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Resumo 

 

O presente estudo trata-se de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), elaborado no 

âmbito do curso de Especialização em Educação Empreendedora, pela PUC- Rio, o qual 

tem como objetivo desenvolver uma proposta de curso para docentes do SENAI-SC, 

abrangendo esclarecimentos acerca da Indústria Avançada, bem como, sobre a Educação 

Empreendedora. A ideia surgiu face a realidade contemporânea, onde as últimas décadas 

foram pontuadas por transformações, rupturas e mudanças de paradigmas, culminando 

em um cenário efêmero, tecnológico e interconectado. Estas ocorrências trouxeram 

repercussões em todas as áreas, principalmente, nas escolares e de trabalho, deste modo, 

os sujeitos e as organizações precisam “adaptar-se” a esta realidade, para manter-se 

competitivos no mercado. Neste contexto, a Indústria Avançada vem a ser uma 

“resposta” às demandas deste cenário, tendo ligações profundas com a Educação 

Empreendedora. Assim, o curso descrito neste estudo foi estruturado em cinco módulos, 

totalizando 200 horas de aulas, distribuídas em dez meses e tem como meta propiciar aos 

educadores do SENAI-SC subsídios acerca dos referidos temas, a fim de que sua prática 

seja pautada nestes princípios e conduza a uma educação profissional efetivamente 

empreendedora e contextualizada. Para o alcance dos objetivos, a metodologia utilizada 

tem como base trabalhos colaborativos, oficinas e a aplicação técnicas vivenciais, a fim 

de proporcionar aos participantes, vivências efetivas da Educação Empreendedora, a qual 

busca a formação de cidadãos críticos, atuantes e transformadores da realidade, através 

das práxis, ou seja, da aplicação de conceitos em soluções. 
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Indústria Avançada. Educação Empreendedora. Trabalho. Demandas 
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Introdução 

 

O decorrer das últimas décadas foi marcado por uma série de 

transformações, mudanças de paradigmas e rupturas, culminando no advento de 

um cenário tecnológico, efêmero, interconectado e imediatista. Neste contexto, 

reina a busca por produtividade máxima e impera a complexidade, onde tudo é 

virtual, instantâneo, consumível, “líquido” 1 e descartável. Estas situações 

trouxeram repercussões em todas as áreas, principalmente, nas esferas de trabalho, 

deste modo, as organizações precisam “adaptar-se” ao mundo globalizado e a esta 

sociedade interligada em rede, buscando alternativas diferenciadas para sobreviver 

no mercado. Assim, o desenvolvimento da Indústria Avançada - ou 4.02 - vem a 

ser uma forma eficiente de sobrevivência neste panorama distinto, sublinhado por 

constantes transformações, pela conectividade, heterogeneidade e pela urgência 

inequívoca nos serviços prestados e na produção e comercialização em massa. 

É fato que o cenário de trabalho contemporâneo apresenta características 

distintas de outras épocas, pois, principalmente devido à Revolução Tecnológica e 

à Quarta Revolução, mudanças marcantes podem ser visualizadas continuamente. 

Neste sentido, a habilidade de “antevisão do trabalho” 3, ou seja, a compreensão 

prévia acerca da realidade que circunscreve cada um e dos rumos que o mundo 

está tomando é essencial à obtenção de sucesso. 

Ao compreender o momento e as tendências do universo profissional, os 

sujeitos podem realizar escolhas concretas, isto é, pautadas na realidade e no que 

está por vir, antecipando as necessidades do mercado, visualizando oportunidades 

de empreender, atuar, produzir e de se inserir no contexto profissional, portanto, 

alcançando vantagens competitivas frente seus concorrentes. 

 

 
1  Bauman  (2001) utiliza o  termo  “líquido” para se referir à fluidez e falta de rigidez que os relacionamentos e 

a sociedade pós-moderna vivenciam atualmente, em decorrência das  constantes  mudanças  paradigmáticas. 

Este conceito de sociedade “líquida” refere-se ao fato de que na Pós modernidade tudo é “líquido”, ou seja,  

nada é feito para ter durabilidade, tudo acaba sendo sem solidez, “escorrendo entre os dedos” feito água, 

tamanha sua fluidez. 
2 Indústria Avançada,  4.0, ou Quarta Revolução Industrial refere-se ao conceito de indústria contemporânea  

que engloba inovações tecnológicas aplicadas aos processos de manufatura, abrangendo principalmente os 

campos de automação, controle e tecnologia da informação  (ALMEIDA,  2005).  Para maiores  informações 

ver item 3.2 deste estudo. 
3  Aranha (2016) pontua que a “antevisão do trabalho” é uma forma de planejar o futuro e realizar ações rumo  

ao mesmo, analisando e observando as tendências do mercado, ou seja, “antevendo” suas necessidades e 

buscando adaptar-se para obter sucesso e superar a concorrência. 
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A Indústria 4.0 ou Avançada - também chamada por estudiosos da área de 

quarta Revolução Industrial - vem a ser uma espécie de resposta a esta situação,  

ou seja, através de análises e estudos é possível “prever” soluções às demandas 

contemporâneas, bem como, formas de atuação diferenciadas das tradicionais, 

fazendo uso do que há de mais atual em termos de tecnologias digitais, biológicas 

e físicas. Convém ressaltar, que esta não é apenas mais uma etapa do 

desenvolvimento tecnológico, mas uma mudança radical de paradigma, composta 

de múltiplos desdobramentos. Ela é posterior à Revolução Digital, indo além de 

um conjunto de tecnologias emergentes, ao ser composta por novos sistemas, 

diferenciando-se das anteriores pela velocidade, alcance e impacto profundos 

destes sistemas (ALMEIDA, 2005). 

Tendo em vista este cenário, os processos de produção tendem a se tornar 

cada vez mais eficientes, autônomos e customizáveis, a partir da utilização de 

Sistemas Cyber-Físicos4, Internet das Coisas5 e Big Data6. Segundo Almeida 

(2005) isso significa um novo período no contexto das grandes revoluções, dando 

início à Quarta Revolução Industrial, pois com as fábricas inteligentes, diversas 

mudanças já estão ocorrendo na forma em que os produtos são manufaturados, 

causando impactos em diversos setores do mercado. Esta conjuntura leva às 

organizações e os trabalhadores à necessidade de adaptações constantes, a fim de 

manter-se competitivo no mercado de trabalho. O empreendedorismo, face o 

panorama apresentado, constitui-se, portanto, como um modo eficiente de 

sobrevivência neste cenário distinto - tanto aos indivíduos (empregados ou donos 

do próprio negócio), quanto às organizações - havendo, porém, necessidades ainda 

mais prementes de um ensino realmente empreendedor, a fim de estimular o 

desenvolvimento efetivo desta forma de ser. 

Vale ressaltar que, há o estabelecimento de uma relação paradoxal entre 

contexto contemporâneo e Indústria 4.0, onde ambos são produtos e produtores  

um do outro, isto é, não se sabe ao certo se a Indústria Avançada surge como uma 

 

 
4 Sistemas Cyber-físicos englobam a integração entre redes, computação e  processos  físicos.  Abragem 

recursos de computação, comunicação e  armazenamento  bem como  monitoramento  e objetos controladores 

do mundo físico. Usualmente encontram-se ligados entre si e, também ao mundo virtual global (BORSATO e 

NUNES, 2015). 
5  Internet das Coisas se refere à revolução tecnológica que almeja a conexão de itens usados no cotidiano à   

rede de computadores (ZAMBARDA, 2014). 
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forma de “resposta” às exigências do panorama que está descortinando-se, ou, se o 

cenário inédito de trabalho é consequência das novas formas de produção que 

compõem a indústria 4.0. É possível ousar dizer que, ambos interconectam-se, 

estabelecendo uma relação de composição mútua e indissociável. Destarte, 

segundo Almeida (2005) para conhecer a Indústria Avançada faz-se mister 

identificar as características e exigências do mercado de trabalho atual, 

compreendendo suas trajetórias e configurações, as quais, acarretam profundas 

implicações para o estabelecimento dos novos modos e formas de produção, sendo 

o empreendedorismo, uma maneira de lidar com esta conjuntura. 

A partir deste cenário, é imprescindível que toda e qualquer proposta a 

respeito do ensino/aprendizagem, considere os sujeitos como seres sócio-histórico 

e culturais, detentores de uma história de vida e de subjetividade (VYGOTSKY, 

1998). Lembrando, que esta individualidade é construída através das relações que 

cada um estabelece e no decorrer dos processos de trabalho, em um cenário 

profundamente marcado pelas mudanças oriundas da Quarta Revolução Industrial. 

Neste contexto, a Educação Empreendedora7 vem a ser uma das formas principais 

de mediar a relação estabelecida entre os sujeitos e o contexto no qual encontram- 

se inseridos, levando ao seu desenvolvimento de forma ampla. 

Tendo em vista estas premissas, faz-se necessário enfatizar que, segundo 

Guerra e Grazziotin (2010) não é incomum a falta de preparo dos docentes para 

uma atuação efetivamente empreendedora, principalmente com respeito e levando 

em consideração os aspectos elencados no parágrafo anterior. Assim, perante estas 

concepções o objetivo deste estudo consiste no desenvolvimento de uma proposta 

inovadora de um curso para formação de professores, a qual abranja 

conhecimentos tanto ligados à Educação Empreendedora, como à Quarta 

Revolução Industrial, face a relação intrínseca existente entre ambos. Convém 

destacar que, esta opção encontra-se embasada nas questões pontuadas até o 

momento, bem como, nas características pessoais e profissionais da pesquisadora  

e objetivos de vida. Por trabalhar na educação há aproximadamente 25 anos e por 

 
6 Segundo Alecrim (2015) Big Data refere-se, de modo simplificado, a um conjunto de  dados  

exponencialmente vasto, que por este motivo necessitam de ferramentas específicas a fim de que seja possível 

aproveitar e acessar de modo mais rápido possível todo seu potencial. 
7 Segundo Lopes (2010) a Educação Empreendedora visa a formação de sujeitos críticos e altamente atuantes 

sobre a realidade que os cerca. De maneira geral, ela vai além do desenvolvimento de características 
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não almejar outra forma de atuação profissional, esta proposta é a que contempla 

suas prioridades profissionais, bem como, seus projetos de vida. 

Neste momento, convém ressaltar que a autora deste estudo é docente no 

SENAI8 da cidade de Rio do Sul - em Santa Catarina - há doze anos, tendo atuado 

também em outras instituições de ensino, nos mais diversos níveis (educação 

infantil, ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação). Este fato vem a  

ser um forte fator motivacional à realização deste trabalho, principalmente tendo 

em vista as vivências diárias em sua prática de ensino e a convivência com os 

pares. Através destas situações, pode observar cotidianamente a falta de uma 

educação empreendedora, principalmente tendo em vista atuações completamente 

descontextualizadas, sem ligações com a realidade dos educandos e sem levar em 

consideração os conhecimentos prévios e a realidade dos mesmos. 

A partir das considerações tecidas, enfatiza-se que a meta é desenvolver 

um curso que tenha aplicabilidade e conduza aos objetivos da Educação 

Empreendedora. Ademais, os conhecimentos adquiridos no decorrer desta 

especialização certamente vão permear todo o processo, sendo fundamentais à 

elaboração de um curso com qualidade e que possibilite efetivamente o alcance 

dos intentos. Além disso, de acordo com Lavieri (2010) é fato que o ensino 

empreendedor se caracteriza como uma ferramenta imprescindível ao 

desenvolvimento humano e social, pois, quando realizado realmente segundo seus 

princípios basilares, rompe paradigmas, amplia o olhar dos indivíduos e leva ao 

estabelecimento de atitudes ousadas, flexíveis e criativas; as quais são 

fundamentais ao cenário de trabalho atual. 

