente com o meio 

social; 

 Valorização do empreendedor como centro gravitacional do processo educacional; 

 Valorização do empreendedorismo para obtenção do sucesso nos negócios; 

 Valorização da educação como processo dinâmico e permanente; 

 Valorização da capacitação continuada, com ênfase na aplicabilidade; 

 Valorização do desenvolvimento de competências necessárias ao bom desempenho da cidadania e da gerência de empreendimentos de 

pequeno porte; 

 Valorização do planejamento do processo educacional, tendo como referencial o empresário, suas necessidades e expectativas; 

 Valorização do conhecimento (matéria-prima e o principal fator de produção e cidadania). Hoje a variável mais importante no 
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desenvolvimento de um país é a capacidade de produzir conhecimento e torná-lo acessível a um maior número de pessoas; 

 Valorização da democratização do conhecimento, mediante a utilização das Tecnologias da Comunicação e Informação, que permitem 

a difusão dos saberes com qualidade, rapidez e eqüanimidade, disponibilizando conteúdos relevantes, contextualizados e em 

consonância com a realidade local; 

 Valorização de uma visão sistêmica que esclareça a multidimensionalidade do processo educativo e possibilite a descoberta das 

relações de inseparabilidade entre qualquer fenômeno e seu contexto e de qualquer contexto com o contexto planetário; 

 Valorização do pensar crítico, mediante o desenvolvimento dos processos mentais; 

 Valorização do pensar criativo como fonte geradora do avanço científico, cultural e artístico; 

 Valorização da aplicação imediata dos saberes no exercício de suas atividades profissionais, mediante conteúdos relevantes e 

pragmáticos com modelos e tecnologias atuais; 

 Valorização de atitudes de colaboração, parceria e cooperação que signifiquem “operar com”, ou seja, trabalhar em conjunto, 

oferecendo os próprios talentos para o bem comum; 

 O reconhecimento da importância de cada um no todo representa um estágio superior de maturidade. A relação das pessoas em um 

trabalho cooperativo resulta em sinergia, que é mais que a soma das partes, ampliando as possibilidades individuais e grupais; 

 Valorização de princípios éticos e valores universais como justiça, bem-estar comum, preservação ambiental, liberdade e paz. 

 

6.2 A abordagem educacional do Sebrae 

De acordo com os referenciais educacionais do Sebrae, no momento histórico atual, observa-se que antigas fontes da identidade 

educacional desapareceram, mas convive-se ainda com princípios fortemente arraigados de uma visão tradicional e, ao mesmo tempo, com 
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uma visão emergente que possui uma perspectiva mais ampla, fundamentada nos novos conhecimentos e nas novas necessidades das pessoas e da 

sociedade. 

Para a construção de uma identidade educacional no século XXI, vislumbram-se parâmetros que permitem identificar as principais linhas 

que valorizam a unidade e a diversidade, sobre as quais os educadores direcionarão sua prática. Podem-se citar: a continuidade histórica e a 

transformação; o respeito às diferenças individuais e o incentivo às praticas colaborativas; a articulação entre o estável e o dinâmico; o equilíbrio 

entre a lógica e a razão; e a compreensão do papel que desempenham a intuição, a imaginação, a criatividade, os sentimentos e as emoções. Os 

novos parâmetros permitem conciliar o desenvolvimento humano com os avanços científicos e tecnológicos; e o desafio da educação é articular a 

integração do sujeito na sociedade, com o desenvolvimento da sua autonomia pessoal. 

Os valores implícitos nos referenciais somados aos novos parâmetros educacionais do século XXI, constituem os referenciais do 

SEBRAE, que se manifestarão nas suas ações educativas. Portanto, é fundamental que a concepção educacional que fundamenta as ações de 

ensino seja representativa dessa maneira de ver o ser humano em toda a sua complexidade. A compreensão das principais teorias de 

aprendizagem que mais influenciaram e vêm influenciando a prática educativa permitiu a seleção de princípios de cada uma, para compor um 

todo harmônico. 

