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RESUMO 
 

 

O presente trabalho busca apresentar uma proposta de intervenção em educação 

empreendedora no SENAC Bahia, analisando as práticas docentes, as complexidades e 

adversidades encontradas no processo de elaboração do planejamento e de como ter 

resultados exitosos para um contexto empreendedor. Para um compêndio de educação, 

trabalho e empreendedorismo, o SENAC Bahia apresenta sua estrutura pedagógica 

pautada nos sete passos metodológicos apresentados no Modelo Pedagógico Nacional. 

A proposta ora apresentada está embasada em uma pesquisa realizada com 53 docentes 

do regional através da qual foi possível compreender as impressões, demandas e 

sugestões da prática docente. Assim sendo, apontamos para o desenvolvimento de uma 

proposta de intervenção que tem como objetivo empreender nas práticas formativas dos 

docentes. 

 

Palavras-chaves: SENAC Bahia; Práticas docentes; Educação Empreendedora; 

Educação; Mercado de Trabalho. 
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Introdução 

 

O novo perfil do mundo do trabalho é algo que precisa ser reverberado no 

quadro docente, pulverizando uma nova visão acerca da formação, buscando processos 

que condicionem uma nova percepção deste profissional no cenário que se fará 

necessário atuar e subsistir. 

O projeto pedagógico que o SENAC apresenta em seu atual contexto traz uma 

sobrecarga de características empreendedoras que subjetivamente complementam e 

consolidam a formação profissional do referido aluno, levando-o a uma formação 

transversal e com ênfase no protagonismo social. Acreditando e potencializando o 

processo formativo, com variáveis que elucidam a característica perfilada do 

profissional oriundo do SENAC, através das marcas formativas. 

Tais marcas formativas são as bases norteadoras para atendimento às exigências 

do mundo/mercado de trabalho, através de estudos realizados pela instituição-objeto e 

que inseridas no seu projeto político pedagógico desencadeia naturalmente uma 

ascensão do ser formado em sua essência humana à profissional. As marcas formativas 

do SENAC são domínio técnico-científico, visão crítica, atitudes empreendedora, 

sustentável e colaborativa. 

Para o SENAC, competência é definida como a ação ou o fazer profissional 

observável, potencialmente criativo, que articula conhecimento, habilidades e valores, e 

permite o desenvolvimento contínuo. Competências estas que são requeridas pelo 

mundo/mercado de trabalho e que passam a nortear as práticas docentes através de 

situações de aprendizagens que culmine no atendimento de indicadores que 

evidenciarão o desenvolvimento da competência do perfil profissional almejado. 

Logo, analisar este desenvolvimento contínuo preconizado pelo projeto 

pedagógico da referida instituição, através da criticidade e evidência que a educação 

empreendedora tem relevante contribuição para o processo formativo, será de grande 

significância. Encontrando na prática profissional com a formação supracitada a 

relevância da mesma para práticas mais assertivas e coerentes ao fazer profissional do 

educando egresso pela instituição. 

É possível constituir uma educação empreendedora com pilares que consolidem 

práticas que convergem com o mercado de trabalho e as exigências requeridas para o 
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mundo do trabalho. Conseguindo ainda, desmistificar a falsa filosofia de que todo 

empreendedor deve ser empresário ou que todo empresário precisa necessária ser 

empreendedor. 

Nesta perspectiva buscamos compreender o espaço pedagógico como local de 

produção e socialização, que valoriza os saberes e estimula a criação de novos saberes, 

visando o desenvolvimento integral do educando, priorizando a autonomia para 

oportunizar o exercício de enfrentar situações-problema, refletir, criar e transformar, 

desenvolvendo competências básicas por meio de pesquisas, confrontando ideias e 

aplicações de conhecimentos, resgatando a valorização humana, inserindo valores 

estéticos, políticos e éticos tão necessários em nossa sociedade. 

Para tanto, se faz necessário, diante um cenário com contextos ricos em 

construções, o papel daquele que será o maior motivador, estimulador, orientador, 

incentivador deste processo diferenciado de elaboração do conhecimento, para além das 

práticas livrescas, conteudistas e fragmentadas. Outrossim, precisaremos envolver 

conhecimentos, comportamento, conceitos, procedimentos, valores, atitudes, saber, 

fazer e ser. 

Não obstante, buscaremos analisar as práticas docentes do SENAC Bahia na 

implantação do Modelo Pedagógico compreendendo o empreendedorismo em sua base 

filosófica essencial para o êxito da proposta institucional. 