Com base nestas considerações, destaca-se que, para uma Educação 

Empreendedora com qualidade, é preciso compreender as configurações e 

exigências do mundo contemporâneo, além de buscar o desenvolvimento das 

posturas que o mesmo almeja, para obter o tão cobrado e almejado sucesso 

profissional. Neste sentido, o desenvolvimento de uma qualificação que  

ambicione isto, certamente auxiliará, sobremaneira, a efetividade de tal 

empreitada. Assim, a proposta de curso desenvolvida neste estudo, encontra-se 

 

empreendedoras, ao almejar a transformação de conceitos em soluções aos problemas, através da atividade 

profissional. Para maiores informações ver item 1.2 deste estudo. 
8 Para fins de esclarecimento a sigla SENAI, refere-se ao  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial, 

sendo SENAI-SC, as unidades do estado de Santa Catarina. 
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inserida no cenário exposto, o qual, devido às características que apresenta, 

prescinde de saberes e adequações à sua realidade, ou seja, a meta é interligar os 

conhecimentos acerca da Indústria Avançada com a necessidade da Educação 

Empreendedora, proporcionando aos educandos vivências acerca desta realidade. 

Tendo em vista os aspectos pontuados, é necessário enfatizar que o  

referido curso será estruturado visando contemplar as lacunas ligadas à Educação 

Empreendedora - as quais são perceptíveis pela observação e diálogo da autora do 

estudo com os pares -, além de apresentar e trabalhar os conceitos ligados à Quarta 

Revolução Industrial. Este acontecerá de forma dinâmica e participativa, através 

de oficinas, onde os próprios professores pesquisam e constroem conhecimento, 

sendo o docente do curso um mediador e facilitador destas relações. Vale destacar 

que, a opção por esta metodologia encontra-se ligada à maneira como esta autora 

trabalha, ou seja, à sua forma de lecionar, na qual busca abranger todos os alunos e 

instigar a construção de saberes, através do trabalho colaborativo, do dinamismo e 

da multiplicidade de técnicas didáticos-pedagógicas. 

A escolha por esta temática deu-se tendo em vista o fato de a autora do 

estudo estar participando de cursos formativos acerca da Indústria Avançada e 

perceber a importância de unir duas temáticas tão fundamentais quanto esta e a 

Educação Empreendedora. Ademais, a área de pesquisa e interesse da mesma 

sempre foi o mercado de trabalho, desde a faculdade, pois, como psicóloga, 

compreende a importância do contexto sócio-histórico, econômico e cultural para 

a formação da subjetividade humana, sendo fundamental seu conhecimento. 

Assim, este estudo irá agregar valor à instituição onde o curso será aplicado, à 

educação e ao cenário organizacional; bem como, ao futuro profissional dos 

envolvidos, além de contribuir à disseminação de informações sobre o assunto, 

multiplicando os conhecimentos agregados com esta Pós-Graduação. 

 
Contextualização 

 
A Educação Empreendedora segundo Lopes (2010) refere-se a um 

processo não linear, complexo e dinâmico que engloba a formação de sujeitos 

críticos e reflexivos os quais analisam a realidade que os circunscreve, 

contextualizam-na e atuam sobre a mesma a fim de modificá-la, isto é, buscam 
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aplicabilidade prática aos conceitos que dominam e desenvolveram no decorrer de 

sua vida escolar. Esta modalidade de educação, portanto, preconiza a elaboração 

de conhecimentos em maneiras efetivas de transformar a sociedade, 

principalmente através do âmbito trabalhista, ou seja, por sua atuação laboral. 

No decorrer dos mais de 20 anos de atuação docente desta autora, são 

notórias as dificuldades de realização deste processo e, até mesmo, a inexistência 

de atuações que possam realmente ser consideradas como um ensino 

empreendedor. Nos 11 anos que atua no SENAI-SC, esta problemática é ainda 

mais visível, principalmente tendo em vista o fato de que muitos professores são 

da área técnica, ou seja, possuem formação em cursos específicos voltados à 

indústria, não tendo muitos conhecimentos didáticos/pedagógicos. Como 

consequência desta realidade, é comum a ocorrência de “deficiências” no processo 

de ensino/ aprendizagem, acarretando lacunas na formação dos educandos. 

Sob estas premissas, portanto, embasa-se a elaboração da proposta deste 

curso, a qual almeja, essencialmente, a inserção da educação empreendedora em 

todos os momentos educacionais e níveis escolares (Aprendizagem Industrial, 

Cursos Técnicos, Superiores e de Qualificação Profissional), ou seja, o objetivo é 

que docentes do SENAI-SC - devidamente capacitados - tenham uma prática 

pedagógica efetivamente regida e perpassada pelos princípios da Educação 

Empreendedora, contudo, devidamente contextualizada, ou seja, em consonância 

com as exigências de um cenário marcado pela Quarta Revolução Industrial. 

Convém ressaltar que estas concepções partem, basicamente, de um enfoque 

crítico de educação o qual, conforme Saviani (1989) compreende a relação: 

sociedade, educação e trabalho sob uma ótica histórica, situando-a no processo de 

produção e reprodução capitalista. 

O SENAI-SC possui 74 unidades, distribuídas em vários municípios do 

Estado, tendo em seu quadro de funcionários 2154 professores (entre mensalistas  

e horistas). Para o alcance de suas metas, conta com salas de aula amplas e 

equipadas, além de laboratórios e tecnologias condizentes com as necessidades 

educacionais. Conforme pontuado anteriormente, há carências de uma prática sob 

os princípios da Educação Empreendedora em suas instituições, sendo 

imprescindível a criação desta cultura organizacional. Assim, já existem algumas 

iniciativas neste sentido, entre elas a oferta de um Master Business Inovation 
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(MBI) em Educação, o qual tem por objetivo suprir lacunas didático-pedagógicas 

existentes na formação técnica, não sendo, porém, a realização da Educação 

Empreendedora, assim, esta iniciativa e ações não tiram o caráter inovador do 

curso apresentado neste estudo. 

É fato que a educação representa um papel basilar na constituição e 

ordenação da vida em sociedade. Para Saviani (1986) ela constitui-se como um 

processo, o qual caracteriza-se pela complexidade e dinamismo, sendo não linear e 

ininterrupto. Assim, é cogente que as propostas de ensino/aprendizagem, sejam 

calcadas sob estas premissas, considerando os sujeitos como seres sócio históricos 

e culturais, detentores de uma história de vida e de uma subjetividade. Contudo, 

esta é construída no bojo das relações que ele estabelece e no decorrer de seus 

processos de trabalho, tudo sob a égide e pautada na lógica do sistema capitalista, 

em um cenário marcado pelas mudanças oriundas da Quarta Revolução Industrial. 

Neste contexto, a Educação Empreendedora vem a ser uma das formas principais 

de mediar a relação estabelecida entre os sujeitos e o contexto no qual encontram- 

se inseridos, levando ao seu desenvolvimento de forma ampla. 

Face estas premissas, faz-se necessário enfatizar que, conforme já 

mencionado, não é incomum a falta de preparo dos docentes para uma atuação 

efetivamente empreendedora, principalmente com respeito e levando em 

consideração os aspectos elencados no parágrafo anterior. Tendo em vista estas 

concepções a escolha deste tema de estudo refere-se ao desenvolvimento de uma 

proposta inovadora para formação de professores. Esta opção encontra-se 

embasada nas questões pontuadas até o momento, bem como, nas características 

pessoais e profissionais da pesquisadora, assim, esta iniciativa contempla tanto 

suas preferências profissionais, bem como, seus objetivos de vida. 

O tema escolhido para este estudo, portanto, refere-se à Educação, 

Trabalho e Empreendedorismo, uma vez que ao compreender o momento e as 

tendências do universo profissional, os sujeitos podem realizar escolhas concretas, 

isto é, pautadas na realidade e no que está por vir, antecipando as necessidades do 

mercado, visualizando oportunidades de empreender, atuar, produzir e de se  

inserir no contexto profissional; portanto, alcançando vantagens competitivas 

frente seus “concorrentes”. 
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É importante lembrar que já no primeiro trabalho deste curso de pós- 

graduação foi desenvolvido um “esboço” de elaboração de um curso em Educação 

Empreendedora, assim, buscou-se resgatar as reflexões elaboradas naquele 

momento, ampliando-as e desenvolvendo de modo mais abrangente e sistemático, 

elaborando um curso que realmente tenha aplicabilidade e conduza aos objetivos 

da Educação Empreendedora. Os conhecimentos adquiridos no decorrer deste 

curso certamente vão permear todo o processo (inclusive com o resgate de 

trabalhos anteriores), sendo fundamentais à elaboração de um estudo com 

qualidade e que possibilite efetivamente o alcance dos objetivos. 

É necessário destacar que, os objetivos deste artigo referem-se à 

desenvolver uma proposta de curso para docentes do SENAI-SC, abrangendo 

esclarecimentos acerca da Indústria Avançada, bem como, sobre a Educação 

Empreendedora. Ademais, visa assim, propiciar aos educadores do SENAI-SC 

subsídios acerca dos referidos temas, a fim de que sua prática seja pautada nestes 

princípios e conduza a uma educação profissional efetivamente empreendedora e 

contextualizada. Para o alcance destes intentos, buscou-se inicialmente, 

embasamento teóricos acerca dos conceitos-chave do estudo, partindo, no 

momento seguinte, à formatação do curso de qualificação docente, conforme 

apresentado nos itens seguintes. 



17 
 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 
1.1 Indústria Avançada: conceitos e impactos 

As últimas décadas - com o advento do mundo globalizado e tecnológico - 

foram marcadas por grandes mudanças em várias esferas (social, econômica, 

política, cultural) imperando, sobremaneira, o provisório, a liquidez e o 

imediatismo. Neste contexto, reina a precariedade e a complexidade, pois 

praticamente tudo é virtual, conectado em rede, fluído, consumível e descartável 

(CASTELLS, 2002). Estas situações trouxeram repercussões em todas as áreas, 

principalmente, nas de trabalho, deste modo, é preciso buscar formas eficientes de 

atuar em um mercado marcado por constantes transformações e exigências, pela 

heterogeneidade, velocidade e pela urgência no aprendizado. 

Na visão de Almeida (2005), a Indústria Avançada - também chamada por 

estudiosos da área de Indústria 4.0 ou quarta Revolução Industrial - vem a ser uma 

espécie de resposta e/ou consequência à esta situação. Isto porque, através de 

análises e estudos é possível “prever” soluções às demandas contemporâneas, bem 

como, indicar formas de atuação diferenciadas das tradicionais, fazendo uso do 

que há de mais atual em termos de tecnologia digital. Convém ressaltar que esta 

não é apenas mais uma etapa do desenvolvimento tecnológico, constituindo-se 

como uma mudança radical de paradigma, composta por múltiplos 

desdobramentos. Ela é posterior à Revolução Digital indo além de um conjunto de 

tecnologias emergentes ao ser formada por novos sistemas os quais diferenciam-se 

das anteriores pela velocidade, alcance e impacto. 