 

6.3 A concepção educacional integrada Sebrae 

A concepção educacional integrada Sebrae inspirou-se na abordagem da Comissão sobre Educação para o século XXI, apresentada no 

Relatório da UNESCO pelo presidente da comissão, Jacques Delors, que propõe os pilares-base: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 

a conviver e aprender a ser. Para explicar e integrar essas múltiplas dimensões do sujeito buscaram-se fundamentos em princípios das teorias de 

aprendizagem Cognitivista, Humanista e Sociocrítica e em propostas de educadores para o século XXI, contemplando, portanto, visões 

construtivistas, cognitivistas, humanistas, sociocríticas e também transcendentais, pois o desejo é ir além, isto é, que o ser humano ultrapasse 
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a capacidade de conhecer, transcenda os limites da própria experiência individual e sinta-se parte integrante de um grupo, de uma coletividade, 

do seu país e do planeta. 

Essa decisão foi motivada pelo reconhecimento das limitações que cada teoria apresenta para abranger sozinha o âmbito, em contínua 

expansão, da experiência e do potencial humano. Por outro lado, há a constatação das contribuições valiosas e enriquecedoras que a soma de suas 

proposições oferece para o desenvolvimento do ser humano integral. A Concepção Integrada, portanto, defende uma pluralidade de enfoques 

dinamicamente relacionados. Ao invés de uma unidade monolítica de uma só teoria, elegeu-se uma unidade na pluralidade. 

A apreensão de alguns constructos de cada teoria e entendimento dos seus pressupostos, de sua base de interpretação do ser humano e dos 

valores que prioriza, possibilita transportar esses princípios para outro contexto, aplicando-os à prática educacional. Com esse procedimento cada 

atributo adquire seu próprio significado. Assim, por meio da síntese de princípios de teorias diversas, promove-se a integração de tendências, 

oferecendo uma proposta educacional para promover a ativação de processos mentais nas diversas dimensões do ser humano. 

A seguir, o significado, para o SEBRAE, de cada dimensão: 

APRENDER A CONHECER – refere-se à interpretação e representação da realidade por meio do estudo de conceitos, princípios, fatos, 

proposição e teorias. A aprendizagem de Aprender a Conhecer manifesta-se mediante o desenvolvimento de esquemas cognitivos: reflexão, 

análise crítica, comparação, classificação, ordenação, argumentação, etc. que proporcionam a construção do conhecimento.  

APRENDER A SER/CONVIVER – refere-se à percepção da realidade por meio da conscientização da pessoa sobre si mesma e sua 

interação com seus grupos. Compreende crenças, valores, intuição, inclinações, potenciais criativos, atitudes, sentimentos, imaginação, fantasia, 

síntese, humor e arte. 

Esses dois pilares SER/CONVIVER foram reunidos, porque desenvolver a consciência individual e social representa uma convergência 

entre a unidade e a diversidade, na medida em que se tratar de fortalecer o autoconhecimento, o desenvolvimento do potencial e a auto-

realização, ao tempo de buscar sentido nas metas grupais e sociais. Nesse sentido, propicia-se a evolução da pessoa, sua maneira de ser, de 
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se autoconduzir e de atuar no contexto em que está inserido. O ser humano é uno e singular e, ao mesmo tempo, múltiplo e complexo, inserido 

em grupos e organizações sociais e culturais que apresentam multiplicidade de visões, de sonhos, de posicionamentos, de crenças e de valores. 

APRENDER A FAZER – refere-se à aplicação na realidade, mediante capacidades, habilidades e destrezas. Manifesta-se mediante ação, 

iniciativa, concretização, transferência, operacionalização e pragmatismo. Com essa visão, o SEBRAE pretende contribuir para dar um 

(re)significado às práticas educativas, a partir de uma perspectiva mais ampla que inclui para o empreendedor a autonomia para aprender, para 

desenvolver atitudes e atributos essenciais e demonstrar competência na gerência de seus negócios. 