Apresento no primeiro capítulo os compêndios do projeto deste trabalho 

destacando o problema central, as oportunidades e metodologia. No segundo capítulo, 

apresento o SENAC Bahia e a intervenção direta com minha prática docente pautadas 

no Modelo Pedagógico e os pontos assertivos e de atenção preconizado para a educação 

empreendedora na sua estrutura base. No terceiro capítulo, pautamos a discussão 

desenvolvida com teóricos e autores que reverberam a educação empreendedora na 

educação profissional e como estas aliadas a uma prática docente eficiente desenvolve 

uma proposta eficaz em sua mística institucional. 
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Capítulo 1 

 
A prática docente precisa reverberá um fazer profissional empreendedor que 

vislumbre o mundo do trabalho. 

O trabalho se desenvolve na perspectiva de contribuir com as práticas docentes 

da equipe do SENAC Bahia na implantação do Modelo Pedagógico SENAC, pautado 

em princípios filosóficos e pedagógicos no processo formativo concernente ao 

desenvolvimento de estratégias pedagógicas que contribuam à educação empreendedora 

sólida. 

Em caráter nacional, o SENAC adota uma nova metodologia formativa de 

profissionais que desejam se inserir ou já atuam no mundo do trabalho, buscando o 

protagonismo e a validação dos conhecimentos construídos em suas próprias 

experiências de vida, contextual deste discente para a construção orientada e coletiva no 

desenvolvimento de competências requeridas em cada curso específico. Sendo assim, 

temos no docente e no discente a articulação do ensino-aprendizagem com novos 

parâmetros. 

O papel do educador não será mais o de um transmissor de 

conhecimentos já feitos, mas o de alguém que seja capaz de 

manter desperto no educando o princípio da cultura continuada, 

que jamais poderá ser confinada ao tempo escolar. [...] Porque 

ele é um agente provocador e desequilibrador de estruturas 

mentais rígidas. [...] Ensinar a aprender, a se construir ou a se 

reconstruir: eis o papel do educador. Todo progresso na 

educação está na construção do espírito e não em sua 

domesticação. (JAPIASSU, 1992 apud SILVA, 2002). 

Para tanto se fará extremamente necessário buscar analisar as práticas que vem 

sendo implantadas através do Modelo Pedagógico do SENAC, no que tange à 

construção do Plano de Trabalho Docente e na utilização de estratégias pedagógicas que 

favoreçam o estímulo por inquietações e abandonar a homeostase pelos educandos. 

Sendo necessário o fortalecimento dos conceitos acerca do empreendedorismo e da 

educação empreendedora para aplicação efetiva de práticas mais exitosas e que possam 

consolidar uma educação voltada para o mercado de trabalho contextualizado. 

Neste cenário, foi aplicado um questionário-pesquisa com 210 docentes do 

Regional Bahia do SENAC, dos quais tivemos 53 respondentes, para que pudéssemos 

perceber as reais necessidades e efetiva compreensão conceitual do empreendedorismo 

e desta educação para que a intervenção pensada tenha efeitos pertinentes e condizentes 
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às demandas da organização, contemplando assim os objetivos da educação 

empreendedora. 

A pesquisa foi desenvolvida por inquietações que fundamentam a proposta de 

intervenção e embasam algumas afirmativas que emergem das práticas docentes e do 

compartilhar das experiências diárias em espaço pedagógico. Sendo assim, os 

questionamentos foram pensados e apresentados em dez quesitos, utilizando da 

ferramenta dado pelo google, facilitando a rápida coleta dos dados para uma melhor 

dinâmica da análise. Outrossim, fora utilizado ainda a dispersão por e-mail corporativo 

e aplicativo de entretenimento (WhatsApp). Cabe salientar ainda que a pesquisa foi 

validada pela equipe técnica de Planejamento e Desenvolvimento Educacional do 

Regional e acompanhada a aplicação para que não dispersa da mística institucional. 

Segundo Rabbior, 1990 em Guimarães, 2002: 

o Conscientizar a respeito do empreendedorismo e da 
carreira empreendedora, lançando sementes para o futuro; 

o Influenciar/desenvolver atitudes, habilidades e 
comportamentos empreendedores; 

o Desenvolver qualidades pessoais relacionadas às 
competências necessárias para o mundo moderno: criatividade, 
assumir risco e assumir responsabilidade; 

o Incentivar e desenvolver empreendedores; 

o Estimular a criação de negócios/novas iniciativas. 
Apoiar o desenvolvimento destas; 

o Gerar empregos; 

o Desenvolver conhecimentos, técnicas e habilidades 
focados no mundo dos negócios e necessários para a criação de 
uma empresa; 

o Auxiliar empreendedores e empresas, através de 
conhecimento e ferramentas, a melhorar a sua competitividade. 
(LOPES, 2010, p.24) 