É necessário destacar que, segundo o referido autor, o termo Indústria 

4.0 se originou a partir de um projeto de estratégias do governo da Alemanha 

voltadas à tecnologia, o qual foi apresentado pela primeira vez em 2011, na Feira 

de Hannover, Posteriormente, em 2012, o grupo responsável pelo projeto, exibiu 

um relatório de recomendações ao Governo Federal Alemão, a fim de planejar sua 

implantação de modo efetivo. Então, em abril de 2013 foi publicado, na mesma 

feira, um trabalho final sobre o desenvolvimento da Indústria 4.0, o que deu início, 

de modo mais pontual, a esta realidade que passou a circunscrever todas as esferas 

sociais, ocasionando fortes impactos e repercussões (PERASSO, 2016). 
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Liberal (2016) aponta que, segundo debates estabelecidos no Fórum 

Econômico Mundial, a quarta Revolução Industrial ou a Indústria Avançada, 

caracteriza-se, portanto, como um conceito de indústria proposto recentemente, 

que engloba as principais inovações tecnológicas dos campos de automação, 

controle e tecnologia da informação; as quais são aplicadas aos processos de 

manufatura. Neste sentido, há uma tendência à automatização global das  

empresas, a qual pressupõe um sistema de produção com independência total de 

mão-de-obra humana. Este processo ocorre através de sistemas cyber-físicos, 

oriundos da internet das coisas e da computação em nuvem9, culminando em 

empresas verdadeiramente “inteligentes”, principalmente pela criação de redes 

com tal nível de “inteligência” que podem, inclusive, controlar a si mesmas. 

Os fundamentos básicos da Indústria Avançada, então, implicam na 

conexão de máquinas, sistemas e ativos; através dos quais as empresas podem 

criar redes “inteligentes” ao longo de toda a cadeia de valor, fato que leva à 

condução do controle dos módulos da produção, de forma autônoma. Ou seja, as 

fábricas “inteligentes” terão a capacidade e autonomia para agendar manutenções, 

prever falhas nos processos e se adaptar aos requisitos e mudanças não planejadas 

na produção (LIBERAL, 2016). Estas características encontram-se no cerne da 

Quarta Revolução, acarretando transformações e necessidades de adaptações à 

nova realidade, que passa a imiscuir-se em todos os âmbitos. 

Face estas considerações, Silveira (2016) aponta que estas fábricas 

”inteligentes” pressupõem capacidade e autonomia para agendar manutenções, 

sistema de prevenção de erros e falhas; bem como, possibilidades de se adaptar às 

mudanças e aos requisitos não planejados no processo de produção. Neste 

contexto, para o alcance deste intuito, a Indústria Avançada faz uso da 

biotecnologia, robótica, nanotecnologias, robôs, neurotecnologias, inteligência 

artificial, sistemas de armazenamento de energia, manufatura aditiva, drones e 

impressoras 3D, entre outros aparatos tecnológicos e computacionais. 

Segundo Silveira (2016), a Indústria Avançada, tem como características 

fundamentais a proximidade com os consumidores, a utilização de robôs, a 

interatividade homem-máquina, automação, implantação de terminais inteligentes; 

 

9 Computação em nuvem (em inglês, cloud computing), segundo Amoroso (2012) refere-se à possibilidade de 

armazenar  arquivos  na  rede  e  executar  tarefas  via  web,  ou  seja,  realizar  várias  atividades  através  de 



computadores interligados por meio da Internet. 
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entre outros. Neste sentido, a tecnologia existente é colocada à serviço das 

organizações e dos seres humanos, em muitos momentos, inclusive, substituindo- 

os. Essa é apenas uma das consequências desta realidade, podendo-se destacar 

também, o surgimento de novos modelos de negócios, principalmente englobando 

a customização, ou seja, a disponibilização de serviços adequados à cada realidade 

e às necessidades específicas de cada sujeito. 

Vale lembrar que, de acordo com Silveira (2016), o processo exposto 

apresenta ainda, dentre seus resultados, benefícios energéticos, ambientais e 

humanos; economizando grandes somas de dinheiro e de recursos naturais, em 

outras palavras, as fábricas “inteligentes” podem ser tidas como forma de reduzir 

os impactos ambientais e minimizar problemas. Porém, para que a transição dos 

modelos tradicionais aos da Indústria 4.0 ocorra da melhor forma possível, é 

fundamental planejamentos e análises profundas, a fim de reduzir e evitar 

impactos negativos, os quais – como toda mudança e quebra de paradigma - são 

inevitáveis (PARRY, 1996). 

Tendo em vista os aspectos expostos, é importante ressaltar que, de acordo 

com Perasso (2016) o desenvolvimento da Indústria Avançada caracteriza-se  

como uma resposta coerente às demandas do mercado atual, sublinhado pelo 

aceleramento, pela conectividade, interatividade e pela urgência inequívoca nos 

serviços prestados e na produção em massa. Neste contexto, o ensino 

empreendedor, também vem a ser uma forma eficiente de sobrevivência neste 

panorama distinto, tanto aos indivíduos (empregados ou donos do próprio 

negócio), quanto às organizações; uma vez que possibilita refletir sobre os 

conteúdos, analisá-los, contextualizá-los e verificar a aplicabilidade práticas dos 

mesmos, principalmente através da atividade profissional (LOPES, 2010). O item 

subsequente apresenta, então, estas questões de forma mais profunda e pontual, 

buscando evidenciar suas possibilidades e desafios. 

 
1.2 Educação Empreendedora: necessidades e desafios 

A contemporaneidade, conforme visto, apresenta-se configurada de modo 

distinto de outros períodos, evidenciando características idiossincráticas e 

singulares. Dentre estas peculiaridades, é possível citar a “penetrabilidade dos 
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efeitos das novas tecnologias” (CASTELLS, 2002, p.78), a qual, acelera as 

transformações. Isto ocorre porque todos os aspectos existenciais humanos, 

singulares e coletivos, apesar de não serem determinados pelo meio tecnológico, 

são impreterivelmente permeados por ele, tendo em vista o fato de que toda 

atividade do homem possui como componente basilar a comunicação. Assim, o 

paradigma contemporâneo prescinde de adaptação contínua às mudanças, buscando 

acompanhar o ritmo de desenvolvimento atual. Certamente isto acarreta exigências 

distintas, resultando em implicações variadas sob os sujeitos. 

Segundo Saviani (1986) as demandas do mercado, face este contexto, 

tornam-se diferenciadas e podem ser de difícil compreensão, levando à 

necessidade de mudanças em vários âmbitos, principalmente nos educacionais. 

Certos princípios, inclusive, vêm modificando-se drasticamente no decorrer do 

tempo, conduzindo à obrigação de análise e compreensão; a fim de não prejudicar 

a atuação profissional pela perda de referenciais concretos e em consonância com 

a realidade atual. Contudo, é preciso lembrar que aquilo que desestabiliza,  

também pode mover os sujeitos à ação. Destarte, cabe à educação ser o propulsor 

deste processo, incentivando questionamentos e atitudes condizentes à nova 

realidade de abarca a contemporaneidade. 

Conforme aponta Saviani (1986), tendo em vista o fato do trabalho 

caracterizar-se como sendo a base, a pedra angular da existência do ser humano; o 

sistema educacional, se engendra a partir dos aspectos ligados ao labor e ao 

extenso universo que o mesmo abarca. Face esta realidade, a Educação 

Empreendedora representa um papel primordial na construção da sociedade e dos 

sujeitos, devido principalmente, ao seu caráter questionador e emancipador. 

Ademais, aos empreendedores contemporâneos cabe novos desafios, uma vez que 

as circunstâncias e o contexto onde estão inseridos são indissociáveis da ação 

empreendedora, levando à necessidade de compreensões acerca do mesmo. 

As proposições da educação empreendedora, portanto, constituem-se como 

uma espécie de “solução” às demandas do cenário contemporâneo - circunscrito 

pela Quarta Revolução Industrial – uma vez que, de acordo com Saviani (1991) 

embasam-se na formação de sujeitos ousados, criativos, inovadores, atuantes e 

críticos da realidade no qual encontram-se inseridos. Além disso, esta forma de 

ensino almeja levar os indivíduos a se verem como seres com infinitas 
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possibilidades de atuação e não como meros expectadores do processo. Assim, o 

ensino empreendedor torna-se fundamental ao contexto atual, o qual prescinde de 

profissionais críticos e atuantes, que exerçam o papel de protagonistas de sua 

história, a fim de promoverem desenvolvimento e não ficarem à margem do 

mercado de trabalho. 

Korman (2016), sobre estes aspectos, destaca que, o cenário 

contemporâneo, incita a ação empreendedora, pois, o “modelo” de trabalhador 

tradicional perde, diariamente, espaço no mercado de trabalho, levando a formas 

distintas de organização das trajetórias profissionais. O fazer empreendedor, neste 

contexto, vem a ser um dos modos principais de configuração da vida profissional, 

tanto pela necessidade, como devido ao contexto educacional distinto, o qual 

busca desenvolver estas habilidades. Deste modo, a necessidade de alcançar 

patamares elevados em busca da superação dos desafios e de melhorias para 

atender as demandas oriundas do cenário atual, leva a produção de um novo olhar 

sobre as práticas empreendedoras. 

O fato é que, não há ensino empreendedor sem o desenvolvimento de 

instrumentos que possibilitem ao aluno a leitura crítica de seu contexto de 

produção, e ainda, da realidade social e ideológica que o circunscreve. Ademais, 

sem disponibilizar condições para o conhecimento dos direitos e deveres 

fundamentais que ele possui, não é possível falar em educação empreendedora. 

Assim, nota-se que esta modalidade educacional prescinde um fazer intimamente 

atrelado à ciência de suas possibilidades de modificação da realidade, através de 

suas escolhas e de formas diversificadas de atuação no mundo. 

A Educação Empreendedora, como aponta Lopes (2010), refere-se a um 

processo dinâmico e não linear; o qual ambiciona a reflexão, conscientização, a 

associação e aplicação de conceitos em resultados funcionais, ou seja, o sujeito 

não apenas domina conceitos, mas os contextualiza e vislumbra maneiras para sua 

aplicabilidade. O fazer empreendedor, portanto, engloba a tríade sujeito de ação, 

educação e trabalho; ao pressupor a transformação de conhecimentos em formas 

de modificar a sociedade, principalmente, através de sua atividade laboral. Assim, 

o item subsequente busca evidenciar esta relação, ao apresentar as conexões 

existentes entre esta forma de educação e o cenário da Quarta Revolução 

Industrial, ou seja, da Indústria Avançada. 
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1.3 Educação Empreendedora x Indústria Avançada: análises desta relação 

Desde os tempos mais remotos, a estruturação da convivência grupal e da 

vida em sociedade, encontra-se embasada na forma como está organizado o modo 

de produção da existência humana, e segundo Marx (1985), consequentemente, na 

ordenação do processo de trabalho. O ser humano, através desta relação processual, 

utiliza e modifica a natureza, buscando controlá-la e torná-la útil à satisfação de 

suas necessidades. Assim sendo, com esta constante atuação, o homem constitui, 

dialeticamente, seu meio e a si mesmo como sujeito (Marx, 1985). Destarte, em 

época de Indústria Avançada, os processos alteram-se e reconfiguram-se, 

culminando em novas mediações aos sujeitos inseridos neste contexto singular. 

