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RESUMO 
 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo a integração entre Educação, Trabalho e 

Empreendedorismo, e como estes, tem um papel importante no aprendizado de 

jovens de classe média baixa que estão buscando sua inserção no mercado de 

trabalho. A Cisão entre Educação, Trabalho e Empreendedorismo sempre foi uma 

questão presente nas instituições de todo o Brasil. Quando havia trabalho manual, 

não existia trabalho intelectual e vice-versa. Ao incluir o empreendedorismo entre 

essas duas outras vertentes, a articulação entre as três dimensões se tornava algo 

ainda mais difícil. Com o projeto “Novos Horizontes” será possível exercer uma 

conexão entre diferentes áreas do conhecimento, a fim de melhorar a formação de 

um jovem que pretende se inserir no mundo do empreendedorismo. Objetivamos 

para esta pesquisa contextualizar o projeto “Novos Horizontes”, como uma 

intervenção inovadora que trará como oportunidade a cidadãos menos favorecidos 

financeiramente, oficinas de artesanato e, além de tudo, um suporte para uma 

inserção eficaz e duradoura destas pessoas no mundo do trabalho. Para alcançar o 

objetivo apresentado efetuamos uma abordagem de caráter qualitativo, tendo 

como base a pesquisa de campo. Para a produção de informações, utilizamos 

fontes secundárias e entrevistas semiestruturadas. Através do referencial de análise 

é possível perceber que a articulação entre Educação, Trabalho e 

Empreendedorismo pode ser a melhor alternativa para uma formação completa de 

uma pessoa que ingressa em uma instituição ou até mesmo, participa de um 

projeto comunitário. Estas três vertentes colaboram muito mais para a sociedade 

quando integradas do que separadas. 

 

 
Palavras-chave: Educação; Empreendedorismo; Trabalho, Arte; sustentabilidade. 
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"Se quisermos alcançar resultados nunca antes alcançados, 

devemos empregar métodos 

nunca antes testados." (Francis Bacon) 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que a inserção no mercado de trabalho está se tornando algo mais 

difícil com o passar dos dias, entretanto, todos querem garantir o seu lugar neste 

meio, a começar pelos jovens, que estão investindo cada vez mais cedo em seus 

dons para poder ter uma fonte de renda. Isto faz com que pensemos em todos os 

nossos objetivos enquanto professores e transformadores sociais e de que forma 

podemos contribuir com essa nova geração, para que o empreendedorismo esteja 

presente na vida de cada um de uma maneira eficaz e duradoura. Por este fator, o 

presente trabalho de Conclusão de Curso tem como objeto de estudo a integração 

entre Educação, Trabalho e Empreendedorismo. 

Os primeiros vestígios que despertaram interesse sobre esta temática 

ocorreram logo no inicio do Curso de Especialização em Educação 

Empreendedora, quando, em uma das atividades, foi pedido à turma que fizesse 

um projeto inovador para os Jovens do Ensino Médio, envolvendo 

empreendedorismo. Tal trabalho nos despertou atenção sobre o assunto e a 

importância da educação empreendedora nas escolas e, contudo, funcionou como 

um convite que nos conduziu a uma busca de fontes para desenvolvimento de 

ideias relacionadas a este conceito. 

Ao analisar a trajetória do ensino no Brasil, pode-se observar que, depois 

do surgimento da escola, a relação entre trabalho e educação assume dupla 

identidade (SAVIANI, 2007), ou seja, houve uma grande cisão entre trabalho 

manual e intelectual, que perdura até os dias de hoje. Quando se trata de 

empreendedorismo articulado com educação, podem-se destacar as mesmas 

dificuldades e separações. Ontologicamente falando, estas três dimensões 

sofreram várias mudanças ao longo da história individual de cada uma, porém, a 

principal transformação para o desenvolvimento dessas vertentes ainda acontece 

lentamente. 

De forma geral, a junção entre esses três temas citados acima, seja em 

salas de aula da Educação Básica, Superior, Profissionalizante ou até mesmo em 

projetos comunitários, sugere um enorme avanço para o país. 

De acordo com Albert Einstein: “No meio da dificuldade encontra-se a 

oportunidade”. É por meio deste sentido que centramos este estudo à intervenção 
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inovadora de conhecimentos integrados pelo projeto “Novos Horizontes” 

desenvolvido na Cidade de Lagarto- SE, especificamente no Bairro Novo 

Horizonte e adjacentes. 