Para eficiência e eficácia deste protagonismo formativo do discente, será 

necessário um planejamento que priorize a concepção do profissional que se deseja 

formar com ainda maior destreza por parte do docente, principalmente no que tange à 

Educação Empreendedora, para que de posse dessa ação estruturada, elucide as marcas 

formativas preconizadas pela instituição interventora: domínio técnico-científico, visão 

crítica e atitudes sustentáveis, colaborativa e empreendedora simultaneamente ao 

desenvolvimento das competências do perfil profissional. 
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As informações geradas pelo questionário aplicado aos docentes do regional 

trouxeram de forma objetiva e simples, questões que elucidam desde compreensão 

conceitual até as possíveis práticas e reflexões destes docentes ao seu fazer profissional 

e como percebem a apreensão dos propósitos deste no educando e no mercado de 

trabalho de forma translúcida. Desta forma, pode-se evidenciar a possibilidade de 

incongruências estruturais voltadas para a educação empreendedora. 

E por mais que possa parecer contraditório, conseguimos na pesquisa 

desenvolvida, um paradoxo conceitual que torna a reflexão ambígua e ao mesmo tempo 

preocupante em relação ao perfil empreendedor formado pelo SENAC Bahia. Em 

determinada questão o docente afirma, em aproximadamente 98%, que as marcas 

formativas conseguem imprimir um perfil profissional no educando que condiz com o 

exigido pelo mercado/mundo do trabalho. 

 

Fonte: SANTOS, 2017. 

 

Em análise mais adiante, neste mesmo questionário da pesquisa, os mesmos 

docentes, mais de 26% dos pesquisados, afirmam não identificar o perfil empreendedor 

no profissional egresso pelo processo formativo e itinerante definido pelo SENAC 

Bahia. 
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Fonte: SANTOS, 2017 

 

Entre as marcas formativas utilizadas pelo SENAC, se faz necessário a 

cristalização conceitual dos princípios educacionais que consiste no conjunto de 

técnicas – alicerçado em teorias, ideias e ideais – filosóficas e pedagógicas, que 

orientam a forma de educar e de aprender. Nos princípios filosóficos fazemos uma 

engrenagem cognitiva entre homem, mundo, trabalho e educação e nos princípios 

pedagógicos esta articulação de variáveis se amplia, contemplando escola, currículo, 

metodologia, aluno, professor a avaliação. E assim como se fundamenta na educação 

empreendedora trata-se esta articulação de variáveis com a finalidade de pensar no 

profissional que se deseja formar. Contudo, é na educação empreendedora que objetivos 

claros e perspectivas seguras para a empregabilidade e geração de emprego e 

manutenção da possibilidade de renda se torna evidente e destaca-se em momento de 

novos contextos pedagógicos. 

Daí que se relaciona com a aprendizagem experiencial de  

David A. Kolb. Correlaciona-se ainda com pedagogias como: 

Aprendizagem pela Ação; Aprendizagem Contextual (processo 

de construir o significado com base na interação social e na 

experiência); Aprendizagem Centrada em Problemas e 

Aprendizagem Cooperativa (trabalhar em grupos heterogêneos 

exercitando a comunicação, liderança, coesão de equipe etc.). 

(LOPES, 2010, p. 29.) 

O Modelo Pedagógico do SENAC traz uma metodologia inovadora na educação 

profissional que busca contextualizar não apenas o mercado de trabalho, mas o mundo 

do trabalho a uma aproximação da demanda incessante do discente. Nessa perspectiva 

temos uma instituição com mais de setenta anos de experiência neste segmento e que até 

o presente momento, buscou desenvolver suas práticas dentro de um mesmo formato e 

passa a adaptar-se às exigências sociais para atualização das necessidades adequando 
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uma metodologia mais assertiva para resultados ainda mais exitosos e que reverberem a 

sua excelência enquanto missão institucional. 

Conforme exposto, podemos enfatizar o que a teoria já afirma: toda mudança é 

passível de crise! Fato, e é pensando justo nesta implantação e adequação pedagógica 

por parte do docente do SENAC Bahia que buscarei, ainda, através da experiência em 

atuação docente, multiplicador desta metodologia compreender as práticas docentes que 

possam convergir com as novas perspectivas empreendedoras inseridas nas estratégias 

pedagógicas e nos resultados atingidos e que foi abordada na especialização em 

educação empreendedora, como a desconstrução conceitual limitada do 

empreendedorismo e das variações que ele pode ser atingido. 