Frente estas concepções, torna-se saliente a relação intrínseca e 

indissociável existente entre homem, natureza, trabalho, contexto e, 

consequentemente, educação. Segundo Saviani (1986, p. 33) 

[...] o trabalho é a base da existência humana, e os homens se caracterizam como 

tais, na medida em que produzem sua própria existência, a partir de suas 

necessidades. Trabalhar é agir sobre a natureza, agir sobre a realidade, 

transformando-a em função dos objetivos, das necessidades humanas. 

 

O trabalho é, portanto, fundamentalmente constituinte do sujeito, pois, para 

existir ele precisa laborar, produzindo seu meio e a si mesmo nesse processo 

desenvolvido dialeticamente. Tendo em vista estas concepções, faz-se necessário 

destacar o papel que a educação - tanto informal como formal10 – ocupa neste 

panorama, sendo possível pontuar que a mesma encontra-se indissociada das 

categorias trabalho e constituição do sujeito. Assim, “a educação é discutida como 

a forma pela qual o homem se faz homem, sendo, portanto, processo fundamental 

de transmissão cultural e estrutural do ser humano” (LAVIERI, 2010, p.1). 

A partir destes aspectos, destaca-se que de acordo com Marx (1985), a 

teleologia, isto é, a capacidade que os indivíduos detêm de planejar e vislumbrar os 

resultados de suas ações antes de iniciá-las, agindo através da intencionalidade, é o 

diferencial basilar entre o homem e o animal. Face estas explanações do referido 

autor, faz-se necessário enfatizar que, o ser humano é o único que apresenta a 

 
10 É importante ressaltar que, segundo Lavieri (2010) para facilitar a compreensão e evitar interpretações 

equivocadas, educação refere-se especificamente aos processos formais de ensino x aprendizagem, sendo 

utilizado o termo “socialização” para os processos de ensinar e aprender que ocorrem de modo informal, isto    

é, no bojo das relações estabelecidas cotidianamente. No decorrer desta proposta, quando utilizado o termo 

“educação”, busca-se uma abrangência maior, sendo no sentido formal e informal. 
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possibilidade de produzir seus meios de subsistência e, de modo concomitante, 

arquitetar sua vida material e o contexto onde encontra-se inserido, transformando- 

o e reconfigurando-o, através de um movimento contínuo e ininterrupto. 

Frente as considerações elencadas, pode-se concluir que, a indústria 4.0 

constitui-se como um produto da atuação humana sobre a natureza, estando seu 

surgimento, intimamente ligado ao labor e ao processo educacional. Esta afirmação 

encontra-se calcada sobre os princípios marxistas apresentados anteriormente, os 

quais pontuam que, através do trabalho – principalmente embasado em 

conhecimentos oriundos de princípios educacionais basilares - os sujeitos 

arquitetam e produzem sua vida, construindo, de modo dialético, no decorrer do 

processo, a si mesmos e ao contexto onde estão inseridos. 

Saviani (1986, p.14), sintetiza estes aspectos e os fundamentos conceituais 

da proposição do trabalho, como sendo efetivamente um princípio educativo, ao 

apontar que 

Na verdade, todo sistema educacional se estrutura a partir da questão do trabalho, 

pois o trabalho é a base da existência humana, e os homens se caracterizam como 

tais na medida em que produzem sua própria existência, a partir de suas 

necessidades. Trabalhar é agir sobre a natureza, agir sobre a realidade, 

transformando-a em função dos objetivos, das necessidades humanas. A 

sociedade se estrutura em função da maneira pela qual se organiza o processo de 

produção da existência humana, o processo de trabalho. 

 

Perante o exposto, considera-se então, a existência de uma relação 

intrínseca entre a produção do que os sujeitos são as formas de organização social 

e os processos educacionais; isto é, há uma vinculação inseparável entre trabalho, 

educação, contexto e construção do sujeito; a qual acarreta profundas implicações 

sob sua maneira única de ser e estar no mundo. É importante destacar também  

que, esta relação processual encontra-se subsumida às mudanças, ao 

desenvolvimento e à lógica de produção capitalista (CASTELLS, 2002). Deste 

modo, é fundamental que os currículos escolares levem em consideração estes 

aspectos; considerando, de forma abissal o meio dos sujeitos e contemplando a 

indissociabilidade existentes entre as categorias citadas. 
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As premissas da Educação Empreendedora11 – que compreendem a 

compreensão do sujeito como um ser criativo e inovador, que consegue aproveitar 

as oportunidades, transformando conhecimento em soluções, o qual possui 

inúmeras possibilidades de ação -; vêm a ser, neste sentido, uma maneira 

contemplar as questões pontuadas até o momento. Isto deve-se ao fato de que,  

com o ensino empreendedor, os sujeitos são instrumentalizados a analisar e agir 

sobre a realidade no qual encontram-se inseridos, de forma crítica e reflexiva; 

produzindo, assim, modificações efetivas em seu contexto sócio-histórico e 

cultural. (FRIGOTO, 1987). 

Frente às características do cenário atual, esta forma de ensino 

(empreendedor) constitui-se como uma maneira eficaz de lidar com as  

implicações decorrentes do contexto contemporâneo12, o qual encontra-se 

subsumido à lógica e aos efeitos da Indústria Avançada. Ou seja, a educação 

empreendedora tende a desenvolver características necessárias e a facilitar a 

inserção e manutenção no mercado de trabalho, mesmo frente toda 

competitividade que o mesmo apresenta - inclusive com robôs e sistemas cyber- 

físicos - uma vez que fomenta o empreendedorismo e incentiva à ação, ampliando 

o olhar dos sujeitos e conduzindo a atitudes flexíveis, ousadas e criativas. 

Sob estas premissas, portanto, embasa-se a elaboração desta proposta, a 

qual almeja, essencialmente, capacitações sobre a Quarta Revolução Industrial, 

bem como, a inserção da educação empreendedora em todos os momentos 

educacionais e níveis escolares, ou seja, o objetivo é que docentes do SENAI-SC - 

devidamente capacitados - tenham uma prática pedagógica efetivamente 

contextualizada, além de regida e perpassada pelos princípios do ensino 

empreendedor. Convém ressaltar que, estas concepções partem, basicamente, de 

um enfoque crítico de educação, o qual, conforme Saviani (1989) compreende a 

relação: sociedade, educação e trabalho; sob uma ótica histórica, situando-a no 

processo de produção e reprodução capitalista contemporâneo. Os capítulos 

seguintes descrevem a proposta e contemplam esta situação. 

 

 
11É importante destacar que estas encontram-se detalhadas no item 1.2 deste estudo, o qual faz referência 

específica à Educação Empreendedora. 
12Para maiores informações sobre as referidas implicações ver a introdução  deste artigo, bem como, o  item  

1.1, referente à Indústria Avançada. 
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Capítulo 2 

 
2.1 Uma proposta de ensino empreendedor: análises e reflexões 

Segundo Saviani (1989) o processo de educação constitui-se como 

dinâmico, complexo, não linear e ininterrupto; produto e produtor de realidade 

social. Assim, ele deve constituir-se como agente transformador, promovendo 

mudanças e rompimento de paradigmas. Deste modo, é imprescindível que toda e 

qualquer proposta a respeito do ensino empreendedor, seja calcada sob estas 

premissas, ao considerar os sujeitos como seres passíveis de atuação sob o contexto 

onde encontram-se inseridos. Em tempos de Indústria Avançada, esta obrigação é 

ainda mais premente, pois frente a complexidade e às incógnitas deste cenário,  

cabe aos indivíduos adequarem-se e proporem transformações e formas de atuação 

diferenciadas, coerentes com o panorama contemporâneo. 

A proposta de curso deste estudo, portanto, vem contemplar as 

necessidades prementes no cenário atual, pois visa facilitar o desenvolvimento de 

sujeitos críticos e conscientes de sua realidade, bem como, de suas possibilidades 

de atuação no contexto profissional. Destarte, através de conhecimentos oriundos 

da Educação Empreendedora, os indivíduos podem superar situações de exclusão 

social e promover alterações no meio que vivenciam, através de uma prática 

profissional regida pela contextualização, análise, reflexão, criatividade e escolhas 

conscientes; culminando em ações empreendedoras e transformadoras. 

Sob a égide destes princípios, destaca-se que é necessário criar uma cultura 

de indagações, de - segundo expressão desenvolvida por Da Matta (1981) - 

“estranhamento do familiar” e do que é tido como “normal”. Convém salientar 

que, isto deve acontecer de forma processual e adequada a cada turma, porém, 

passando por todas as formas de ensino (aprendizagem industrial, curso técnico, 

qualificações), até culminar na educação superior; sendo parte integrante de sua 

construção como sujeito. Assim, é possível conduzi-lo efetivamente à criticidade e 

à compreensão ampla do contexto onde está inserido, para, a partir de então, 

desenvolver atitudes verdadeiramente empreendedoras. 
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Tendo em vista o contexto delineado, na sequência, apresenta-se um 

projeto de formação docente, visando a inserção da educação empreendedora em 

todo sistema escolar do SENAI-SC. Convém destacar, que tal empreendimento é 

bastante ousado e inovador, porém, quando se fala em educação empreendedora, 

sabe-se que estas características - aliadas à criatividade e outras peculiaridades - 

são intrínsecas e fundamentais ao fazer docente, devendo, pois, ser colocadas em 

ação. Além disso, as mesmas devem estar presentes, inicial e fundamentalmente, 

na atuação dos educadores. Assim, não é possível, dissociar a teoria da prática, 

escondendo-se sob subterfúgios e nem apresentar medo ou embaraço, por ser, ou 

buscar ser, simplesmente, “empreendedor. ” 

 
2.2 Construindo-se empreendedor em tempos de Indústria Avançada: uma 

proposta de Curso de Qualificação Docente 

A proposta de curso de qualificação, objetiva que a ação empreendedora 

esteja intimamente atrelada ao processo de construção do sujeito cidadão e 

empreendedor – no que tange à educação escolar profissionalizante – perpassando 

e fundamentando práticas docentes variadas, realizadas e mediadas por 

profissionais amplamente capacitados, no decorrer do cotidiano educacional das 

unidades do SENAI-SC. Almeja-se que, a partir desta proposta isto ocorra em 

todas as formas de atuação , iniciando-se nos cursos de Aprendizagem Industrial, 

passando pelos cursos técnicos e, culminando nos superiores, de qualificação e até 

pós-graduações. A meta, inclusive, é que a prática da Educação Empreendedora 

seja inserida nos Planos Políticos e Pedagógicos das instituições de ensino do 

SENAI-SC, apontando-a como prática didático-pedagógica obrigatória, para tanto, 

será fomentado entre os participantes do curso a realização desta solicitação junto 

aos responsáveis pelas Unidades onde atuam. 

Conforme mencionado anteriormente, há alguns princípios a serem 

seguidos quando se almeja o ensino empreendedor. Entre eles o resgate dos 

conhecimentos prévios e das vivências dos alunos. Assim, para o alcance dos 

objetivos propostos, a parte inicial do curso refere-se à apresentação dos 

participantes, bem como, ao mapeamento de seus conhecimentos acerca de seus 

eixos temáticos principais, qual sejam, Educação Empreendedora e Indústria 

Avançada. Em seguida, serão apresentadas as temáticas específicas do curso, 
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onde, através de oficinas e de um processo bastante dinâmico e participativo, 

buscar-se-á instrumentalizar os docentes da referida instituição ao ensino 

empreendedor em tempos de Indústria Avançada. 

