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RESUMO 
 

 

 

 

 

Esta proposta de intervenção empreendedora parte de uma sondagem realizada 

com alunos, pais, professores e estudantes da Escola Crescer que buscou identificar suas 

percepções sobre o tema empreendedorismo e educação para o empreendedorismo. No 

período de 01 a 06 de junho de 2017, um total de 65 pessoas responderam ao 

questionário proposto. As respostas foram computadas e analisas por meio de estatística 

descritiva. Os dados mostraram que o empreendedorismo é valorizado pelos 

respondentes, que apoiam a inclusão de conteúdos relacionados ao tema no ensino 

regular, e também nas séries iniciais. Eles acreditam que o tema contribui para o 

crescimento pessoal e acadêmico do aluno. As conclusões da sondagem fundamentaram 

a proposta de intervenção empreendedora apresentada neste trabalho de conclusão de 

curso, que visa ampliar o ensino de empreendedorismo na escola Crescer. Trata-se de 

uma ação intraempreendedora, pois foi elaborada e será conduzida por docente da 

própria instituição. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo, proposta, aprendizagem. 
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1- Introdução 

 

Educação, trabalho e empreendedorismo estão cada vez mais presentes nas 

instituições. A inserção da educação para o empreendedorismo nas escolas 

regulares é fato recente. Muito se fala de métodos e meios para que essa 

aprendizagem seja significativa, pois outrora não era comum a oferta de 

disciplinas que abordassem esta temática. Nos anos 80 e 90 a grade curricular da 

educação básica incluía disciplinas tais como: educação moral e cívica, 

marcenaria, economia doméstica. Esta última ainda é lecionada de forma não 

obrigatória em algumas escolas. 

Como abordar a educação empreendedora nas escolas regulares? Como fazer 

com que os alunos se interessem pelo empreendedorismo em meio a tanta 

tecnologia e opções curriculares? Estas são algumas das perguntas que se pretende 

responder por meio de uma sondagem com alunos, pais e professores da escola 

CRESCER. Busca-se também incentivá-los a falar sobre o empreendedorismo, 

não como uma obrigação, mas de forma leve. De forma que a construção do 

conhecimento seja eficaz, utilizando o próprio protagonismo do aluno para um 

melhor desenvolvimento. Espera-se que algumas das conclusões desta sondagem 

ajudem a trabalhar o tema com alunos de diferentes culturas, diferentes idades. 

A sondagem foi realizada na Escola Crescer, anteriormente conhecida pelo 

nome de Shekinah (significado em hebraico a presença de Deus), esta escola tem 

uma forma diferenciada de ver o empreendedorismo. Seu método de ensino é 

baseado na educação por princípios, um método cristão onde as verdades da 

palavra de Deus são a base para abordar cada assunto do currículo escolar. A 

disciplina de empreendedorismo é oferecida aos estudantes do ensino fundamental 

II. Os resultados da sondagem subsidiarão melhorias na abordagem do tema na 

escola. 

A proposta de intervenção empreendedora objeto desta monografia 

utilizará os resultados da coleta de dados realizadas junto aos estudantes que 

poderá oferecer subsídios para a criação de uma sala de empreendedorismo, ou 

seja um núcleo de empreendedorismo juvenil, onde os alunos possam desenvolver 

o empreendedorismo, utilizando métodos de ensino já existentes que são eficazes. 
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Esta ideia é considerada inovadora, pois na cidade em que a escola se encontra ela 

será pioneira, podendo ser usada como modelo para outras instituições de ensino. 

Este trabalho de conclusão de curso está divido em 4 (quatro) capítulos, 

sendo o primeiro a presente introdução. 
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2 – Educação, Trabalho e Empreendedorismo 

 

O mundo em que vivemos esta em constante mudança, que nos obrigam a 

transformar diariamente nossa mente, nos exigindo mudança de cultura. Tais 

mudanças começam no ambiente familiar, mas é na escola que podemos nos 

desenvolver, e mais, desenvolver nossas habilidades e talentos. Nota-se que o 

empreendedorismo está ligado a essa mudança. O interesse pelo tema vem 

crescendo. Pessoas que outrora não davam tanta importância para a questão, 

passaram a perceber a necessidade da inserção do empreendedorismo na grade 

curricular, em consonância com o que apregoa Bastos (2015) “Pensar em 

empreender é pensar em experimentar, em tomar decisões, transformar e criar 

oportunidades para dar nova forma ao pensamento”. 