Todavia, desenvolver um processo de intervenção que aliado a identificação de 

oportunidade na metodologia implantada pelo SENAC Bahia, com o Modelo 

Pedagógico tenha convergência assertiva com a Educação Empreendedora e seus 

objetivos, é o maior objetivo deste trabalho, parametrizando práticas e estratégias 

pedagógicas exitosas e que vislumbrem a complementação necessária para a práxis 

docente do regional, sem comprometer suas bases estruturais. 

Nota-se, então, que a educação passa a estar comprometida com 

as inovações, com os novos arranjos que a dinâmica do mundo 

pós-moderno impõe. Mintzbelrg ainda alerta que uma 

mentalidade criativa se alcança por meio do equilíbrio entre a 

arte, a prática e a ciência, de forma que se faça coexistir a 

organização e a estruturação científicas com os processos de 

imaginação artística. É por intermédio desse diálogo entre a 

ordem científica e a liberdade criativa da arte que se buscarão 

novas perspectivas adequadas a uma educação empreendedora. 

(LOPES, 2010, p. 75.) 

O modelo pedagógico implantado no SENAC Bahia está em fase de análise e 

desenvolvimento, buscando uma melhor compreensão das suas práticas e como se dá o 

resultado no mercado/mundo do trabalho por estrutura que possa fomentar uma 

autonomia e protagonismo em cada educando em busca pela competência almejada. 

Associar-se à educação empreendedora nesta fase de desenvolvimento é um 

fator crucial para que suas reflexões consigam pulverizar no cenário da educação 

profissional, novas perspectivas formativas e possa despertar no docente da educação 

profissional, sobretudo, o interesse incessante por novas estratégias e a maturação 

continua de um novo cenário não apenas do mercado de trabalho, mas para além do 

mundo do trabalho, do cidadão enquanto ser social, humano e profissional. 
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É chegado o momento de assim podermos compreender o cenário do SENAC 

Bahia e cristalizar o Modelo Pedagógico e suas vertentes enquanto estratégia 

pedagógica, através do plano de trabalho docente, da análise das estratégias e de suas 

concepções à educação empreendedora e suas funcionalidades contextuais para que 

assim possamos apresentar a proposta de intervenção como alternativa viável e 

complementar, comungando das diretrizes e bases formativas da educação 

empreendedora apreendidas durante este período de especialização. 
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Capítulo 2 

 
O SENAC Bahia e o seu novo modelo pedagógico. 

 

O SENAC Bahia, refletindo nos seus processos organizacionais, compreende a 

necessidade de adaptação ao mundo do trabalho para amenizar o desencadeamento 

crescente de investimento em direcionamento diverso para suprir as demandas que 

emergem. Uma instituição de educação profissional que com mais de setenta anos, 

consegue ser referência em seus propósitos constituintes precisava reavaliar suas bases e 

reorganizar os pontos centrais para que, com fluidez e o mesmo respaldo que lhe 

compete o título de referência, possa continuar cumprindo a missão de educar para o 

trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo. 

Alinhado ao planejamento estratégico do SENAC e diante dos desafios que o 

contexto político e institucional traz para educação profissional, o Departamento 

Nacional do SENAC desenvolve e implanta em todos os regionais, logo, também no 

SENAC Bahia, o modelo pedagógico nacional. Idealizando assim que, o resultado do 

trabalho de um grupo, possa representar as melhores práticas de seus departamentos 

regionais. 

Por tratar-se de uma educação profissional, o SENAC buscou iniciar sua 

fundamentação através dos princípios educacionais, que norteiam toda a proposta do 

modelo pedagógico nacional. Estes princípios educacionais são compreendidos como 

um conjunto de referências filosóficas e pedagógicas que orientam a forma de educar e 

ensinar, provocando inquietações e estimulando uma formação mais abrangente em 

contextos que norteiam o ser humano. 

Taisprincípios filosóficos e pedagógicos se fundamentam em concepções 

contextuais e numa caracterização do processo educativo que nos leva a uma 

visualização quase que intangível por tamanha estrutura tão sólida e coesa. Contudo, na 

sua articulação e formatação, a proposta se apresenta de forma muito eficiente e eficaz, 

contemplando todos os objetivos traçados pela ideia inicial e consegue ainda 

transcrever, subjetivamente a relevância dada aos elementos fulcros destes princípios. 

Neste contexto percebemos nitidamente a preocupação do modelo pedagógico 

nacional com o ser humano, mundo, trabalho, educação, escola, currículo, metodologia, 

educando, docente e avaliação. Cada um destes elementos com características 



16 
 

 

 

fundamentais para a construção de uma educação profissional contextualizada, o que faz 

do SENAC ser esta instituição referência no que se propõe, integralmente. 