A escolha do local se deu pelo fato de termos crescido neste ambiente e 

através de nossa experiência empírica, ter reconhecimento do quanto é necessário 

à implantação de projetos naquele bairro que possui jovens tão cheios de força de 

vontade, porém, com poucas chances de progresso profissional. 

A proposta aqui abordada visa oferecer oportunidades para os jovens de 

classe média baixa, com intuito de inseri-los no mercado de trabalho e, acima de 

tudo, orientá-los para que consigam obter o conhecimento necessário que servirá 

de suporte para sua permanência no mundo do empreendedorismo, além de, 

segundo Ramos (2007, p. 2) “propiciar a realização de escolhas e a construção de 

caminhos para a produção da vida”. 

Tendo como inspiração o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (PRONATEC) serão ofertadas no bairro Novo Horizonte, 

Oficinas de Artesanato e Decoração, onde, a principal matéria prima serão objetos 

recicláveis e oriundos da natureza, como sementes. O tempo estimado para a 

concretização desta intervenção será de duas semanas. 

A estruturação deste trabalho foi dividida em três capítulos. O primeiro 

capítulo tem a finalidade de mostrar um breve apanhado sobre o problema em 

questão e por que esta intervenção pode ser considerada inovadora. 

Encontraremos a resposta para isto, no próprio objetivo do projeto e na maneira 

como ele será direcionado e contextualizado. Nesta parte do TCC, os objetivos 

gerais e específicos da pesquisa serão apresentados. 

No segundo capítulo, além de apresentarmos o objeto de estudo, também 

exibimos as metodologias e atividades. Neste tópico, destacamos os 

procedimentos metodológicos desta análise, que privilegiam abordagens 

qualitativas, tendo como base para o seu desenvolvimento, a pesquisa de campo, 

realizada no bairro Novo Horizonte, no município de Lagarto/SE, por meio de 

observação e entrevistas semiestruturadas com os sujeitos da região, entre de 16 a 

21 anos de idade e seus familiares. 

Ainda na segunda parte, mostramos de forma detalhada o diferencial 
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deste trabalho. Por exemplo, teremos paralelamente às oficinas de artesanato, 

palestras e aulas sobre Empreendedorismo, Sustentabilidade, Marketing Digital e 

Economia. Essas outras áreas de conhecimento entrarão como suporte para as 

oficinas e para uma inserção mais completa destes jovens no mercado de trabalho 

(no caso de abrirem seu próprio negócio), além de mostrar outras oportunidades, 

caso esses adolescentes tenham algum interesse por essas outras dimensões que 

não estejam diretamente relacionadas com a arte. 

O terceiro e último capítulo tem o objetivo de apresentar o projeto, 

através do referencial de análise utilizado para o desenvolvimento deste TCC, que 

aconteceu a partir das leituras bibliográficas de autores como Raphael Zaremba, 

Lygia Magacho, Marise Ramos, Demerval Saviani, Ricardo Mello, Fernando 

Dolabela, José Aranha e Paulo Freire. 

Contudo, tendo como base o que foi colocado nestas três partes da 

monografia, esta pesquisa visa como resultado, a possibilidade de articulação 

entre Educação, Trabalho e Empreendedorismo em um único projeto (Novos 

Horizontes) que envolva jovens capazes de complementarem seus conhecimentos 

e através disso colaborarem para a transformação social. 
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CAPÍTULO 1. INICIATIVA EMPREENDEDORA 

 

 
 

1.1. Definição do problema 

 

 
Este TCC trata-se de uma intervenção inovadora em um bairro humilde 

no interior do estado de Sergipe. Não obstante, a decisão de intervir neste local e 

do porque fazer uma articulação entre várias áreas de conhecimento (artesanato, 

empreendedorismo, economia e marketing digital) e não focar em uma única, 

como o empreendedorismo, faz com que este estudo seja peculiar. Através dos 

objetivos apresentados ao longo do texto, será possível mostrar a importância de o 

conceito ter sido pensando dessa forma. 

É importante salientar que, quando há uma manifestação que procura 

solucionar um problema encontrado, seja em uma comunidade ou instituição, na 

maioria das vezes, esse projeto visa uma única vertente, ou seja, se um projeto 

comum também ofertar oficinas de artesanato, ele terá como dimensão principal o 

trabalho manual e não focará tanto na educação e no empreendedorismo, que são 

essenciais para o desenvolvimento daquela pessoa que quer se ingressar no 

mercado de trabalho. 

