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Resumo 

Em Viçosa encontram-se jovens que necessitam abandonar a escola para trabalhar e 

completar a renda familiar, mas não encontram trabalho formar por falta de qualificação e 

formação adequada. O projeto Educar para a Vida do time Enactus UFV Viçosa, 

desenvolvido junto ao programa Jovens de Futuro é apresentado como resposta capaz de 

contribuir com a formação e qualificação dos jovens, ao mesmo tempo em que atende a 

demanda das empresas. O objetivo é contribuir com a formação socioprofissional dos jovens 

alunos de escolas públicas municipais em situação de vulnerabilidade social, estimulando 

mudanças nas práticas de vida. O trabalho visou apresentar propostas para formar pessoas 

fortes, capazes de lidar com os desafios da vida e serem cada vez mais sonhadores. 

 

Palavras-chave: Educação empreendedora, jovens, vulnerabilidade social, desenvolvimento, 

habilidades sociais. 

Abstract 

In Viçosa there are young people who need to leave school to work and complete family 

income, but do not find work to form due to lack of qualification and adequate training. The 

project developed with the Youth of the Future program is presented as a response capable of 

contributing to the training and qualification of young people, while meeting the demand of 

companies. The objective is to contribute to the socio-professional formation of the young 

students of municipal public schools in situation of social vulnerability, stimulating changes 

in the practices of life. The aim of the work was to present proposals to build strong people 

capable of dealing with the challenges of life and becoming more and more dreamers. 
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INTRODUÇÃO 

A escola não pode apenas se encarregar de garantir uma educação para as habilidades 

técnicas. De nada adiantará um jovem que sabe resolver um problema matemático, mas não 

consegue resolver seus problemas existências e seus conflitos pessoais. É necessário que o 

jovem pense a vida e a forma como encara seus desafios. Por isso, propomos essa verdade 

como um processo de educação das emoções. A educação para a habilidades técnicas vai 

garantir os meios de se viver, mas a educação das emoções propõe que o jovem encontre um 

sentido para o qual viver (BAUMAN, 1999). 

A escola não pode estrangular novas lideranças com seu modelo tradicional é preciso 

dar espaço para a formação de jovens que pensem e repensem as suas vidas e construam 

projetos de futuro. Nós precisamos formar pessoas maduras, fortes, capazes de lidar com suas 

frustrações. Precisamos é de pessoas cada vez mais alegres e sábias, e não propriamente mais 

ricas. 

O Suicídio já mata mais jovens que o HIV em todo o mundo. No Brasil, mortes por 

depressão cresceram 705% em 16 anos e essa doença já será a que mais paralisa o ser humano 

em 2020 diz estimativa da Organização Mundial da Saúde. Diversos fatores estão 

contribuindo para esse quadro das doenças emocionais entre os jovens. Primeiramente 

precisamos perceber que a juventude é uma fase peculiar onde se situa a construção das 

identidades e a inserção em determinados grupos sociais. A aceitação ou não já é motivo de 

frustração para muitos. Além disso, a prevalência de desemprego entre jovens e as frustrações 

gerados por ele também são tidas como motivos para muitos abalos emocionais. Atualmente 

as pessoas vivem mais estressadas e submetidas a maior competição, há individualismo, há 

mais abuso de substâncias psicoativas, maior instabilidade política e econômica. Observa-se 

mais frequentemente a dissociação dos núcleos familiares e menor tempo de convivência 

entre pais e filhos (BAUMAN, 2001). 

De acordo com o Atlas da Violência divulgado pelo IPEA, o número de assassinados 

em Minas Gerais cresceu mais de 60% em relação ao ano de 2017, entre eles a maioria negro, 

em situação de vulnerabilidade social e estudantes de escolas públicas. Este quadro nos leva a 

crer na importância e urgência de se trabalhar nas escolas esses temas que, normalmente, não 

são trabalhados na sala de aula e nem na sala de casa. 
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Além disso, trabalhar o empreendedorismo é essencial para aproveitar as 

oportunidades de ingresso no mercado de trabalho e da vivência do estágio oportunizado pelas 

empresas de Viçosa. 