No Brasil, o debate teórico que aproxima as mudanças no 

mundo do trabalho e a proposta de desenvolvimento de 

competências profissionais acontece na segunda metade dos 

anos 1990. Na educação, o tema é introduzido por via 

normativa e pela avaliação educacional. Nas organizações, a 

partir dessa época, o desenvolvimento e a avaliação de 

competências tendem a ser centrais na gestão de recursos 

humanos ou de pessoas (termo mais recente), especialmente nos 

processos de seleção de pessoal, desenvolvimento profissional, 

descrição de cargos e avaliação de desempenho. (KÜLLER e 

RODRIGO, 2013, p. 52) 

As marcas formativas são definidas, com o objetivo de identificar e ser o grande 

diferencial do profissional formado pelo SENAC, fundamentados nos valores 

institucionais e nos princípios educacionais. Marcas formativas estas que indiciam os 

valores trabalhados em cada educando egresso de cada curso, de forma específica e 

necessária ao mercado/mundo de trabalho e fomenta no educando o desejo por manter- 

se em consonância institucional. Validando as propostas apresentadas e creditando a 

excelência devotada ao SENAC por parte dos stakeholders. 

O SENAC Bahia hoje composto por 7 unidades na capital de Salvador e mais 4 

unidades no interior, além de pólos de atendimentos distribuídos em localidades 

estratégicas do Estado, além da unidade móvel que visa o atendimento “in loco” de 

demandas que emergem à instituição, de uma forma cada vez mais crescente e carente 

de formação profissional com qualidade e credibilidade. Neste contexto, a busca pelo 

SENAC tem sido cada vez maior e em dimensões mais abrangentes. 

Para 2017, até dezembro, o regional deverá ter implantado 35 cursos ofertados 

no modelo pedagógico. Até maio, o SENAC Bahia tem 26 cursos implantados e com 

3.433 alunos atendidos. A meta é que sejam realizadas 11.436 matrículas no modelo 

pedagógico em 2017. 

As formações específicas para o modelo pedagógico no SENAC Bahia tiveram 

intensas contribuições para que estratégias pedagógicas e construções de planejamentos 

mais assertivos e exitosos consigam ser vislumbrados no perfil profissional de 

conclusão de curso do referido aluno. Como resultado, na pesquisa consegue identificar 

que quase 100% dos docentes estão aptos a conduzir, ministrar, serem orientador- 

estimuladores da aprendizagem significativa no regional, atendendo a todos os 
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segmentos e contribuindo para a consolidação da implantação do modelo pedagógico 

nacional no regional. 

 

Fonte: SANTOS, 2017 
 

 

Fonte: SANTOS, 2017 

 

Percebe-se nas experiências cotidianas, nos diálogos com colegas e nas 

elucubrações a cerca do modelo pedagógico, uma grande dificuldade de muitos 

docentes no que se torna inerente à condição de estimular, provocar a desconstrução 

conceitual que se tem de associar o empreendedorismo à condição empresarial. E para 

além desta dicotomia de definições, o desdobramento na compreensão de que as marcas 

formativas apresentam em si, características do perfil empreendedor, que quando não 

bem desenvolvidas, pode criar esta complexidade na assertividade formativa. 

As reflexões mais pertinentes e que nos faz, além de compreender os propósitos 

reais do modelo pedagógico neste protagonismo do educando no seu processo 

formativo, analisar e identificar uma aprendizagem significativa, com certeza se dá 

pelas avaliações dos educandos e pela capacidade de autoavaliação docente no 
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desenvolvimento de cada etapa de aplicação dos sete passos da metodologia, do seu 

planejamento. 

 

 
 

 

Modelo pedagógico SENAC, ano, p. 9 

 

Como supracitado, o modelo pedagógico do SENAC que tem como meta de 

100% de implantação até dezembro de 2017 é fundamentado pelos escritos de Küller e 

Rodrigo com os sete passos metodológicos que irão contribuir para uma aprendizagem 

significativa que respalde uma ação-reflexão-ação do educando em todo o processo 

formativo para o desenvolvimento de competências definidas no perfil de conclusão de 

curso do SENAC, por uma equipe técnica, compreendendo vertentes que darão 

autonomia e uma formação profissional contextual e contemplando os princípios que 

fundamentam esta metodologia. 
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Diante o exposto, percebo a relevância da prática docente na atuação desta nova 

metodologia e das complexidades oriundas deste desenvolvimento, assim como, por 

meio da pesquisa desenvolvida com aproximadamente ¼ dos docentes efetivos do 

Regional Bahia percebemos a imersão destes profissionais que se debruçam na 

assertividade do planejamento mais coerente para contemplar as premissas 

institucionais e sobretudo, a contemplação dos educandos no mercado/mundo do 

trabalho. 