O objeto de pesquisa abordado nesta investigação, no caso, Educação, 

Trabalho e Empreendedorismo, visa uma iniciativa empreendedora com foco em 

um problema a ser resolvido. O projeto opta por encontrar a resolução de um 

impasse enfrentado na sua grande maioria, em comunidades de baixa renda, que 

encaram dificuldades de inserção no mercado de trabalho e, quando encontram 

uma oportunidade de emprego, não acham uma maneira de progredir naquilo, 

pois, foi inserido de forma superficial, sem o conhecimento necessário e sem 

direito de realização de escolha. 

O tipo de empreendedorismo a ser destacado neste trabalho é o Negócio 

Próprio, através deste, a intervenção deverá ressaltar em suas palestras e aulas de 

empreendedorismo, que o projeto não tem o intuito de estimular apenas pessoas a 

abrirem seu próprio negócio, ou seja, é importante ensinar ao aluno que ele “deve 

avaliar bem o seu perfil, as necessidades de investimento, a oportunidade de 
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mercado, e daí, tomar a decisão de embarcar em um negócio próprio” (COSTA, 

2016). 

Tornar-se um MEI (Microempreendedor individual) ou um autônomo 

será o primeiro objetivo daquele que participar da intervenção inovadora “Novos 

Horizontes”. Este projeto, no bairro escolhido, contará com oficinas de artesanato, 

utilizando materiais recicláveis e oriundos da natureza, palestras e aulas sobre 

sustentabilidade, economia, marketing digital e empreendedorismo. 

Nesse sentido, há um diferencial na intervenção a ser desenvolvida, pois 

é oportuno lembrar que projetos empreendedores realizados dentro de instituições 

ou, como no caso deste, em comunidades, geralmente não integram vários tipos de 

conhecimentos que ofereçam mais de uma oportunidade para o sujeito principal. 

Compreende-se, então, que o aluno, ao realizar o ato da inscrição para 

participar da ação, não estará apenas se inscrevendo para instruir-se de práticas 

sobre Artesanato com material reciclável, ele, portanto, estará adquirindo uma 

oportunidade que poderá se transformar em várias outras. 

A propósito destas afirmações, podemos dizer que este não é um simples 

estudo que busca a inserção de pessoas no mercado de trabalho, mas sim, um 

projeto de intervenção inovadora que pretende fomentar jovens de baixa renda a 

realizar escolhas para sua vida profissional e a encontrar oportunidades diante 

daquilo que mais sabe fazer. 

 

 
1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo Geral 

 
 

“Empreender significa mais do que gerar novos negócios e ser 

inovador, é necessário ter noções de diversos conceitos e matérias que 

envolvem a existência de um pequeno negócio e a relação dele com os 

diversos atores que encontramos no ambiente de atuação do mesmo”. 

(MAGACHO, 2016) 

 
Como afirma Lygia Magacho, empreender vai muito além de abrir um 

negócio próprio ou de ter uma ideia nunca pensada antes, pois, ser empreendedor 

envolve vários conceitos que servirão de suporte para o mantimento de uma 

empresa no mercado de tralho. 
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A partir de tal enfoque, esta pesquisa tem como objetivo principal a 

formação adequada de jovens de classe média baixa no mundo do 

empreendedorismo, sob a qual envolve autonomia de escolhas e conhecimentos 

necessários para a manutenção dos mesmos neste mercado de trabalho. 

 
 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 
Dentre os objetivos específicos deste estudo, podemos destacar: 

 

 
 Fomentar jovens a inserção no mercado de trabalho através de um negócio 

próprio. 

 Propiciar conhecimentos necessários sobre artesanato, empreendedorismo, 

marketing digital e economia. 

 Integrar dimensões como Educação, Empreendedorismo e Trabalho. 

 Estimular o pensamento crítico dos participantes da intervenção. 

 Mostrar a importância da articulação entre trabalho manual e intelectual. 

 Orientar os jovens na construção de múltiplas escolhas. 

 Promover o trabalho em equipe. 

 Incentivar estas pessoas a agirem como transformadores sociais. 

 Estimular estes adolescentes a inovação. 

 

 
Estes objetivos serão alcançados com a articulação entre educação, 

trabalho e empreendedorismo e a integração entre artesanato, empreendedorismo, 

marketing digital e economia, através de palestras, aulas, dicas, atividades e 

oficina. 
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CAPÍTULO 2. APRESENTANDO O PROBLEMA 

 

 
 

De fato, é essencial nos dias de hoje fomentar jovens sobre o que é 

empreender, como devem empreender e discutir de que forma isso pode melhorar 

o futuro da sociedade. É dessa maneira que os organizadores deste projeto 

enxergam esta intervenção, como um modo de passar o máximo de conhecimento 

sobre empreendedorismo, arte, sustentabilidade e diferentes áreas que envolvem 

esse processo de aprendizagem, estimulando na prática e na teoria, os alunos a 

pensarem e a inovarem, a partir do que foi aprendido. Mas será que oficinas 

ofertadas em duas semanas conseguem capacitar pessoas em diferentes áreas? 