De acordo com Lopes e Teixeiras (2010) quanto mais cedo se inicia uma educação 

que dê atenção ao empreendedorismo, melhor. Isso significa que os esforços de complementar 

a educação formal devem acontecer ainda na vida escolar, no ensino fundamental.  

“Começar mais cedo significa ter mais chance de favorecer o desenvolvimento de uma 

série de competências que farão com que os alunos estejam mais bem preparados para os 

desafios da sociedade pós-moderna” (LOPES E TEIXEIRAS, 2010, p.46). Quando os autores 

fazem esse alerta estão considerando a formação de jovens capazes de gerar a própria renda 

e/ou trabalho, mas também pode-se considerar outros desafios que precisam superar. A 

geração de jovens entre 16 e 24 anos já é recordista em manifestação de problemas 

emocionais, em consumo de substâncias psicoativas, em transtornos de ansiedade. As taxas de 

suicídio e de assassinato de jovens cresceram de modo alarmante nos últimos anos, revela 

dados do IBGE. 

Contribuir com a formação de jovens empreendedores, neste cenário, vai muito além 

do que propor uma educação que verse a descoberta de novos negócios. A definição de 

Empreendedorismo normalmente está atrelada a capacidade de identificar oportunidades de 

negócios, criar e gerir empresas, ter sucesso, gerar emprego e riqueza. Porém, a prática de 

empreender vai muito além desse conceito. Pressupõe, sobretudo, a realização de sonhos por 

meio de atitudes e inquietações, ousadia e proatividade na relação do indivíduo com o mundo. 

Também podemos pensar o empreendedorismo como um conjunto de habilidades 

comportamentais que favorecem a interferência criativa e realizadora no meio em que 

vivemos, em busca de um crescimento pessoal e coletivo, por meio do desenvolvimento da 

capacidade intelectual para investigar e solucionar problemas. 

Nesta direção, Augusto Cury afirma que ser um empreendedor é “executar os sonhos, 

mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por 

lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter 

consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma 

herança, mas construir uma história. Ser um empreendedor não é esperar a felicidade 

acontecer, mas conquistá-la . Assim, precisamos potencializar as ações que contribua para que 

os jovens se tornem adultos empreendedores. 
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OBJETIVOS 

A proposta objetiva a formação complementar de jovens em competências 

empreendedoras através do desenvolvimento de habilidades pessoais e técnicas, envolvendo 

tanto aprendizados sobre liderança, criatividade, inteligência emocional, autodisciplina, 

trabalho em equipe, como habilidades técnico-gerenciais como identificação de 

oportunidades, desenvolvimento de projetos, planos de negócio e financeiros, financiamentos, 

etc. Trabalhar estes comportamentos e habilidades empreendedoras nos jovens é crucial para 

formar uma geração de pessoas com maior propensão a assumir riscos e desafios, aumentar o 

índice de sucesso na criação de novos negócios, estimular ações empreendedoras em trabalhos 

formais e também para ampliar a inserção desses jovens das escolas públicas nas empresas 

locais. 

● Realizar palestras nas escolas públicas de Viçosa para alunos, pais e professores; 

● Conduzir oficinas de empreendedorismo; 

● Preparar o jovem para o mercado de trabalho, tirando-os da ociosidade e das 

oportunidades indevidas, 

● Desenvolver competências de liderança, criatividade e autoconhecimento. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia para este projeto preza-se pela construção de espaços onde o saber é 

compartilhado, o conhecimento é inteligível e a interação é o princípio básico. O 

empreendedorismo não é colocar como uma proposta que resolve os problemas da juventude, 

mas apenas como um conjunto de comportamentos que são importantes para o exercício 

profissional e o ingresso no mercado de trabalho. 

A contribuição pretendida pelo projeto não se consegue da noite para o dia e depende, 

também, de um processo educacional que tem por objetivo estratégico a mudança cultural e 

consequentemente, das práticas sociais. Nesta perspectiva, Freire (1983) afirma que a 

educação seria como “um processo constante de libertação do homem”. É preciso 

compreender o homem como um ser “em constante interação com a realidade, que ele sente, 

percebe e sobre a qual exerce uma prática transformadora” e que “o homem é homem e o 

mundo é histórico-cultural na medida em que, ambos inacabados, se encontram numa relação 

permanente, na qual o homem, transformando o mundo, sofre os efeitos de sua própria 
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transformação”. A educação, para ser verdadeiramente libertadora, deve preocupar-se em 

aprofundar o processo de tomada de consciência dos homens enquanto interagem com o 

mundo, enquanto trabalham. Este esforço de tomada de consciência exige sempre a inserção 

crítica de alguém na realidade que se começa a desvelar, não podendo ser, portanto, de caráter 

individualista, intelectualista, ou idealista, mas sim social, através da defrontação coletiva 

com o mundo, gerando percepções individuais (devido aos níveis distintos de tomada de 

consciência).  