Não se pode pensar hoje na profissionalização em seu sentido 

estrito, tal como estávamos acostumados a concebê-la na 

sociedade industrial. Na era do conhecimento é necessário rever 

esse conceito de forma associada à ideia de competência, esta 

também concebida em novos termos, não mais como um 

conjunto de habilidades específicas relacionadas à execução de 

trabalhos que supõem tarefas bem definidas. Trata-se antes de 

compreender essa nova situação de trabalho em que o 

trabalhador deve ter um conhecimento mais genérico de sua 

tarefa, permitindo que ele se adapte a tarefas diferentes dentro 

de um campo de ação mais amplo. (GOMES, 2004, p. 144) 

Na perspectiva de analisar e intervir de forma incremental no que o objeto de 

estudo da proposta de intervenção apresenta, desenvolvi um formulário de pesquisa e 

pulverizei entre os docentes que atuam diretamente na nova estratégia pedagógica em 

implantação no SENAC Bahia. Dentre os 210 docentes efetivos celetistas, 53 destes 

responderam ao formulário com questões que embasam a proposta de intervenção. 

O questionário aplicado com os docentes permite afirmar a necessidade de uma 

massificação da educação empreendedora, sobretudo na formação e concepção 

pedagógica do docente e de toda equipe para o desenvolvimento de uma educação 

profissional ainda mais sólida e contextual, vislumbrando a autonomia e protagonismo 

do educando/profissional, quer seja no mercado ou mundo do trabalho, quanto na vida 

pessoal. 

A pesquisa evidencia o nível de compreensão da educação empreendedora na 

equipe docente do SENAC Bahia, com aproximadamente, 96% afirmando conhecer a 

educação empreendedora e ainda assim, neste mesmo universo, mais de 25% diz não 

validar o desenvolvimento de um perfil empreendedor no educando que passa por todo 

processo formativo. Justificando assim, a necessidade de melhor compreensão e 

aplicação de conceitos, habilidades e técnicas na adoção de vertentes empreendedoras 

para que a contemplação dos propósitos seja convergente. 
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Fonte: SANTOS, 2017 

 

Contudo, 100% dos docentes desta pesquisa concordam que o planejamento de 

organização de situações de aprendizagem é efetivo e que este melhora sua prática 

enquanto docente, reverberando a afirmativa ainda do docente enquanto 

orientador/estimulador da aprendizagem. 

 

Fonte: SANTOS, 2017 
 

 

Fonte: SANTOS, 2017 
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E, se o SENAC define as marcas formativas como características do perfil 

profissional formado pela instituição e nela consta de forma sólida a contribuição da 

ATITUDE EMPREENDEDORA, é o momento de intervir eficazmente nesta 

construção. Esta contribuirá para uma melhor atuação do docente no desenvolvimento 

de profissionais empreendedores no mercado/mundo do trabalho. 

Não obstante, a proposta de intervenção empreendedora se dará neste cenário de 

complementaridade, validando na educação profissional a formação continuada e 

constante, principalmente destes profissionais com a incrível missão de formar 

cidadãos, com visão crítica, empreendedores da vida e capacidade de se adequar e 

adaptar à competitividade atenuante do mercado de trabalho e estando dispostos ao 

mundo do trabalho. 
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Capítulo 3 

 
Proposta de Intervenção: Empreendendo nas práticas formativas do SENAC. 

 

O SENAC como instituição de referência em Educação Profissional, ganha 

novos patamares com a adoção e padronização nacional de uma metodologia que 

favorece o aprendizado tendo como foco a competência, fundamentada em indicadores 

que se baseiam em conhecimentos, habilidades e atitudes que trazem a transversalidade 

para um contexto real de cada educando, valorizando o conhecimento empírico e não 

sistematizado e validando práticas coerentes e assertivas no fazer profissional, outrora 

assegurado como soberano. 

Atitudes que por vezes percebemos estar inseridas nos conceitos mais adversos 

sobre empreendedorismo e a visão empreendedora se fazem cristalizados no saber agir, 

mobilizar recursos, comunicar-se, aprender, assumir compromissos e riscos além das 

responsabilidades mais inerentes e ter visão estratégica, recaindo sobre a visão holística 

organizacional. 

É na busca por situações de aprendizagem favoráveis ao desenvolvimento de 

competências que na educação profissional, nas mais divergentes modalidades, 

percebemos a importância do construir, refletir e reconstruir constantemente, trazendo 

consigo uma sequência metodológica que favoreça uma metodologia de aprendizagem 

condizente às premissas da educação profissional e que desenvolva no educando o saber 

acumulado pela humanidade reapropriado e ressignificado, fomentando sempre que o 

conhecimento é uma construção pessoal e única. 