José Aranha ressalta sobre esta abordagem em seu texto “Educação, trabalho e 

empreendedorismo”, afirmando o seguinte: 

 

 
“Na sociedade industrial, bastava o saber acumulado na formação para 

suprir o conhecimento de toda vida de trabalho, porém, na sociedade 

pós-industrial, com as mudanças contínuas as pessoas necessitam de 

uma formação ininterrupta. A capacitação passa a ser contínua e por 

toda a vida.” (ARANHA, 2016) 

 

 
Partindo da concepção de Aranha, é importante salientar que ao ler sobre 

conceitos empreendedores, chega-se à conclusão que há uma grande diferença em 

ter uma noção sobre algo e for capacitado naquilo. A capacitação de uma pessoa 

em alguma coisa vai muito além de 14 dias de oficina, palestras e aulas, pois, 

aquele que está recebendo a informação precisa de todo um processo para 

assimilar os ensinamentos à prática do dia a dia. 

O local escolhido para a realização do projeto e implantação de todos os 

objetivos citados até aqui foi o bairro “Novo Horizonte” da cidade de Lagarto/SE, 

onde a questão financeira (boa renda familiar) não é presente neste local, mas, o 

que mais chama a atenção ali é o esforço, a vontade de progredir e de alcançar 

objetivos que já nascem com a maioria dos cidadãos daquela comunidade. Um 

exemplo disso é o fato de como todos se engajam em projetos relacionados à 

igreja do bairro e ao convento de freiras que existe naquela região. 

O motivo da escolha do lugar se deu pelo fato de termos crescido naquela 
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localidade e de como vivenciamos desde cedo pessoas com capacidades 

inigualáveis, que perante as dificuldades ainda conseguiram progredir pessoal e 

profissionalmente. 

Mesmo com a vontade das pessoas daquele bairro de crescerem 

socialmente, as oportunidades são poucas, como em qualquer outro local que 

possua índices de baixa renda. Muitos que moram ali têm sonhos, dons e talentos 

que não são aproveitados pelo fato de terem que trabalhar “com qualquer coisa” 

por necessidade de ajudar em casa. Por isso é importante que haja na sociedade 

pessoas engajadas em projetos comunitários com a finalidade de ajudar outras a 

construírem seus próprios caminhos sem ter que abrir mão de suas habilidades. 

 

 
2.1. Metodologias 

 

 
O tipo de trabalho que abordamos aqui é o desenvolvimento de um 

projeto baseado na pesquisa qualitativa, ou seja, “Neste tipo de metodologia, o 

pesquisador é um interpretador da realidade” (BRADLEY, 1993). Além de nos 

preocuparmos com o contexto social daquela região que iremos trabalhar, isso 

também envolve abordagens qualitativas. 

Utilizamos neste estudo a exploração de um problema e, após a análise 

dos dados obtidos através da localização deste impasse, obteremos resultados. 

Foram utilizadas como ferramentas para a realização da pesquisa 

entrevistas semiestruturas para a aquisição de mais informações. Justifica-se a 

escolha deste tipo de entrevista, pelo fato desta oferecer um pouco mais de 

liberdade nas repostas dos entrevistados e facilitar a obtenção de conhecimentos 

para a pesquisa empírica. Também aproveitamos fontes secundárias (autores que 

trataram sobre o assunto) e primárias, que foram adquiridas através da nossa 

vivência no local e observação no campo de pesquisa com visitas constantes. O 

estudo pode ser definido como uma pesquisa social. Ao abordar sobre este tema 

Ricardo Mello afirma: 

“De um modo um pouco mais pragmático, pode ser considerada 

pesquisa social toda a atividade que visa à busca de soluções de 

problemas com a intenção de descobrir conhecimento. Fato é que, com 

a pesquisa social, não só a ciência e a tecnologia, mas o conhecimento 
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avança e se propaga. E quando se destaca a busca pela resolução de 

problemas, a identificação da pesquisa-ação enquanto pesquisa social 

é absoluta”. (MELLO, 2016, p. 46-47) 

 

 

Divulgaremos o projeto no bairro, através de cartazes colocados em 

pontos mais movimentados da região (mercearias, salões de beleza e escolas) além 

do anúncio deste, no final da missa da Paróquia local “Santa Teresinha do Menino 

Jesus”, na hora dos avisos. Em conversa com Padre Fábio de Jesus, pároco desta 

igreja, foi possível conseguir a ajuda da paróquia para a concretização do projeto. 

