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RESUMO

Ao analisarmos o senso comum, temos a seguinte afirmação: alguns  indivíduos nascem predestinados a serem  empreendedores. Contudo, a literatura mostra que o

empreendedorismo constitui-se de um fenômeno cultural e social, por tanto, o empreendedor é fruto do meio que está inserido. Nesse sentido é possível que uma pessoa se

torne empreendedora.  No senso comum atribui-se aos empresários a nomenclatura de empreendedores, entretanto não são somente eles que podem ser considerados

empreendedores, diversos profissionais podem e merecem ser classificados como empreendedores, devido à seu perfil, com características particulares que os diferenciam dos

demais profissionais. A globalização e aumento da concorrência por espaços no mercado de trabalho constitui uma ameaça para as pessoas, diante disso o processo

empreendedor seja pessoal, profissional ou através do estabelecimento de um negócio, possibilita novas alternativas para identificar oportunidades e inovar. Diante de tais

constatações, elaborou-se o presente projeto de extensão e estudo, com o intuito de desenvolver algumas habilidades empreendedoras em adolescentes de escolas públicas da

Cidade de Carangola. Essa iniciativa, vai ao encontro das diretrizes da linha de Extensão da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG): Direitos da Criança e do

Adolescente. Busca-se através desse estimular e desenvolver habilidades empreendedoras nos sujeitos sociais selecionados para o projeto.  Para fins desse projeto buscou-se a

participação de alunos da Escola Estadual João Belo de Oliveira. Os discentes participantes foram selecionados através de uma redação com o tema: o que espero do meu

futuro. Buscou-se inicialmente atuar com os alunos do nono ano do ensino fundamental e terceiro ano do ensino médio. O critério de escolha das turmas envolvidas no projeto se

deu após entrevista exploratória com o coordenador pedagógico da instituição. Entre os objetivos propostos estão: incentivar o protagonismo dos discentes da UEMG; Incentivar

a prática de pesquisa, a participação em fóruns, congressos e seminários, além de fomentar publicações sobre o tema; Incentivar a participação cidadã dos discentes em ações

de cunho social, contribuindo assim para desenvolver suas habilidades humanas e desenvolver oficinas para capacitação dos adolescentes. Para o desenvolvimento desse

estudo utilizou-se uma abordagem qualitativa e instrumentos de investigação como a pesquisa bibliográfica e a pesquisa ação. Busca-se através das oficinas motivar os alunos

para que esses desenvolvam uma nova forma de  aprendizado, onde ele seja o protagonista de suas ações e busque um aprendizado significativo contribuindo assim para suas

decisões frente aos desafios e oportunidades do mercado de trabalho. Através das oficinas busca-se desenvolver habilidades como: motivação, autoconhecimento, autoformação,

identificação de oportunidades, identificação de exemplos, liderança, cálculo de riscos estabelecimento de metas, aprender com os próprios erros, assim como lidar com pessoas.

Utilizou-se de dinâmicas, discussões, painéis e estudos de casos contemplando as características mais importantes do perfil empreendedor, como instrumentos metodológicos.

Como resultados espera-se contribuir com o aprendizado significativo dos envolvidos além de incentivá-los à prática do empreendedorismo. Espera-se também que o projeto

fomente a discussão entorno do tema.
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