Compreendendo a necessidade de uma maior abordagem e identidade 

empreendedora docente na instituição-objeto é que se desenvolve a proposta de 

“EMPREENDER NAS PRÁTICAS FORMATIVAS” pautadas em habilidades 

acadêmicas que subdividir em duas sessões: habilidades empreendedoras e habilidades 

relativas à prontidão para o empreendedorismo. 

1. Habilidades empreendedoras 

Envolvem o entendimento dos conceitos e processos 

associados com o desempenho de sucesso do 

empreendedor na criação e gerenciamento do negócio. Os 

padrões dessa seção abrangem: a) Processos 

Empreendedores e b) Traços e Comportamentos 

Empreendedores. 

2. Habilidades relativas à prontidão para o 
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empreendedorismo 

Referem-se ao conhecimento básica sobre negócios e 

habilidades que são pré ou correquisitos para se tornar um 

empreendedor de sucesso. Oferece a oportunidade 

curricular de desenvolvimento de habilidades que 

permitirão ao indivíduo operar na competição com o 

mundo e um contexto para as experiências relacionadas 

com ser um empreendedor. Os padrões dessa seção 

abarcam: c) Fundamentos de Negócios; d) Habilidades 

Interpessoais e de Comunicação; e) Habilidades Digitais; 

f) Economia; g) Administração Financeira Pessoal e h) 

Desenvolvimento profissional. 

(LOPES, 2010, pág. 34) 

Pensando em atender toda equipe do SENAC Bahia, será necessário 

implementar uma formação complementar subdividida por unidades operativas do 

regional Bahia para que assim possa ser atingindo todos os docentes, inclusive, 

prestadores de serviços, que consegue ser um número expressivo na organização. 

A proposta se dará num compêndio suplementar à proposta metodológica que já 

vem sendo implantada e validada pela equipe pedagógica que já perpassaram por mais 

de 210 docentes capacitados em trilha formativa, num contexto pormenorizado da 

metodologia e formação específica para a construção de planos de trabalho docente que 

destaquem o protagonismo e autonomia da construção do aprendizado por parte do 

educando. Propondo que seja constituído em 3 blocos temáticos somando uma carga 

horária de 60 horas: 

Bloco 1 – Habilidades Empreendedoras 
 

Bloco 2 – Habilidades relativas à prontidão para o empreendedorismo 

Bloco 3 – Habilidades de Mercado e Carreira empreendedora 

Desenvolvendo o bloco temático 3, abordaremos especificamente conteúdos que 

convergem à educação profissional e o atendimento ao mercado de trabalho. 

Enfatizando conteúdos trabalhados na especialização e que, com certeza serão de grande 

relevância para a prática docente, na assertividade de embasar a consolidação da 

formação profissional do educando e permitir a sua inserção no mercado/mundo do 

trabalho de forma cristalizada e necessária ao que se emerge. 

Neste contexto, os conteúdos fulcros são: educação, trabalho e 

empreendedorismo; desenvolvimento de negócios e carreiras empreendedoras; e 

mercado e inovação. Foram abordagens significativas, que agregarão a solidez 
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necessária a práxis pedagógica requerida ao docente para o atendimento à missão do 

SENAC Bahia. 



25 
 

 

Capítulo final 

 
Com a análise da prática docente neste modelo proposto pelo SENAC, 

conseguimos através do Regional Bahia, compreender as assertividades e possibilidades 

de estratégias pedagógicas e suas variações para contemplação de uma educação ainda 

mais sólida e coesa aos propósitos de uma sociedade mais exigente e cheia de 

complexidades que faz da formação profissional, um processo contínuo de análise, 

adaptação e estudo. Embasando-se sempre na inovação educacional e nos seus 

parâmetros para resultados ainda mais eficazes. 

Igualmente, nos permitirá compreender conceitualmente a sinergia entre 

educação, trabalho e empreendedorismo, desconstruindo conceitos limitados e 

desencadeando possibilidades de novos olhares para a educação profissional num tripé 

mais sólido e integrado, pautado em desenvolvimento de competência, tendo como base 

princípios filosóficos e pedagógicos que norteiam o mundo e mercado de trabalho. 

Ademais, a análise e trabalho aqui desenvolvido serão encaminhados para o 

Regional Bahia do SENAC para que possa ser inserido como referencial para novas 

construções desta metodologia e adequações às estratégias e práticas docentes para um 

melhor desempenho organizacional e na itinerância formativa preconizada pela 

instituição. 