As inscrições serão realizadas no colégio Rosa Venerine (também 

convento). Em conversa com as freiras do local, pudemos apresentar a proposta e 

as mesmas, por sempre estarem envolvidas nos projetos da região, se dispuseram a 

oferecer o colégio para a realização da intervenção. 

O cartaz da divulgação do projeto deixará claro que só podem se 

inscrever jovens de 16 a 21 anos de idade moradores do bairro Novo Horizonte e 

adjacentes. Como estas pessoas ainda estão passando pela transição de construção 

pessoal e profissional e pelo fato de muitos ainda não saberem o que querem ser, 

daremos oportunidades a estes jovens. 

Serão ofertadas 35 vagas para a participação na intervenção. As vagas 

serão preenchidas conforme o resultado das entrevistas com todos os inscritos no 

projeto. As entrevistas semiestruturadas selecionarão 50 pessoas, e através de 

outras entrevistas com os familiares desses selecionados, escolheremos 35 para o 

preenchimento das vagas. 

Após a seleção dos inscritos, será marcada uma reunião com todos os 

envolvidos para podermos explicar com maiores detalhes sobre o que se trata o 

Projeto “Novos Horizontes” (a definição do título deste projeto teve como 

inspiração o próprio nome do bairro que será desenvolvida a manifestação, além 

do sentido dessas duas palavras que se encaixa muito bem ao objetivo da 

pesquisa) e quais seus objetivos. 

Durante as duas semanas de evento, contaremos com algumas atividades 

que darão suporte para a aprendizagem dos alunos, como palestras, aulas, 

apresentações e oficina. Estas atividades serão ministradas por voluntários das 

diferentes áreas presentes na intervenção. 
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2.2. Atividades do projeto 

Na tabela abaixo apresentamos a relação de atividades que serão 

realizadas no evento, além do dia e possíveis horários. Os palestrantes e 

professores deverão ser capacitados em suas devidas áreas, a fim de passar seus 

conhecimentos, ensinando e orientando sem querer algo em troca, a não ser bons 

resultados com o aprendizado dos alunos. 

 

TABELAS DE PROGRAMAÇÃO DA INTERVENÇÃO 

(DIAS, HORÁRIOS E ATIVIDADES) 

 
TABELA 1. Programação da primeira semana 

 
1ª SEMANA 

Dia Horário Atividades 

 

Domingo 
 

20 horas 
Evento de Inauguração. 

 

Segunda 
 

18:30 a 21:30 horas 
Palestras sobre 

Empreendedorismo e 

atividades em grupo. 

 

Terça 
 

18:30 a 21:30 horas 

Palestra sobre 

sustentabilidade. 

Apresentação de 

Artesanatos e decorações 

feitos com material 

reciclável. 

 

Quarta 
 

18:30 a 21:30 horas 

Introdução a Oficina de 

Artesanato- Breve 

Histórico e apresentação 

dos materiais. 

 
 

Quinta 

 

18:30 a 21:30 horas 

 

Introdução às atividades 

da Oficina de Artesanato. 

 

Sexta 
 

18:30 a 21:30 horas 

 

Continuação das 

atividades 

 

Sábado 
 

9 a 17 horas 

Palestras e aula sobre 

Marketing Digital pela 

manhã. À tarde 

retornaremos com a 

oficina. 
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TABELA 2. Programação da segunda semana 

 

 
2ª SEMANA 

Dia Horário Atividades 

 

Domingo 
 

9 a 12:00 horas 
Participação de um artesão 

da região na Oficina de 

artesanato. 

 
Segunda 

 
18:30 a 21:30 horas 

Palestra e aula sobre 

Economia. 

 

Terça 
 
 

18:30 a 21:30 horas 

Retorno da Oficina de 

Artesanato com 

participação do palestrante 

de Empreendedorismo que 

dará dicas sobre o assunto 

 

Quarta 
 

18:30 a 21:30 horas 

Continuação da Oficina 

com a participação do 

palestrante de 

Sustentabilidade, que dará 

dicas sobre o assunto. 

 
 

Quinta 

 

18:30 a 21:30 horas 
Continuação da Oficina 

com a participação do 

palestrante de Marketing 

Digital, que dará dicas 

sobre o assunto. 