Podemos encontrar várias definições para empreendedorismo. Segundo 

Dornelas (2008), “empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos 

que, em conjunto, levam à transformação de idéias em oportunidades. É a perfeita 

implementação destas oportunidades, leva à criação de um negócio de sucesso”. 

Já Dolabela (2008) cita em seu livro uma famosa frase de Timmos “o 

empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será par ao século 21 mais do 

que a revolução industrial foi para o século 20”. Segundo o Serviço Brasileiro de 

Apoio às micro e pequenas empresas (SEBRAE), o empreendedor tem como 

característica básica o espírito criativo e pesquisador. Ele está constantemente 

buscando novos caminhos e novas soluções, sempre tendo em vista as 

necessidades das pessoas. Muitas vezes, o empreendedor não tem como seu 

objetivo exclusivo o lucro, mas sim o conjunto de ações que gerem o lucro. 

Podemos citar algumas características do empreendedor, tais como: 

criatividade, iniciativa, eficiência, o empreendedor busca novas oportunidades, 

corre riscos, persistência, comprometimento, e outras inúmeras características. No 

entanto o desafio em sala de aula é identificar e despertar no aluno a autonomia e 

a busca de realizar os seus sonhos. Porque ser empreendedor não necessariamente 

é ter seu próprio negócio. 

O empreendedor pode se destacar no próprio negócio, mas também pode se 

destacar na sua igreja, comunidade, no seu trabalho, se destacar como aluno, em 
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qualquer contexto onde ter iniciativa, criatividade e capacidade de colocar em 

prática suas próprias idéias. 

O despertar para o empreendedorismo deve começar nas séries inicias. É 

importante ressaltar que para as séries iniciais, a participação da família é de 

fundamental importância, visto que o despertar empreendedor será uma parceria 

escola/família. Segundo a Lei de Diretrizes e Base da Educação, de 20 de 

Dezembro de 1996, em seu artigo 1º fica claro: “A educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” ressaltando ainda, 

“a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e prática social”. 

Hoje algumas escolas, principalmente as privadas já adotaram em sua 

grade curricular o tema empreendedorismo, porém na educação pública, seja ela 

estadual ou municipal, há uma carência de disciplinas relacionadas ao 

empreendedorismo. 

Segundo projeto de lei no Senado nº 772/15, 

 
 

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB), 

para dispor que os currículos do ensino fundamental, anos finais, e do 

ensino médio incluirão o empreendedorismo como tema transversal. 

Inclui, ainda, a orientação para o trabalho e para o empreendedorismo 

como diretriz dos conteúdos curriculares da educação básica e, por 

fim, estabelece como finalidade da educação superior o estímulo ao 

empreendedorismo e a inovação, visando à conexão entre os 

conhecimentos técnicos e científicos e o mundo do trabalho e da 

produção. (Projeto de autoria do Senador José Agripino 2015) 

 

 

A educação regular já está caminhando para que seja implantada em todas 

as escolas a disciplina de empreendedorismo, trazendo o aluno para a realidade de 

mercado, não de forma agressiva, aos poucos despertando o interesse dos alunos 

para esse tema que é extremamente relevante. 

A necessidade da abordagem empreendedora é importante para que o 

aluno, desenvolvida capacidade. Segundo Duro (2007) “Pobres ou ricos, 

ambiciosos ou altruístas, empreendedores são aqueles que acreditam que podem 

fazer a diferença”. 
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3 – Metodologia e Atividade 

Para subsidiar a proposta de intervenção empreendedora objeto desta 

monografia, foi realizada uma sondagem, tendo como base um questionário 

respondido por estudantes, professores e pais da Escola Crescer. 

Esta escola foi fundada em 1996 pelos pastores Eliseo Alberto e Clotilde 

Batiston com o intuito de propiciar uma educação sistemática e diferenciada. Nos 

primeiros vinte anos de funcionamento, a escola se chamava Escola Shekinah. No 

ano de 2016, a Escola adotou o nome Crescer em substituição a denominação 

anterior: Shekinah. 