O curso será realizado no decorrer de um período de dez meses, sendo um 

encontro mensal de dois dias, ou seja, 16 horas mensais de ensino presencial, 

divididos em dois dias por mês, no CTAI (Centro de Tecnologia, Automação e 

Informática), na cidade de Florianópolis. Além disso, os alunos terão mais quatro 

horas para realização de trabalhos e entrega on-line, totalizando 20 horas mensais 

de curso. Após a técnica de apresentação13, através de dinâmicas de grupo, serão 

averiguadas as concepções do corpo docente participante desta qualificação, 

acerca da Educação Empreendedora, bem como, sobre a inserção da mesma em 

sua prática diária. Ademais, neste momento é possível também, verificar seus 

conhecimentos a respeito da Quarta Revolução Industrial, inclusive sobre seus 

impactos sobre a educação profissional. 

A realização desta etapa culminará em um “mapeamento”, dos “fazeres 

empreendedores” nas Unidades do SENAI-SC, e ainda, acerca das concepções 

referentes à Quarta Revolução Industrial - uma vez que contempla em seu bojo a 

possibilidade de constatar vários aspectos de modo simultâneo - sendo eles: as 

compreensões sobre o assunto, principais dificuldades, carências, ansiedades, 

vitórias, atuações, conhecimentos, barreiras; enfim, vários quesitos fundamentais. 

Ademias, oferece a possibilidade de solicitar a apresentação de exemplos de 

práticas cotidianas e cases de sucesso (caso afirmem ter uma atuação docente nos 

moldes da Educação Empreendedora). 

Para propiciar a capacitação mais profunda dos educadores, haverá, além 

das aulas presenciais, a requisição de trabalhos em modalidades de ensino à 

distância (através de fóruns de discussão e trabalhos individuais e em equipe), 

através dos quais almeja-se que eles vivenciem, reflitam, discutam, leiam e 

estudem, de modo crítico, as questões ligadas à Quarta Revolução Industrial, bem 

como, à Educação Empreendedora. Deste modo, a meta é que sejam amplamente 

orientados rumo à uma prática que busque contemplar as premissas de ambos os 

conceitos, através da mediação dos colegas e dos docentes. O item seguinte 

apresenta a proposta desta qualificação de forma mais detalhada. 
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2.3 Apresentação e detalhamento da proposta de Qualificação Docente 

 
 

Nome da Proposta Construindo-se empreendedor em tempos de Indústria Avançada. 

Objetivo Geral Propiciar aos educadores do SENAI-SC - subsídios acerca da 

Indústria Avançada, bem como, a respeito da educação 

empreendedora, a fim de que sua prática docente seja pautada nestes 

princípios, em todos os momentos. 

Objetivos Específicos - Averiguar as concepções do corpo docente acerca da educação 

empreendedora, bem como, a inserção da mesma em sua prática 

diária. 

 

- Verificar, junto aos docentes, seus conhecimentos a respeito da 

Quarta Revolução Industrial, inclusive sobre seus impactos sobre a 

educação profissional. 

 

- Elencar estratégias de ensino visando suprir as lacunas 

identificadas junto aos docentes. 

 
- Desenvolver projetos voltados à conscientização dos profissionais 

da educação para a importância e necessidade destes conhecimentos 

(ensino empreendedor e Indústria Avançada). 

 

- Propiciar espaço de reflexão sobre a Indústria Avançada e seus 

impactos sobre o futuro profissional dos discentes. 

 

- Capacitar os profissionais atuantes no SENAI-SC à prática 

contínua da Educação Empreendedora. 

 

- Disponibilizar subsídios para a realização das práticas 

empreendedoras nas instituições de ensino, intimamente atreladas  

às premissas da Indústria Avançada. 

 

- Introduzir a educação empreendedora nos Planos Políticos e 

Pedagógicos das instituições de ensino do SENAI-SC apontando-a 

como prática didático-pedagógica obrigatória. 

 

- Avaliar os resultados obtidos no decorrer do processo. 

Carga horária A qualificação terá a carga horária total de 200 horas, divididas no 

decorrer de 10 meses. 

Haverá um encontro presencial, por mês – fevereiro a novembro – 
de dois dias consecutivos (16 horas) e mais 4 horas para realização 

 
13 É importante lembrar que a referidas técnicas são detalhadas nos itens posteriores. 
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 de atividades não presenciais; totalizando 20 horas de curso 

mensais. 

Número de encontros 10 encontros (Sendo um a cada mês – de fevereiro a novembro, 

conforme carga horária de cada módulo). 

Número 

participantes 

de Um docente de cada uma das 74 Unidades do SENAI-SC. 

As turmas serão divididas em duas turmas, com 37 alunos cada, as 

quais terão as aulas presenciais em datas distintas. 

Local Centro de Tecnologia, 

Florianópolis - SC 

Automação e Informática (CTAI) de 

Infraestrutura Laboratório de Automação Industrial, 

Sala de aula, 

Biblioteca, 

Laboratório de informática. 

Materiais Folhas de papel ofício, 

Canetinhas, 

Revistas, 

Tesouras, 

Cola, 

Retalhos de Tecidos, 

Rolo de Barbante. 

Conteúdos 1- Módulo 1: Retratos do Cotidiano Escolar: conhecimentos e 

práticas docentes (20 horas). 

 

2- Módulo 2: Educação Empreendedora: Necessidades e Desafios 

(40 horas).. 

 

3- Módulo 3: Conhecendo A Indústria Avançada: Conceitos e 

Reflexões (40 horas). 

 

4- Módulo 4: Autoconhecimento: quem sou eu e quem é o outro (40 

horas). 

 

5- Módulo 5: Educação Empreendedora no Cotidiano: Ampliando 

conhecimentos, aplicando conceitos (60 horas). 

Docentes Professora especializada em Indústria Avançada. 

Professora especialista em Educação Empreendedora. 

Professora com formação em Psicologia. 

 

Obs: as disciplinas serão distribuídas entre os docentes de acordo 

com os conhecimentos necessários para o módulo a ser lecionado. 
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Metodologia Predominantemente oficinas, debates, seminários, práticas 

vivenciais e trabalhos colaborativos (Descritas minunciosamente a 

partir do item 4.3.1). 

Avaliação Participação e postura do aluno no decorrer do curso. 

Atividades em equipe e colaborativas. 

Pesquisas e debates. 

Realização das tarefas on-line. 

Apresentação de Seminários. 

Aulas práticas. 

Simulações. 

Elaboração de Vídeos. 

Referências ALVES, Rubem. O amor que acende a lua. Campinas, SP: 

Papirus, 1999. 

 

ANDRADE, Suely Gregori. Teoria e prática de dinâmica de 

grupo: jogos e exercícios. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999. 

 
FRITZEN, Silvino José. Exercícios Práticos de Dinâmica de 

Grupo 4º Volume. 27 ed. Petrópolis: Vozes, 1999. 

 
GALANO, Mônica Haydée. As emoções no interjogo grupal. In: 

LANE, Silvia T. Maurer; SAWAIA, Bader Burihan (orgs). Novas 

Veredas da Psicologia Social. São Paulo: Brasiliense. 

 
 

LOPES, Rose Mary. (Org). Educação Empreendedora, Conceitos, 

Modelos e Práticas. Rio de Janeiro: Elsevier; São Paulo: Sebrae, 

2010. 

 

KARNAL, Leandro. Minha felicidade depende de mim. 

Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=STLKQPcZ40s > Acesso em: 

15 de jun. de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=STLKQPcZ40s
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Capítulo 3 

 
 

3.1 Detalhamento dos Módulos 

Após a apresentação esquematizada da proposta de qualificação docente, 

os itens subsequentes têm como objetivo descrever, de modo minucioso, todas as 

etapas do processo, constituindo-se como uma espécie de “roteiro” ou plano de 

aula. O intento desta etapa é o esclarecimento de como o curso acontecerá, 

inclusive, com descrição detalhada das atividades e dinâmicas realizadas, 

estabelecendo ainda, ligações com os objetivos da proposta. 

 
3.1.1 Módulo 1 - Retratos do cotidiano escolar: conhecimentos e práticas 

docentes 

Este momento inicial do curso, será realizado em 16 horas presenciais e 

mais 4 horas de trabalho on-line, totalizando 20 horas. Os alunos serão 

recepcionados pelos docentes, os quais se apresentarão e darão as boas-vindas. Na 

sequência, explicam qual é o principal objetivo da qualificação, sua estrutura e 

modo de funcionamento. Após esta etapa será realizada uma dinâmica de 

apresentação, a qual já almeja inserir conceitos ligados às temáticas do curso. 

A referida técnica consiste em entregar o nome de um colega a cada um 

dos participantes, incluindo os ministrantes; em seguida os alunos deverão buscar 

informações na internet sobre a pessoa cujo nome recebeu, usando os recursos de 

que dispõem (computadores, celulares), para, posteriormente, realizar a 

apresentação deste para os demais. Não é permitido entrevistar os colegas, as 

informações deverão ser obtidas apenas on-line. Solicitar que, além de apresentar 

o colega, procure estabelecer, a partir das informações obtidas, uma espécie de 
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“perfil profissional”, ou seja, que tipo de docente esta pessoa aparenta ser. Este 

deverá ser apresentado juntamente com as informações pessoais obtidas. 

No decorrer das apresentações, o docente observa as reações das pessoas 

quando ouvem as informações encontradas a seu respeito na internet e em seguida 

mediar um debate sobre isso, englobando temas como: sociedade em rede, 

relações virtuais e pessoais, impressões que seus perfis on-line transmitem, 

exposições que a internet possibilita; enfim, estabelecer ligações variadas com os 

assuntos relacionados ao curso, ao cotidiano dos sujeitos e dos seus alunos. 

A partir do debate sobre “a vida on-line”, começar a mapear as concepções 

dos participantes acerca da Indústria Avançada. Para tanto, serão distribuídas 

folhas de ofício e solicitado que cada um escreva, em forma de tópicos, tudo que 

sabe a respeito deste tema, sem utilizar qualquer fonte de pesquisa. Estas folhas 

serão coladas na parede da sala formando um grande painel com as concepções 

prévias dos docentes sobre a Indústria 4.0. Após esta etapa, promover uma breve 

discussão entre os alunos sobre a educação no contexto atual, listando 

semelhanças e diferenças de tempos atrás, dificuldades e desafios. 

Convém ressaltar que estes dados servirão de base para a elaboração do 

Módulo 3 deste curso, pois possibilitam a análise dos conhecimentos prévios dos 

participantes sobre o tema em questão. Ademais, nas horas deste módulo que 

precisam fazer on-line, eles deverão realizar uma pesquisa sobre a Indústria 

Avançada, na qual precisarão averiguar as principais características da mesma, sua 

origem, conceito e curiosidades, enfim, deverão ampliar os conhecimentos prévios 

e vir para as aulas do Módulo posterior com algum embasamento, proporcionando 

maior agilidade ao processo. 

No segundo dia de aula, iniciar com a técnica do “Emboladão”; esta 

consiste em formar um círculo com os alunos, sendo que cada um deverá 

cumprimentar o colega à sua direita, chamando-o pelo nome; solicitar então, que 

eles caminhem aleatoriamente estabelecendo contato visual com aqueles pelos 

quais passarem. Solicita-se então que eles parem no lugar e formem “ um bolinho 

de pessoas”, pedir que, sem mover os pés, deem a mão ao colega que estava à sua 

direita no início da dinâmica. Como eles foram misturados, isso será um pouco 

difícil, “embolando” os participantes, o desafio é voltar à organização inicial do 

círculo sem soltar as mãos. 