 

Sexta 
 

18:30 a 21:30 horas 

 

Continuação da Oficina 

com a participação do 

palestrante de Economia, 

que dará dicas sobre o 

assunto. 

 

 
 

Sábado 

 

 
 

9 a 17 horas 

Encerramento das 

atividades da oficina, pela 

manhã. Três convidados 

donos de 

empreendimentos de 

sucesso darão palestras à 

tarde. A noite acontecerá o 

Encerramento da 

Intervenção com entrega 

de 

Certificado. 
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CAPÍTULO 3. PROPOSIÇÃO DE INTERVENÇÃO ATRAVÉS 

DO REFERENCIAL DE ANÁLISE 

 

“O empreendedor é um ser ativo na sociedade e não espera que 

alguém lhe diga o que fazer. Ele se antecipa antes do problema 

acontecer. Ele age como sendo o responsável pela solução do 

problema. Todos nascem com potencial empreendedor e os pais 

podem transformá-lo em talento real”. (ARANHA, 2016. p. 29) 

 

 
Quando José Aranha destaca que “todos nascem com um potencial 

empreendedor e os pais podem transformá-los em talento real”, isso vale 

plenamente para este projeto, contudo, observando o histórico de cada jovem que 

cresceu no Bairro Novo Horizonte e adjacentes, sabemos que alguns pais não 

estão preparados para dar devido suporte aos filhos, quando se trata de 

desenvolvimento de talento. É neste momento que entram os projetos e pessoas 

com o intuito de transformar a vida desses adolescentes para melhor. 

Ainda fazendo menção a ideia de Aranha, para se tornar um 

empreendedor de sucesso é preciso que este seja ativo, e podemos ir mais além, é 

indispensável que este seja flexível para poder lidar com todos os tipos de 

situações e mudanças. 

Assim, além de ajudar esses meninos no desenvolvimento dos seus 

potenciais empreendedores, faremos com que os mesmos sejam capazes de ter 

liderança sobre suas próprias vidas e escolhas, no caso específico, sobre seus 

próprios negócios. 

Faz-se necessária a inclusão do ensino de empreendedorismo nos dias 

atuais, sendo que a visão de mercado de trabalho está mudando. As pessoas estão 

deixando de encarar, aos poucos, o emprego fixo como a única opção de 

sobrevivência e estabilidade. A necessidade está nos mostrando novas formas de 

inserção no meio competitivo, e através disso, outras chances estão surgindo. 

Rose Mary Lopes enfatiza este assunto em seu texto sobre os 

“referenciais para a educação empreendedora” afirmando o seguinte: 

 
[...] “Assim, essa educação enfatiza o uso intenso de metodologias de 

ensino que permitam aprender fazendo e se caracteriza por isso, pois o 

indivíduo se defronta com eventos críticos que o forçam a pensar de 
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maneira diferente, buscando saídas e alternativas, ou seja, aprendendo 

com a experiência, com o processo.” (LOPES, 2010, p.29) 

Para que haja um bom início de formação do cidadão dentro de um 

projeto que dure apenas duas semanas, pensamos em envolver, neste estudo, 

quatro áreas de conhecimento e três dimensões importantes que, quando 

correlacionadas, passam a ser ainda mais eficazes para a construção de um futuro 

empreendedor. Esta investigação, por sua vez, tem entre seus objetivos, como já 

foi citado anteriormente, provocar a capacidade de adquirir novos conhecimentos, 

promover o trabalho em equipe, buscar solucionar um problema frente a novos 

desafios e participar como um agente transformador, podendo passar aquilo que 

aprendeu adiante. Podemos ver de forma pragmática este projeto no quadro 

abaixo: 

 

TABELA 3. Projeto Novos Horizontes 
 

 

Local Bairro Novo Horizonte, Lagarto/SE 

Duração da Intervenção Duas semanas 

 
 

Áreas de conhecimento 

Artesanato; Empreendedorismo 

Sustentabilidade; Marketing digital e 

Economia. 

 
 

Atividades 

Oficinas; Palestras; Aulas; Atividades e 

Apresentações. 

 
 

Proposta 

Intervenção inovadora que possibilite 

exercer uma articulação entre Educação, 

trabalho e Empreendedorismo. 

 
 

Objetivo 

Fomentar jovens a inserção no mercado 

de trabalho através de um negócio, além 

de Propiciar conhecimentos necessários 

sobre artesanato, empreendedorismo, 

marketing digital e economia. 