O desafio de mais uma especialização na área de educação, para um profissional 

técnico em gestão, formado em economia, contabilista, sinceramente parecia unir o útil 

ao agradável em tempos de diferencial competitivo no mercado de trabalho. Contudo, 

numa dinâmica arrojada, em cenário de crise econômica, realmente foi conquistar o 

“oscar” formativo. 

A especialização em educação empreendedora chancelada pela PUC Rio e 

ofertada pelo SEBRAE Nacional, me fez perceber novas possibilidades para uma 

reconstrução da Educação Profissional, numa sinergia organizacional, analisada como 

stakeholders potencialmente encadeados em replicar um melhor desenvolvimento 

econômico social. 

Cada componente trazia conteúdos e abordagens que me levaram a uma 

desconstrução real das percepções à cerca do empreendedorismo e das vertentes que são 

apresentadas comumente, possibilitando uma visão mais holística e abrangente em 
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relação às construções das atividades e das propostas que, como educador, tenho atuado. 

Outras endossaram minhas práticas e trouxeram concepções para dinamizar minhas 

estratégias enquanto profissional e criando uma sistematização coerente e embasada 

para a capacitação de novos profissionais ao mundo e mercado de trabalho. 

As orientações e sugestões de cada professor no decorrer das atividades, das 

propostas e as contribuições dos colegas, com a diversidade regional e complexidades 

interpretativas contextuais, me fizeram compreender um horizonte ainda mais amplo de 

aplicação de conhecimentos, assim como de abstração das necessidades para atuação 

num cenário organizacional. 

E este trabalho que busco desenvolver será de grande valia, sobretudo para 

minha maturação enquanto especialista em educação profissional e as convergências a 

práticas mais assertivas e eficazes neste novo cenário institucional em que o SENAC 

Bahia está inserido e precisa estar consolidado. 
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Anexos 
 

Estrutura pedagógica do Modelo pedagógico SENAC, 2014, p. 12 

 

 

 

Curso com foco em conhecimento – Modelo pedagógico SENAC, 2014, p. 18 
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Curso com foco em competência – Modelo pedagógico SENAC, 2014, p. 18 

 

 

Pesquisa: Prática Docente no Modelo Pedagógico e a Educação Empreendedora 

Pesquisador Delson Teixeira - Especialização em Educação Empreendedora pela PUC 

Rio / SEBRAE Nacional em parceria com o SENAC Bahia. 

 

Educação Empreendedora é aquela que ajuda o educando a enxergar e avaliar 

determinada situação, assumindo uma posição proativa frente a ela, capacitando-o a 

elaborar e planejar formas e estratégias de interagir com aquilo que ele passou a 

perceber. 

Não basta ensinar conteúdos técnicos ou apresentar ao educando os muitos dilemas e 

desafios de nossa sociedade, estimulando-o a pensar caminhos de mudança. É 

necessário, efetivamente, capacitá-lo a construir esses caminhos por meio de ações 

concretas e tecnicamente embasadas que tenham efetiva capacidade transformadora e, 

sobretudo, o levem a aliar a teoria à prática. 

 

*Obrigatório 
 

Você atua em cursos do Modelo Pedagógico no SENAC Bahia * 
 

o Sim 

o Não 

 

O Modelo Pedagógico do SENAC consegue desenvolver características 

empreendedoras no educando? * 

 

o Sim 

o Não 
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Enquanto docente, você se considera um profissional apto a ser o 

orientador/estimulador de características empreendedoras no educando? * 

 

o Sim 

o Não 

 

Sob sua ótica, o educando consegue se ver protagonista no processo formativo 

desenvolvido pelo SENAC Bahia? * 

 

o Sim 

o Não 
 

As marcas formativas conseguem imprimir a concepção de perfil profissional 

requerido pelo mercado de trabalho? * 

 

o Sim 

o Não 
 

Você já ouviu falar de Educação Empreendedora? * 

 

o Sim 

o Não 

 

Você pode afirmar que sua ação docente (suas práticas) melhoram quando 

consegue desenvolver seu plano de trabalho docente? * 

 

o Sim 

o Não 
 

Se você pudesse optar, enquanto docente, não adotaria o Modelo Pedagógico do 

SENAC Bahia para desenvolvimento dos cursos? * 

 

o Sim, não adotaria. 

o Não, acho válido o MPS. 
 

As situações de aprendizagens desenvolvidas por você, enquanto docente, 

fomentam no educando conhecimentos, habilidades e atitudes contextuais? * 

 

o Sim 

o Não 
 

Posso definir que todo educando egresso pelo SENAC Bahia desenvolve ao 

longo do processo formativo, um perfil empreendedor para o mundo do 

trabalho? * 

 

o Sim 

o Não 