33 
 

 

 

 

 

 

Tendo em vista a técnica realizada, instruir os alunos à listarem as 

possíveis ligações da dinâmica com seu cotidiano profissional. Posteriormente, 

cada um apresenta seus apontamentos e por fim, realiza-se uma discussão sobre os 

aspectos mais pertinentes à ação docente. O objetivo, neste momento, é que os 

professores percebam que seu aluno está inserido em um contexto mais amplo, 

bem como, os próprios docentes; e que, no decorrer das situações a vida de todos 

“se embola”, e é possível “desembolar” apenas trabalhando de forma colaborativa, 

fazendo uso da comunicação, da mútua-ajuda e do respeito às diferenças. 

Para finalizar este módulo, será solicitado que cada participante descreva 

em uma folha, uma atividade realizada em sala de aula, que tenha a ver com as 

discussões efetuadas até este momento do curso. Esta deverá ser aplicada na 

turma, no tempo máximo de 15 minutos e a descrição entregue ao ministrante da 

qualificação. O objetivo é que haja uma troca de experiências, ideias, vivências e 

concepções, ampliando, inclusive, as compreensões acerca dos discentes, bem 

como, do cenário no qual estão inseridos. Convém destacar que, esta prática 

também servirá de referência para uma atividade a ser realizada no Módulo 2, 

sendo assim, resgatada no próximo momento do curso. 

 
3.1.2 Módulo 2: Educação Empreendedora: necessidades e desafios 

O referido módulo do curso de qualificação docente, será realizado em 

quatro encontros, de oito horas cada, e ainda, em oito horas de atividades on-line, 

totalizando 40 horas. Ou seja, irá abranger os encontros presenciais dos meses de 

março e abril. Após cumprimentar e dar as boas-vindas a todos, resgatar os 

trabalhos realizados no encontro anterior, entregando à cada um uma das 

descrições das atividades que realizam em sala. Após a distribuição dos trabalhos, 

solicitar que leiam com atenção, relembrem a apresentação da colega e proponham 

mudanças e melhorias na aplicação da técnica realizada. Finda esta etapa, os 

trabalhos deverão ser devolvidos aos seus donos, com as respectivas sugestões. 

Dividir os alunos em equipes de quatro elementos cada, através da técnica 

“Estamos todos no mesmo barco”. Esta consiste em imaginar que estão em um 

navio e ficar movimentando-se ao som de uma música. Ao aviso do coordenador 

da dinâmica, o “navio começa a afundar” e todos deverão procurar lugares nos 

botes salva-vidas, ou seja, formar equipes de acordo com a quantidade de lugares 
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que tem nos mesmos (dita pelo professor). Fazer isso várias vezes, modificando a 

quantidade de lugares nos botes, até formar uma equipe com quatro pessoas. 

Após a aplicação da técnica, fazer uma analogia da mesma com o cotidiano 

escolar, onde alunos, gestores e professores estão “no mesmo barco” e debater um 

pouco esta situação. Iniciar uma sondagem acerca dos conhecimentos dos 

participantes sobre o conceito de Educação Empreendedora. Questioná-los sobre 

sua prática, verificando se a mesma possível aspectos e características de um 

ensino empreendedor. Solicitar que cada grupo, sem fazer uso de nenhuma forma 

de pesquisa, elabore um cartaz representando suas concepções acerca da Educação 

Empreendedora. Expor os cartazes, mas sem comentá-los. 

Distribuir, para cada equipe um texto diferenciado, sobre Educação 

Empreendedora14. Solicitar que seja feita a leitura do mesmo e elencado os pontos 

principais. Apresentar à turma suas considerações acerca do referido texto. Finda 

as apresentações, promover um debate sobre o assunto. Solicitar então, que cada 

equipe compare as considerações dos textos, com os cartazes elaborados, 

verificando semelhanças e distinções. 

No momento seguinte, solicitar que analisem novamente as descrições das 

práticas efetuadas em sala de aula, juntamente com as sugestões dos colegas e 

apontem aspectos de um ensino empreendedor nesta referida atividade. Esta 

discussão deverá ser feita em equipe, e posteriormente, deverão ser pontuadas 

possíveis modificações na metodologia apresentada, para que ela tenha, 

efetivamente, aspectos de Educação Empreendedora. Expor à turma. 

Como atividade final, será solicitado que cada equipe elabore uma aula de 

45 minutos, que atenda aos critérios e princípios do um ensino empreendedor. 

Formular o Plano de Ensino da mesma e descrever, minunciosamente, as 

atividades. É preciso ainda, justificar, com base na literatura acerca do assunto, o 

caráter empreendedor da referida aula. Serão sorteados alguns alunos para aplicar 

a aula na turma. Por fim, solicitar que façam nas horas de ensino EAD (à 

distância), um texto sobre a importância da Educação Empreendedora, a fim de 

ampliar os conhecimentos sobre o conteúdo. 

 
14 Textos retirados do livro organizado por Rose Mary A. Lopes: Educação  Empreendedora,  Conceitos,  

Modelos e Práticas. Para maiores informações vide referências. 
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Com estas atividades, almeja-se pelo entendimento dos princípios 

empreendedores, os participantes possam modificar sua forma de pensar, analisar 

e compreender a si mesmo e ao meio onde estão inseridos, e, deste modo, 

promover mudanças efetivas em seu contexto, principalmente, profissional, 

modificando sua prática docente e conduzindo-a cada vez mais a uma Educação 

Empreendedora Ademais, esclarecimentos sobre o “fazer empreendedor” 

contribuem para o rompimento de paradigmas cerceadores da criatividade e 

liberdade humana, ocasionando mudanças efetivas, através da relação dialética 

estabelecida entre os sujeitos e o meio onde estão inseridos. 

 
3.1.3 Módulo 3- Conhecendo a Indústria Avançada: conceitos e reflexões 

Este módulo será trabalhado em quatro encontros presenciais, totalizando 

32 horas de aula, e mais oito horas para elaboração de pesquisas e trabalhos on- 

line. Em um primeiro momento serão apresentados conceitos que abrangem a 

Indústria Avançada e demais informações importantes, na sequência eles irão 

vivenciar alguns aspectos deste tipo de empresa. Assim, a primeira etapa será 

realizada no laboratório de automação industrial, o qual conta com robôs e outros 

equipamentos tecnológicos, para que na chegada os participantes já tenham uma 

experiência diferente, que possibilite contatos com a tecnologia. 

Neste momento, são instruídos a interagir com os equipamentos da área de 

automação dispostos no ambiente. A partir daí começa a ocorrer a sensibilização 

dos participantes para a identificação e capacitação dos colaboradores no cenário 

da indústria avançada, como a estruturação de ambientes de trabalho flexíveis, 

inovadores e conectados. Busca-se “despertar” as pessoas para os conceitos da 

indústria 4.0, de modo que possam perceber a aplicação destes na rotina de 

trabalho, bem como, os seus impactos na educação profissional. Vale lembrar que, 

os alunos já terão elaborado uma pesquisa sobre o assunto, nas horas de atividade 

on-line, destarte, já possuem alguns conhecimentos prévios. 

Após esta vivência com robôs e carrinhos com controle remoto, resgatar a 

dinâmica feita na primeira aula, aquela que precisavam pesquisar on-line sobre os 

colegas. Iniciar um debate sobre o assunto, relacionando-o com conceitos como 
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Big Data, sociedade em rede e segurança da informação15. Concluída esta etapa,  

os alunos serão divididos em quatro grupos e dispostos nas bancadas existentes no 

laboratório, para trabalhar com equipamentos acionados por softwares16 , ou seja, 

dispositivos de ensino prático. É necessário destacar que, cada equipe receberá um 

tutorial do dispositivo e com auxílio de um docente da área técnica de robótica e 

eletrônica, deverão fazê-lo funcionar. 

Os grupos deverão ter a experiência de colocar para funcionar ambos os 

equipamentos solicitados, sendo que ao encerrar um experimento, devem iniciar o 

outro. Cabe ao coordenador da atividade colocar pressão para que acabem o 

quanto antes, simulando as metas a serem alcançadas em uma empresa. O objetivo 

é experienciar alguns conceitos da Indústria Avançada, entre eles, o uso de 

tecnologias distintas das habituais, a automação, o trabalho colaborativo, empatia, 

resolução de problemas complexos e distintos e a relação homem x máquinas 

interativas; vivenciando-os, de forma empírica. 

Neste momento, é importante que o docente esteja atento às reações dos 

alunos ao receberem as atividades (resistência, sentimentos negativos, entusiasmo, 

interesse, participação, etc.), a fim de explorá-las no debate. Após a realização das 

tarefas práticas, promover reflexões buscando estabelecer relações com a atuação 

em sala de aula e com o mercado de trabalho. É importante esclarecer que, o que 

eles vivenciaram é uma realidade em escalas e proporções reduzidíssimas, da 

aplicação dos conceitos da Indústria Avançada nos processos de trabalho. 

Posteriormente, a turma é conduzida de volta à sala de aula e nesta etapa é 

realizada a dinâmica “Corpo Ideal e Corpo Real”, com o tema: “Como seria o 

profissional do futuro? ” Para esta técnica é preciso imprimir recortes de cartões 

com  as  palavras  CABEÇA,  TRONCO,  BRAÇOS,  PERNAS  e  CORAÇÃO. 

Distribuir as palavras entre os alunos e instrui-los a formar grupos com as partes 

do corpo (todos os que tem a palavra coração devem se unir, palavra braços, e 

assim por diante). Distribuir para cada equipe uma folha de flip chart e canetões. 

Orientá-los  a  discutir,  desenhar  e  escrever  as  características  da  parte  que 

 
15 Termos já discutidos no item 1.1, referente à Indústria Avançada. 
16 Serão usados dois dispositivos de ensino prático, sendo um o Arduino, o  qual é formado  por uma casinha 

com sala, cozinha, banheiro e quarto; cujo o objetivo é fazer as luzes da casa se acenderem, através de uma 

programação básica; e, o Lego, que é um robozinho que se move, tipo um carrinho de bate-e-volta, também a 

partir de uma programação simples. 
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receberam do profissional do futuro. Ou seja, como deve ser o coração do 

profissional do futuro, a cabeça e demais partes distribuídas. 

Ao término do processo, unir as partes, colando-as na parede de forma a 

montar uma pessoa. Na sequência, cada grupo apresenta suas considerações e os 

demais fazem contribuições. Promover uma discussão estabelecendo ligações com 

os alunos e com as competências que precisam desenvolver para sobreviver no 

cenário da Indústria 4.0, relacionar esta atividade com as anteriores deste módulo  

e finalizar a atividade. 

O próximo tema a ser trabalhado acerca da Indústria Avançada, diz 

respeito à Ética na nova indústria. Neste momento, são distribuídos para os 

participantes, casos que envolvam questões éticas no cenário da Quarta 

Revolução, situações hipotéticas, mas passíveis de acontecer. Os sujeitos que 

tiverem as mesmas ocorrências deverão formar grupos e debater entre si as 

questões éticas apresentadas em cada um. Deverão tentar chega a um consenso de 

como agir nesta situação e apresentar as ponderações para a turma. 