Para melhor entender esta pesquisa foi utilizado também, um diagrama, 

com o intuito de sugerir que todo processo deste trabalho deve ser compreendido 
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como totalidade (no caso, como unitário), através de múltiplas dimensões, como, 

por exemplo, a articulação entre Educação, Trabalho e Empreendedorismo para 

uma satisfatória inserção de sujeitos no mercado de trabalho. 

 

 
Figura 1. Diagrama do projeto 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como está retratado no esquema, é possível observar que a Educação, o 

Empreendedorismo e o Trabalho quando integrados para a construção de 

aprendizados dos sujeitos da ação, poderá ter como resultado uma completa 

inserção de um jovem no mercado de trabalho e, futuramente, uma boa formação 

deste profissional para o mundo empreendedor. 

Dentre as atividades desenvolvidas no projeto, as palestras serão de 

suma importância para a construção de conceitos que norteiam o 

empreendedorismo, a economia sob um negócio próprio, o marketing digital 

necessário para a promoção e divulgação do empreendimento e a sustentabilidade 

como melhoria para as necessidades dos seres humanos em sociedade. Nesta 

etapa, os alunos terão noção de uma teoria crítica sobre o que é empreender e 

como empreender da melhor forma. Dentre os comportamentos essenciais para a 

formação do perfil de um bom empreendedor, quatro foram escolhidos para serem 

ensinados dentro do projeto em questão. Pose-se destacar então: 

Autoconfiança. “Ter consciência de seu valor, sentir-se seguro em 

relação a si mesmo e, com isso, agir com firmeza e tranquilidade”. (ZAREMBA, 
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2016). Como diz o professor Zaremba, é preciso ter segurança em nós mesmo, 

acreditando que nosso talento e nossas escolhas são de suma importância para o 

mundo empreendedor. 

Flexibilidade. “Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais 

inteligente, mas o que se adapta melhor as mudanças” (Charles Darwin). Quando 

Darwin cita esta frase, ele claramente está dando ênfase à flexibilidade. Atitude 

tão comentada no mundo empreendedor e que de fato é uma das maiores 

qualidades daquele que quer se tornar um homem de sucesso na 

contemporaneidade. A flexibilidade encontra-se no mercado de trabalho, como a 

capacidade de um sujeito realizar várias atividades ao mesmo tempo e de ser 

maleável ao contexto que está inserido, se adaptando as mudanças conforme elas 

vão acontecendo e, é assim que o homem pós-moderno vive e tende a progredir. 

Criatividade. A criatividade “é elemento de diferenciação de produtos e 

serviços e uma das bases para o crescimento das pequenas empresas” (SEBRAE, 

2015). A partir desta atitude é possível encontrar o diferencial de uma empresa, não 

apenas, em produtos e serviços, mas, em ações criativas com o intuito de “buscar 

soluções viáveis e adequadas para a resolução de problemas”. (ZAREMBA, 2016, 

p. 31) 

Comunicação. Em qualquer âmbito profissional é necessária a 

“Capacidade para transmitir e expressar ideias, pensamentos e emoções com 

clareza e objetividade” (Id. Ibid). É essencial transmitir uma boa comunicação 

dentro de um ambiente profissional. Lidar com uma equipe, funcionários e 

clientes, requer um cuidado que envolva sensibilidade e ao mesmo tempo 

objetividade em uma ação. 

Liderança. Atualmente, a concepção de um bom líder vai além 

daquele que apenas dá ordens. Uma boa liderança envolve comportamentos, 

como, motivação da equipe, responsabilidade pelos atos da empresa, 

disponibilidade para escutar, reconhecimento de méritos, poder de decisão, 

planejamento, informações sobre o meio que atua, dentre tantas outras 

características que sirvam para o desenvolvimento de um negócio. No diagrama 

abaixo, está representado comportamentos essenciais para um líder de sucesso. É 

possível observar através da figura, que uma boa liderança envolve planning 
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(planejamento), controlling (controle), informing (informação), managing 

(gerenciamento), evaluating (avaliação) e supporting (apoio). 

 
 

Figura 2. Diagrama de Liderança 
 

 

 

 

Fonte: Reprodução da internet. Disponível em: 

https://br.depositphotos.com/5485708/stock-photo-leadership-management-business-diagram.html 

 

 

 
O professor, nesta intervenção, também terá o papel de um líder e 

deverá aplicar todas essas atitudes citadas. Além disso, ele terá a função de 

assegurar-se que os discentes estão conseguindo captar toda proposta que rodeia a 

intervenção e orientá-los como mediadores, contextualizando sempre as diferentes 

áreas desenvolvidas no projeto. “Deve-se estar atento ao fato de que saber ensinar 

não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para sua própria 

produção ou construção” (FREIRE, 2002, p.52). 