As orientações formuladas na Concepção Educacional Integrada SEBRAE são direcionadas para a ação educacional no seu sentido mais amplo, 

independente da modalidade em que ela se processe.  

Os pilares apresentados se constituirão em fundamentos para a educação a distância, para a semipresencial, como também para a 

presencial, observando-se as diferenças, somente em relação às condições particulares em que elas se processam. 

A atitude que se espera dos profissionais do SEBRAE, que têm a missão de compartilhar o “ativo” inteligência com líderes, empresários e 

empreendedores, é de entender a concepção e disseminá-la a todos os que compartilham os saberes da Instituição. 

Como uma reação em cadeia, cada ação acionará outras até que o processo se internalize e a própria visão do seu papel de educador no 

sistema seja ampliada. Assim, todos serão promotores de uma educação empreendedora de qualidade, que contribua para a formação global do 

ser humano, de forma que desenvolva competências essenciais para obter êxito em suas iniciativas e participe ativamente na melhoria da 

qualidade de vida, tanto no contexto local quanto no nacional. 

 

6.4 Processo de avaliação 

A visão educacional do SEBRAE está pautada em uma concepção do ser humano que o considera agente de seu desenvolvimento, com 
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autonomia intelectual para aprender a saber, aprender a criar, aprender a ser/conviver e aprender a fazer. Com essa visão educacional, o processo 

de avaliação deve significar justamente a relação de interação entre pessoas que percebem a realidade e podem modificá-la e recriá-la 

constantemente, partilhando questionamentos e reflexões sobre a excelência da ação. A avaliação, nessa perspectiva, parte de duas premissas 

básicas: confiança na possibilidade do participante desenvolver competências, de acordo com suas necessidades e aspirações e crença na validade 

da participação do educador, mediante a discussão sobre os resultados da avaliação. 

Concebe-se a avaliação, portanto, como um elemento integrante e regulador da prática educativa, que consiste em recolher informações, 

sistematicamente, comparar com os critérios ou referenciais formulados anteriormente e tomar decisões a respeito, de maneira a aperfeiçoar o 

processo educacional e proporcionar oportunidades para que o participante utilize os mecanismos necessários para desenvolver ou aprimorar as 

competências desejadas e necessárias. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que avaliar, no modelo SEBRAE, é mapear e diagnosticar o processo educacional: saber quais as 

dificuldades, quais os avanços e quais os aspectos que precisam ser aperfeiçoados, em relação: à solução educacional; ao impacto que a solução 

educacional propicia para o empreendedor e sua empresa; ao processo de aprendizagem dos participantes. 

 

6.5 O foco no desenvolvimento das competências 

O foco no desenvolvimento das competências, enfatizado na atualização dos Referenciais Educacionais do SEBRAE, justifica-se pela 

necessidade de adequar a formação de empreendedores às demandas do mundo contemporâneo. As grandes tendências globais, que se refletem 

na educação, explicitadas na Parte 1 deste documento, determinam a necessidade de profissionais com novas competências para atuar no mundo 

dos negócios. Essas devem constituir a base do trabalho educacional do SEBRAE com o empreendedor. 

A aprendizagem, focada no desenvolvimento de competências, distancia-se do ensino fundamentado em conteúdos disciplinares, para 
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centrar-se na aprendizagem da pessoa e na sua atuação na sociedade como agente social. 

Para o SEBRAE, que segue uma concepção integrada de educação, conceitua-se competência como a faculdade de mobilizar 

conhecimentos/ saberes, atitudes e habilidades/procedimentos para um desempenho satisfatório em diferentes situações de vida: pessoais, 

profissionais ou sociais. 

Portanto, na concepção de uma solução educacional, é necessário um planejamento, com previsão de atividades e estratégias educacionais 

específicas para o desenvolvimento de competências, que propiciem o pensar crítico, o pensar criativo e a aplicação de conhecimentos. 