O docente deve estar atento para que a discussão não tenha o foco no 

“conceito de ética”, ou seja, o que seria certo ou errado (próprio do dilema), a 

meta é promover reflexões sobre questões que possam surgir e com as quais os 

profissionais inseridos neste contexto precisem lidar. Orientar a discussão para 

uma reflexão de como é necessário rever os preceitos éticos para a nova realidade 

que se apresenta, bem como, as posturas profissionais e o preparo dos discentes. 

Para finalizar, a turma é dividida em duas equipes (através de sorteio) e 

será realizado um júri simulado. Uma equipe será responsável por pesquisar (fazer 

uso de celulares e computadores) argumentos para defender o uso da Inteligência 

Artificial, robôs e automação como força de trabalho, em substituição aos seres 

humanos, enquanto a outra terá a incumbência de ser contrária à esta situação. 

Cada equipe terá um prazo pré-estabelecido para apresentar seus argumentos (20 

minutos) e a outra terá o mesmo tempo para contra-argumentar. 

A meta, neste instante, não é chegar a uma equipe vencedora do processo, 

mas sim, que os alunos compreendam os prós e contras do cenário que 

circunscreve as esferas profissionais de modo cada vez mais ferrenho, levando os 

trabalhadores à necessidade de desenvolverem características diferenciadas. Neste 
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contexto, a educação profissional também prescinde de mudanças urgentes, uma 

vez que almeja o preparo para o mercado de trabalho, de modo mais específico. 

 
3.1.4 Módulo 4: Autoconhecimento: quem sou eu e quem é o outro 

O módulo será composto por 40 horas de estudo, sendo 32 horas 

presenciais e oito com estudos on-line. Como a meta é promover o 

autoconhecimento, compreendendo-se como um educador empreendedor em 

tempo de Indústria Avançada, as atividades serão de cunho bastante pessoal. 

Buscando leva-los à compreensão de sua constituição como sujeitos, bem como, 

acerca dos demais. Assim, a atividade EAD, consiste em escreverem um email ao 

professor da disciplina, simulando uma situação no futuro. Ou seja, eles deverão 

avançar até o ano de 2028 e contarem no email como sua vida está. Esta atividade 

visa averiguar suas percepções, planos e projetos de vida. 

Após apresentar aos alunos a atividade on-line, será realizado o exercício “ 

Este sou eu”, o qual consiste em distribuir materiais variados aos alunos (revistas, 

canetinhas, lápis de cor, folhas de ofício, cola, pedaços de tecido, etc.), para que 

cada um elabore uma representação de si mesmo (podem utilizar imagens 

recortadas de revistas, desenhos, enfim, a forma de representar a pessoa fica à 

critério da criatividade de cada um). Após a caracterização eles deverão escrever 

ao lado direito da cabeça, três frases que orientam sua vida; do lado esquerdo, três 

valores que possuem. Então, escrevem ao lado do coração os três maiores amores, 

na mão direita três sonhos, na esquerda três metas, ao lado da perna direita três 

passos para alcançar seus sonhos e da esquerda três atitudes para alcance dos 

objetivos. Após o término desta atividade há a socialização da técnica, onde eles 

apresentam sua produção, suas concepções e debatem o assunto. 

Na sequência, distribuir o texto: “ Pipocas da Vida”, de Rubem Alves 

(1999) e solicitar que façam uma análise crítica do mesmo, estabelecendo ligações 

com sua trajetória de vida, inclusive, ilustrando-a com fatos de seu cotidiano. 

Distribuir pipocas para serem saboreadas, estimulando várias vias sensoriais e 

efetivando assim a apreensão do conteúdo. Vale lembrar que, a utilização deste 

texto auxilia no rompimento com concepções oriundas do senso-comum acerca da 

“herança de traços de personalidade” de seus genitores, ou seja, rompe com mitos 

de que “filho de peixe, peixinho é”, e coloca o sujeito como um ser em constante 
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desenvolvimento e crescimento em todos os aspectos. Ademais, ajuda a 

desmitificar a impossibilidade de alterar traços identitários, levando os alunos e se 

verem como sujeitos de ação e possibilidades. 

Fazer a dinâmica do “Curtograma”, onde cada um deverá realizar uma 

análise e escrever nos devidos lugares: “ Curto e faço” (o que gosta de fazer e faz), 

“Curto e não faço” (gostaria de fazer e não faz), “ Não curto e faço” (o que faz 

contra sua vontade) e “ Não curto e não faço” (o que não gosta de fazer e não faz). 

Esta técnica propicia uma análise da qualidade de vida dos sujeitos, a partir de 

suas obrigações e preferências, assim, dará início a um debate sobre os motivos 

pelos quais as pessoas fazem muito do que não gostam e pouco do que gostam 

(sendo que estes devem ser listados no quadro). Em seguida, promover reflexões 

sobre as maneiras de modificar as situações que não estão a contento (as quais 

também devem ser escritas no quadro a fim de proporcionar sua visualização). 

Assistir então, o vídeo do Leandro Karnal, “ Minha felicidade depende de 

mim”17, solicitar que anotem os pontos principais no decorrer do vídeo. Ao 

término do mesmo, formar equipes de cinco pessoas - a partir de características 

semelhantes18 - e realizar uma análise dos aspectos principais do vídeo ligando-os 

aos conteúdos trabalhados neste módulo. Posteriormente, eles deverão fazer uma 

transmissão ao vivo no facebook, sendo que todos os integrantes da equipe devem 

aparecer; a docente do módulo, bem como, os colegas da turma deverão ser 

marcados para poderem assistir19. Finda as apresentações na referida rede social, 

promover uma reflexão sobre a necessidade de autoconhecimento para um 

especialista em Educação Empreendedora. 

 
3.1.5 Módulo 5: Educação Empreendedora no cotidiano: ampliando 

conhecimentos e aplicando conceitos 

 

 

 
17 Retirado do endereço eletrônico: < https://www.youtube.com/watch?v=STLKQPcZ40s > Acesso em: 15 de 

junho de 2017. 
18 A partir das atividades realizadas anteriormente, isto é, que não gostam das mesmas coisas, que tem os  

valores parecidos, enfim, os membros da equipe deverão apresentar alguma semelhança, de acordo com as 

técnicas efetuadas. 
19 Convém destacar que, esta técnica, além de estar em consonância com o cenário contemporâneo, permite a 

socialização dos conhecimentos  para além dos horizontes escolares,  ao  abranger as pessoas que fazem parte  

da referida rede social. Ademais, exige dos alunos habilidades de comunicação e expressão, criatividade, 

tomada rápida de decisão, espontaneidade; enfim, atitudes características dos  empreendedores, possibilitando-

os vivenciarem-nas. 

https://www.youtube.com/watch?v=STLKQPcZ40s
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O módulo final desta qualificação docente compreende uma carga horária 

um pouco maior do que os anteriores, pois, almeja que os participantes coloquem 

em prática os conhecimentos desenvolvidos no decorrer do curso. Deste modo, ele 

contempla 60 horas de atividades, sendo 44 horas presenciais e 16 de atividades 

EAD (envolvendo a preparação dos seminários e a avaliação do curso). 

Incialmente, então, os alunos deverão formar equipes, de no máximo seis alunos, 

(neste momento eles poderão escolher livremente os integrantes), cada grupo 

receberá a incumbência de preparar uma aula, com caráter empreendedor, 

contemplando algum conteúdo ligado à Indústria Avançada; esta não deve 

ultrapassar 90 minutos de duração. As equipes terão duas horas para se 

organizarem e o restante do planejamento deverá ser efetuado on-line. As 

apresentações acontecerão nas últimas aulas deste módulo (últimas 17 horas, mais 

as 3 de planejamento presencial, totalizam 20 horas). 

Face estas considerações, na etapa seguinte os alunos serão instruídos a 

agirem de forma contrária à do módulo anterior, ou seja, deverão formar equipes 

com pessoas que possuam características as mais distintas possíveis das suas, a  

fim de promover a diversidade de ideias. Cabe ressaltar que, os desenhos 

realizados no módulo anterior, através da técnica: “Este sou eu”, estarão expostos 

na sala, facilitando a realização desta atividade. Estas técnicas, além de 

promoverem a convivência com a diversidade, tirando-os de sua “zona de 

conforto”, amplia o conhecimento dos demais e incentiva a observação do outro a 

partir do eu, resgatando os conteúdos anteriores. 

Os referidos grupos deverão ter no máximo seis integrantes e serão 

orientados a analisar o trabalho e sua evolução em cada período histórico (Pré- 

história, Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea – distribuídos via 

sorteio -) e preparar uma apresentação criativa do mesmo20, sendo que a mesma 

não deve ultrapassar o período de 30 minutos. Além disso, precisarão eleger um 

personagem da referida época, que tenha características empreendedoras, 

destacando-as e evidenciando-as em sua história de vida. Para realização desta 

tarefa terão um período de 90 minutos. 

 
20 Por “apresentação criativa” entende-se todas as formas diferenciadas de se transmitir conhecimento 

(dramatização, telejornal, vídeos, cartazes, paródias, sátiras,). Refere-se a técnicas que fujam do lugar comum  

de aula expositiva e dialogada. 
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Vale enfatizar que, esta atividade transfere para os alunos a 

responsabilidade de conhecer o universo do trabalho, construindo conhecimentos 

de forma atuante, diferenciada e participativa. Ademais, após as apresentações, 

haverá uma socialização da técnica, ou seja, cada equipe deverá expor suas 

considerações a respeito da mesma, relatando os sentimentos e os impactos que  

ela acarretou, estabelecendo ainda, ligações com seu cotidiano docente. Neste 

momento, portanto, busca-se criar uma relação de empatia entre estes professores 

e seus alunos, além de almejar despertar o olhar para a possibilidade de práticas 

empreendedoras. Este processo levará, por volta de 10 horas. 

Na segunda etapa deste módulo, os mesmos grupos da atividade anterior 

deverão pesquisar cases organizacionais, que ilustrem a necessidades de os 

trabalhadores desenvolverem novas características, tendo em vista as mudanças 

promovidas pela Quarta Revolução. A partir disto, deverão gravar um vídeo de no 

máximo 10 minutos, apresentando o caso e analisando-o à luz das teorias e das 

práticas trabalhadas no decorrer da qualificação. Este deverá ser postado no canal 

do youtube, socializando os conhecimentos. Posteriormente, a turma irá assisti-los 

e os mesmos serão debatidos. Convém destacar que, este processo todo levará, 

aproximadamente, 10 horas. 

As 4 horas faltantes para completar a carga horária do curso, serão 

dedicadas à uma autoavaliação e também uma análise da qualificação. Para a 

primeira, eles responderão, anonimamente, um questionário previamente 

elaborado pelas docentes. A segunda ocorrerá através da `Técnica do Barbante”, 

nesta, os alunos devem formar um círculo, com todos de pé. A coordenadora do 

processo segura o rolo de barbante, fala uma palavra que represente seus 

sentimentos com relação à participação nesta qualificação docente, explica o 

motivo desta escolha e joga o rolo para outra pessoa, esta deverá repetir o 

procedimento. É importante que um professor auxiliar anote no quadro as palavras 

de cada membro. Ao final desta atividade, irá se formar uma “teia” com os 

barbantes se entrelaçando, a qual permite analogias diversas com a Educação 

Empreendedora, com o cenário atual e com os desafios cotidianos da docência. 