Para a implementação deste projeto serão utilizadas as seguintes etapas: 

● Atividades vivenciais baseados em jogos de empresa; 

● Dia de “Educar para a Vida”; 

● Oficinas de empreendedorismo; 

● Evento “E agora, José?”; 

● Palestras em escolas públicas de Viçosa para Alunos, pais e professores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos questionamentos e desejos dos jovens e famílias, foram percebidas 

algumas deficiências, os jovens têm entre 14 e 17 anos e muitos encontra-se em defasagem 

escolar, isso trouxe a quase desistência dos estudos e se inserirem no mercado de trabalho 

informal. Tivemos que trabalhar principalmente com os aspectos sociais e emocionais dos 

jovens, aspectos relacionados a atividades sociais que faz com que se sintam parte da 

comunidade e cidadãos. 

  O evento “E agora, José?” no qual contou com um público de aproximadamente 1200 

pessoas, havendo a interação dos jovens das escolas com os universitários, ampliando ainda 

mais as oportunidades para os jovens.  

Além disso tema Educação empreendedora vem sendo muito discutida no meio 

universitário e nas salas de aula da instituição, e assim, muitos eventos e palestras estão sendo 

feitas para trazer jovens da periferia para participarem de espaços dentro da Universidade. 

 

Após as atividades, os jovens perceberam a UFV como uma oportunidade de vida, as 

famílias já estão vendo diferença no comportamento de seus filhos, como também os 

professores em sala de aula observam cada dia o desenvolvimento dos alunos. Durante todo o 

período de apoio ao Programa jovens de Futuro e com articulações feitas durante o período, a 
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Casa do Empresário e profissionais já perceberam os jovens como potenciais técnicos para 

atuarem no mercado de trabalho e ao final do projeto irão oferecer estágio remunerado. 

Como resultado com as parcerias com empresas, até o momento temos 10 jovens no 

mercado de trabalho como estagiário e um jovem está na fase de conclusão de documentos 

para abrir sua própria empresa online de jogos. 

Observa-se de modo geral que o projeto ampliou as oportunidades e as perspectivas de 

vida de jovens em situação de vulnerabilidade social. O projeto deu grande visibilidade ao 

trabalho de formação empreendedora de jovens de viçosa e impactou diretamente as famílias 

destes jovens e as escolas por meio das palestras. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em bairros segregados, estão jovens que necessitam trabalhar para completar a renda 

familiar, mas não encontram trabalho por falta de formação adequada, sendo, muitas vezes, 

obrigados a se submeterem a trabalhos que exigem pouca qualificação e oferecem baixa 

remuneração, quando não se envolvem com atividades ilícitas. Não são poucos os casos em 

que jovens de famílias carentes abandonam a escola para se sujeitar a estes tipos de serviços, 

reproduzindo o ciclo de pobreza de seus pais. 

É de suma importância de se transmitir à comunidade, especialmente aos jovens, os 

conhecimentos produzidos e transmitidos dentro da Universidade, configurando-se como uma 

conexão entre universidade e município, com o objetivo de proporcionar novas oportunidades 

de promoção social e diminuir a distância existente entre esta instituição e a cidade na qual ela 

está abrigada, proporcionando um espaço de troca. 

Com a conclusão do projeto, percebemos que agora os jovens sonham, eles só 

precisavam de pessoas que acreditasse em seu potencial de mudança.  Assim, a educação 

junto com a ação empreendedora, configura-se como um caminho para assegurar a inclusão 

de jovens em situação de vulnerabilidade social abrindo espaço para o acesso ao mercado de 

trabalho, ao desenvolvimento do próprio negócio, atendendo a seus desejos. 
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