 

6.6 O perfil do empreendedor do século XXI 

Na proposição para o desenvolvimento de competências que atendam às necessidades da sociedade e da formação do empreendedor, faz-

se necessário iniciar uma reflexão sobre os saberes necessários, em cada uma das três dimensões, pois todo processo de transformação envolve 

mudanças graduais e profundas, tanto nos aspectos atitudinais quanto na construção de conhecimento e na sua aplicação em situações de vida: 

pessoais, profissionais e sociais. Isso se torna possível com a renovação consciente de cada pessoa, ao ampliar seus horizontes e vislumbrar novo 

sentido para sua atuação no mundo. 

Entende-se que toda a situação educacional exige em maior ou menor intensidade o desenvolvimento de competências cognitivas, 

atitudinais e técnicas/operacionais. Não há uma hierarquização entre elas e uma não é considerada mais importante que outra. 

Competências de natureza cognitiva: As competências de natureza cognitiva, que correspondem à dimensão saber conhecer, abrangem o 

saber teórico/conceitual. Ao trabalhar com as informações recebidas, a pessoa ativa a geração de esquemas estruturais mentais, aperfeiçoando o 

uso da dimensão cognitiva para lidar com as situações profissionais, pessoais, de estudo e pesquisa. Representam o capital intelectual, que é o 

valor do conhecimento explicito e tácito que as pessoas apresentam em sua ação profissional. 
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Competências de natureza atitudinal: As competências de natureza atitudinal, que correspondem às dimensões saber ser/conviver, 

incluem habilidades e atitudes pessoais necessárias para ser, isto é, para desenvolver potencialidades, e para conviver, ou para interagir com as 

pessoas, criar e melhorar processos organizacionais. Essas habilidades permeiam as relações internas e externas da organização e representam o 

seu capital relacional, que é o valor do conhecimento que cria, mantém e aprimora os relacionamentos. 

Competências de natureza técnica, operacional e psicomotora: São as competências para atuar com sucesso nos negócios ou em sua área 

na organização. Cada pessoa dispõe de um conjunto individualizado de competências técnicas, mas a essas  competências é necessário 

continuamente acrescentar outras, de acordo com a diversidade das situações que se apresentam no trabalho. As competências operacionais e 

psicomotoras articulam fatores de ordem cognitiva, atitudinal e psicofísica – relações funcionais entre a mente e a representação física. Essas 

habilidades definem o quê e o como fazer e, na empresa, é o valor da aplicação prática que faz com que a organização funcione adequadamente. 
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                            Tabela 11 - Competências gerais do empreendedor 
 

SABER CONHECER SABER FAZER SABER SER/CONVIVER 

Competências Cognitivas 

Razão/Lógica 

Hemisfério Esquerdo 

Pensar crítico 

Competências de 
Aplicação 

Motriz/operacional 

Base do Cérebro 

Pensar operacional 

Competências 
Atitudinais 

Intuição/Síntese 

Hemisfério Direito 

Pensar criativo 

Conhecimentos Gerais, 

Específicos, 

Tecnológicos, 

Comunicação, 

Esquemas estruturais 
cognitivos, 

Análise, 

Argumentação, 

Julgamento, 

Discernimento, 

Formulação de Hipóteses, 

Raciocínio Analítico, 

Raciocínio Conceitual, 

Raciocínio Lógico 

Eficiência Técnica 

Aplicação 

Pragmatismo 

Orientação para resultados 

Prática dos valores 
organizacionais 

Orientação para a 
qualidade 

Gerenciamento de equipes 

Planejamento 

Liderança 
Execução de 
autogerenciamento 

Autodesenvolvimento 

Inovação e criatividade 

Orientação para mudanças 

Relacionamento 
interpessoal 

Parceria/Cooperação 

Persuasão 

Negociação 

Autoconfiança 

Ludicidade 

Iniciativa 

Proatividade 

Pensamento Projetivo 

Pensamento Sistêmico 

Inter-relacionamento 
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Concretização 

Resolução de problemas 

Processo decisório 
Aplicação de estratégias 

Visão de equipe 

Respeito à diversidade 

Valores da Organização 

Emoções/sentimentos 

Princípios Éticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