As aulas envolverão dicas e atividades práticas para que estes jovens 

compreendam todo o contexto que está inserido na intervenção com o ato do 

“fazer”. 
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Mostrar as pessoas que elas podem abrir um negócio próprio e revelar 

os passos para o “sucesso” ainda quando são jovens, pode ser o segredo para um 

futuro promissor em uma sociedade. 

Todavia, é importante que esses adolescentes concluam esta 

intervenção com uma visão empreendedora de mundo, onde poderão se tornar 

cidadãos críticos, solucionadores de problemas e acima de tudo, jovens com 

capacidade de pensar, inovar e adquirir suas próprias escolhas. 



26 
 

 

 
 

CONCLUSÃO 

 

Nunca sabemos se algo dará resultado se não tentarmos colocar em 

prática, portanto, é fundamental fomentar propostas que tenham a capacidade de 

serem concretizadas. Não precisa ser uma ideia inusitada e grandiosa, mas é 

importante que seja algo que nunca foi pensado antes, pois, sabemos que 

“Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados 

diferentes." (Albert Einstein). 

Tendo em vista a definição do problema apresentado neste estudo, é 

inegável, porém, que algo necessita ser feito para a resolução desses determinados 

impasses enfrentados nos bairros menos favorecidos de uma cidade. Existem 

nesses locais, dezenas de crianças e jovens com plenas competências de melhorar 

o mundo e de produzir sua própria existência. Pessoas com mentes brilhantes que 

só precisam de uma oportunidade para levar adiante aquele talento adormecido, às 

vezes, por falta de projetos como esse. 

É preciso ir muito além do que nos propusemos a fazer aqui neste 

trabalho de pesquisa, pois, só assim, é que conseguiremos tirar todos esses ideais 

do papel e colocarmos em prática no mundo real. 

Entretanto, queremos que a nossa sociedade melhore, mas não nos 

envolvemos o suficiente de forma pragmática para que isso se concretize. Vale 

destacar então, que temos o dever enquanto cidadãos de bem, de sermos 

transformadores sociais para uma melhoria coletiva em nossa sociedade. 

Essa transformação social que o parágrafo acima se refere está ligada ao 

fato do homem ser o único que pode mudar o mundo. Mudar o mundo na sua 

forma ser, de agir, de inovar e de transformar para o melhor. 

Realizar projetos que ensinem aos jovens de hoje que eles podem ser 

essas pessoas transformadoras seria um grande passo para a mudança que estamos 

precisando na sociedade individualista em que vivemos. Projetos que valorizem o 

que cada um tem de melhor, seja na arte, na economia, na sustentabilidade, em 

qualquer área, mas que tenha o objetivo principal de mostrar aquele cidadão que 

ele pode realizar (empreender) algo para uma sociedade melhor. Fernando 

Dolabela em uma entrevista concedida a professora e empreendedora Marianne 
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Hoeltgebaum diz o seguinte: 

 

[...] “Sinteticamente, eu diria que não se pode dar uma direção ao 

aluno para que ele seja um empreendedor empresarial, mas para que 

seja empreendedor em sua forma de ser. Abrir uma empresa pode ser 

uma opção do aluno. Porém, ele pode ser empreendedor em qualquer 

atividade. Ele pode ser empreendedor sendo músico, poeta, 

funcionário público, político, etc. Então, dentro da Pedagogia 

Empreendedora, a atividade empreendedora torna-se universal”. 

(DOLABELA, 2004) 

 

 

Neste discurso é possível perceber que Dolabela vai muito além daquele 

conceito que todos nós conhecemos sobre o que é empreender, pois, para muitos, 

isto se resume na ação de abrir um negócio próprio, mas, esta teoria nos direciona 

a muitas outras questões. 

Uma delas, como diz Dolabela, é de que todo aluno deve ser um 

empreendedor na sua forma de ser, e muito mais, todo o ser humano pode ser 

empreendedor em qualquer atividade que exerça. Esse deve ser um dos principais 

objetivos do ensino de empreendedorismo nas instituições e em projetos em todo 

o Brasil e no restante do mundo. 

Assim, para que esta proposta de pesquisa não se torne efêmera, seria 

viável mostrar a cada jovem inscrito na intervenção e estimulá-lo desde cedo 

sobre o conceito adequado de empreender e inovar. Não será de um dia para o 

outro que eles se tornarão transformadores em sua forma de ser e de agir, mas 

quando se planta uma semente de forma correta, ela sempre dará bons frutos. 
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