Após esta etapa, entregar a poesia “O jovem e a estrela-do-mar” (autor 

desconhecido), bastante pertinente ao momento e discuti-la um pouco com a 

turma, enfatizando a capacidade de modificação da realidade que cada professor 



42 
 

 

 

 

 

 

tem em suas mãos. Finalizar com a “Técnica das características”, na qual um 

presente vai passando por todos os alunos, segundo as características percebidas, 

ao final a pessoa “mais bondosa” fica com o presente por ser boa divide-o com 

todos (pode ser bombons, balas ou chocolates). Esta dinâmica é bastante divertida, 

promove a união grupal e a análise de suas características, sendo ideal para este 

momento de finalização. Após a técnica, agradecer e encerrar a qualificação. 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

 

 
4.1 Conclusão 

A contemporaneidade constitui-se como um momento singular, ao 

apresentar características diferenciadas de outras épocas. Segundo Almeida 

(2005), a Quarta Revolução, também conhecida como Indústria Avançada, já está 

em curso e traz em seu bojo uma série de mudanças, rupturas, ansiedades e 

possibilidades. Assim, cabe ao ser humano, amplamente circunscrito por esta 

realidade, a aquisição de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades 

distintas e a adoção de posturas inusitadas e condizentes com este novo cenário. 

Desta forma, ele terá condições de permanecer e competir no mercado de trabalho 

atual, obtendo o tão almejado sucesso profissional. 

É fato que o momento atual - principalmente no cenário brasileiro - 

encontra-se permeado por incertezas, instabilidades, expectativas, medos e 

angústias. A crise econômica, política e social que assola o país faz com que o 

contexto vivenciado caracterize-se tanto como um fator crítico ao fazer 

empreendedor, como uma ameaça. Contudo, conforme aponta Korman (2016) ao 

andarem na “corda bamba” dos acontecimentos de cada momento histórico, é que 

os sonhos e visões tornam-se fortes o suficiente para virarem realidade. Em outras 

palavras, é possível “tirar proveito” desta situação e prevalecer-se para agir, 

porém, analisando e conhecendo profundamente a realidade e pautando-se em um 

plano de ação minuciosamente elaborado. 
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Tendo em vista estas concepções, observa-se que a necessidade de alcançar 

patamares mais elevados no mercado de trabalho e a busca pela superação dos 

novos desafios, leva ao esfacelamento de paradigmas e à premência do 

desenvolvimento de posturas profissionais inéditas. Ademais, conduz à criação de 

áreas de atuação diversificadas, a fim de evitar a precariedade e exclusão do 

mundo do trabalho (FERRETTI, 1996). Destarte, ou o profissional desenvolve as 

características exigidas pelo contexto onde está inserido, ou tende a ficar à 

margem do mercado atual. Frente esta realidade, à educação cabe a mediação 

destas relações, orientando os sujeitos quanto às maneiras de atuação, 

principalmente relativas aos recursos humanos em interação com as máquinas, 

sendo a Educação Empreendedora forte aliada rumo ao alcance destas metas. 

Face as considerações apresentadas até aqui, o presente Trabalho de 

Conclusão de Curso, possui como objetivo geral desenvolver uma proposta de 

curso para docentes do SENAI-SC, abrangendo esclarecimentos acerca da 

Indústria Avançada, bem como, sobre a Educação Empreendedora. Além disso, 

almeja propiciar aos educadores do SENAI-SC subsídios acerca dos referidos 

temas, para que sua prática seja pautada nestes princípios e conduza a uma 

educação profissional efetivamente contextualizada e empreendedora. Para o 

alcance destas metas, buscou-se inicialmente, analisar o arcabouço teórico acerca 

dos conceitos-chave do estudo e verificar as concepções dos docentes acerca dos 

mesmos finda esta etapa, foi apresentada uma proposta de qualificação docente, 

segundo as premissas da Educação Empreendedora (amplamente discutidas neste 

estudo) e com uma metodologia pautada no trabalho colaborativo, na realização 

de seminários, oficinas, atividades lúdicas e técnicas vivenciais; a fim de vivenciar 

os conceitos da Indústria 4.0, de modo concomitante aos do ensino empreendedor. 

A  partir  dos  resultados  obtidos  no  levantamento  de  dados  realizado na 

etapa inicial, é possível criar uma série de medidas que instrumentalize os 

educadores a compreenderem as premissas preconizadas pela Indústria Avançada 

e a conduzir seus alunos, paulatinamente, ao alcance das metas primordiais da 

Educação Empreendedora. Lembrando que estas consistem em propiciar aos 

educandos a visão do contexto contemporâneo, intimamente subsumido à lógica 

de produção capitalista e circunscrito pelos resultados da Quarta Revolução; além 

de orientar, de modo contínuo, a ações sobre sua realidade, modificando-a, bem 
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como, ao desenvolvimento de atitudes, características e concepções voltadas ao 

exercício do empreendedorismo - em sentido amplo e global –, no decorrer de sua 

trajetória escolar e em todos os aspectos de sua vida. 

O objetivo da qualificação, portanto, é evidenciar que o ensino 

empreendedor, caracteriza-se como uma ferramenta imprescindível à realização de 

mudanças sociais, oriundas da emancipação dos sujeitos, tendo em vista o fato de 

que - quando realizado realmente segundo seus princípios basilares - rompe 

paradigmas, amplia o olhar dos indivíduos e leva ao estabelecimento de atitudes 

ousadas, flexíveis e criativas; as quais são fundamentais ao cenário de trabalho 

atual. Assim, os docentes precisam compreender as configurações e exigências do 

mundo contemporâneo, buscando constantemente o desenvolvimento das 

características que o mesmo almeja, para conseguir obter o tão cobrado sucesso 

profissional e, ao mesmo tempo, transmitir este conhecimento a seus alunos. 

Portanto, o desenvolvimento de um curso - como elaborado aqui  - que almeje  

isto, certamente auxiliará, sobremaneira, para a efetividade de tal empreitada. 

Cabe ressaltar ainda, a importância dos professores desenvolverem a 

“antevisão do trabalho” – conforme pontuado na introdução deste estudo – pois, 

aos docentes empreendedores esta habilidade é essencial. Assim, é necessário que 

realizem constantemente a “leitura de mundo”, ou seja, que estejam atentos e 

compreendam profundamente o contexto que os circunscreve. É necessário 

“estranhar o familiar”, como aponta Da Matta (1981), ou seja, olhar o cotidiano 

com “outros olhos” e “através dos olhos dos outros”, principalmente daqueles que 

não fazem parte de suas vivências habituais; não “banalizando”, porém, 

acontecimentos diários, tendo uma visão holística do cenário atual e vindouro. 

Para isso, os trabalhos colaborativos realizados no curso são de grande valia, pela 

troca de experiências e vivências com realidades diversificadas. 

A proposta em questão, tem como princípios basilares as formulações 

desenvolvidas por Saviani (1991), as quais revelam uma concepção dialética de 

produção de vida, conhecimento e de sujeito. Assim, é fundamental no ensino 

empreendedor a compreensão do meio sócio-cultural e econômico onde o 

educando encontra-se inserido, bem como, das vivências e relações que este 

estabelece. Ademais, o objetivo principal deve amparar-se sob a necessidade dele 

se reconhecer como sujeito de ação e possibilidades, isto é, como um ser capaz de 
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produzir e modificar seu contexto: quebrando paradigmas, produzindo mudanças 

significativas e rompendo com desigualdades sociais e econômicas, 

principalmente através da tríade: educação, trabalho e exercício da cidadania. 

É necessário, neste momento, apontar que um processo educacional 

intimamente permeado pelas premissas da Educação Empreendedora, certamente 

facilitará a aquisição, o desenvolvimento e a prática dos princípios pontuados no 

parágrafo anterior. Isto deve-se ao fato de que, a construção dos discentes como 

sujeitos será amparada e regida pelas mesmas diretrizes, desde sua inserção nas 

instituições do SENAI-SC e não apenas em cursos com formação técnica ou 

superior. Obviamente que, valores preconizados no decorrer do processo de 

constituição do sujeito, terão maiores chances de permanecerem com ele e de 

serem postos em ação. Assim, acredita-se que a capacitação docente, conforme 

estruturada e descrita neste trabalho, vem a ser uma forma bastante eficaz de 

instrumentalizar os educadores e levá-los a internalizar a prática empreendedora, a 

qual, passa a fazer parte de seus modos de agir, tanto em sala de aula, como fora 

dela, sendo exemplos concretos aos seus alunos. 

Face estas prerrogativas, é perceptível a necessidade de ir além e não 

apenas promover melhorias no ensino de empreendedorismo, existente como 

disciplina em algumas instituições e em determinados cursos – o que também tem 

grande valor -, mas, aproveitar o momento de questionamento e possibilidades, 

para ampliar a abrangência desta área do conhecimento, expandindo seu leque de 

atuação, principalmente, tendo em vista sua amplitude e os resultados passíveis de 

obtenção. Ao fomentar este debate no decorrer da qualificação, espera-se que os 

docentes expandam estas questões e levem-nas para as Unidades nas quais atuam, 

sendo disseminadores das proposições expostas durante o curso. 

A compreensão acerca da importância do ensino empreendedor, é 

fundamental neste contexto, assim, esta questão irá perpassar as várias etapas do 

curso, buscando conduzir a reformulação dos modos de entender e fazer 

empreendedorismo, descontruindo as formas de vê-lo como uma disciplina 

isolada, e levando considerações acerca de sua abrangência e amplitude, ao 

englobar todas as etapas e momentos da vida escolar. Muito embora estas opções 

sejam de grande valia, por que não sonhar e ousar, partindo diretamente para um 

“grande salto” na educação, ao invés de ficar atendo-se a transposição de 
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“pequenos” obstáculos? Assim, os docentes serão estimulados também a 

buscarem, através do debate com seus superiores, a inclusão do ensino 

empreendedor nas matrizes curriculares dos cursos e nos Planos Político- 

Pedagógicos das instituições do SENAI-SC - não como um campo do saber 

específico, dissociado dos demais - mas como prática e em forma de embasamento 

que perpassa a ação docente. 

Para o alcance de tal intento, faz-se necessário, contudo, a conscientização 

maciça do corpo docente, técnico e dos gestores das referidas instituições de 

ensino. Isto é, através da capacitação dos professores, é possível sensibilizar estes 

profissionais com relação ao que consiste o empreendedorismo, à importância e 

aplicabilidade prática desta prática pedagógica essencial, estimulando-os a 

conduzirem este debate para dentro de suas Unidades. Ademais, é possível 

evidenciar como a inserção da Educação Empreendedora em todos os cursos 

promovidos pelo SENAI-SC, certamente vem a ser um diferencial que agrega 

grande valor à esta instituição de ensino, podendo, inclusive, ser base para 

campanhas publicitárias e de marketing. 

Observa-se então que, há muitos desafios existentes acerca da Educação 

Empreendedora, a começar por seu esclarecimento, sua prática e até mesmo 

valorização. Contudo, é possível modificar esta realidade, através de análises 

similares as desenvolvidas no curso em questão, as quais apontem falhas, acertos e 

promovam melhorias. Além disso, é preciso evidenciar que a adoção de uma 

prática docente continuamente voltada ao ensino empreendedor também contribui 

sobremaneira para melhorias e mudanças nas situações apresentadas, sendo um 

trabalho bem elaborado a melhor resposta e justificativa à importância do ensino 

empreendedor. Frente estes aspectos, percebe-se que é um desafio constante 

modificar concepções preconceituosas e errôneas e ultrapassar os interstícios 

existentes nas mesmas, porém, o curso de qualificação é o primeiro passo rumo a 

um caminho inteiro de possibilidades e mudanças. 
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