A proposta pedagógica da escola é baseada na construção do próprio 

conhecimento pelo aluno e em princípios expressos na palavra de Deus – a Bíblia. 

O método apregoa o respeito à individualidade da criança, bem como os aspectos 

formadores de sua personalidade e de seu caráter. Baseada no respeito à sua 

inteligência emocional e às situações familiares de cada criança. São utilizadas as 

teorias de Piaget e Vygotsky que norteiam e deram origem ao Construtivismo 

como linhas de base para desenvolver os princípios pedagógicos da escola que se 

aliam aos princípios bíblicos. Isto é: dependência de Deus, respeito à criação, aos 

cuidados com as crianças, ao amor e dedicação ao próximo, respeito a autoridade, 

entre outros. A escola está localizada no município de Pato Branco no estado do 

Paraná. 

A escola é reconhecida pela qualidade de ensino infantil e fundamental, 

baseada em princípios definido por Souza (2015) como “um método cristão 

histórico de raciocínio bíblico, que faz das verdades da palavra de Deus a base de 

cada assunto no currículo escolar” 

A escola também se diferencia por possuir disciplinas e trabalhos voltados 

para o empreendedorismo. 

Atualmente oferece desde o berçário (ofertado em tempo integral), até o 

ensino fundamental II, ou seja, do berçário até o 9º ano. Os alunos totalizam em 

320, e o quadro de funcionários é composto por 48 docentes, (titulares e 

auxiliares). Foi escolhida para esta pesquisa justamente por ter seu diferencial 

reconhecido e por ter as portas abertas para novas tecnologias e ideias. 

Foi realizada coleta de dados tendo como base um questionário composto 

por 10 perguntas, conforme apresentado na Tabela 1. Os alunos respondentes 
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eram cursistas do ensino fundamental II do 6º ao 9º ano, alunos que mais tem 

convivência com a internet. Os pais respondentes foram de todas as turmas, visto 

a importância dada para o tema. 

Tabela 1 – Questionário 
 

1 Você é:  

Aluno 

Pai/Mãe 

Professor 

2 Você já ouviu falar de Empreendedorismo? 

Sim 
Não 

3 Caso a sua resposta anterior seja sim, qual a característica que considera mais importante para um empreendedor? 

Criatividade 

Comprometimento 

Ética 

Assumir riscos 

Profissionalismo 

4 Você acha importante ensinar/aprender empreendedorismo na escola? 

Sim 
Não 

5 Em qual etapa da educação, você acha importante abordar este tema "empreendedorismo". 

Educação Infantil 

Ensino Fundamental 

Ensino Médio 

6 Você acha importante a escola desenvolver com os alunos o tema Sustentabilidade, Empreendedorismo e Trabalho? 

Sim 
Não 

7 Na sua opinião como o empreendedorismo poderia ser trabalhado, para facilitar o entendimento dos alunos? 

Sala de aula, com trabalhos extra-classe. 

Aulas práticas em local específico. 

8 De 0 a 10 qual a importância do empreendedorismo na sua opinião. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

9 Você considera importante a criação de atividades que despertem o empreendedorismo desde a educação infantil? 

Como economia doméstica, separação de lixo, sustentabilidade, entre outras? 

Sim 
Não 

10 Se sim, qual delas considera mais importante? 

Você considera importante, atividades como artes, cozinha, musica, dança, robótica nas escolas regulares? 

Sim 
Não 
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O questionário foi respondido, entre os dias 01 e 06 de junho de 2017, por 

65 pessoas, entre pais, alunos e professores, distribuídos conforme a tabela 2. 

 
Tabela 2 – Respondente da sondagem 

 

 

Aluno 20 30,8 % 

Pai/Mãe 35 53,8 % 

Professor 9 13,8 % 

Outro 1 1,5 % 

 

Os resultados obtidos serão apresentados em forma de tabelas. A presente 

sondagem foi qualificada como exploratória e descritiva, pois a mesma pretende 

investigar e descrever aspectos inerentes a educação empreendedora no ambiente 

escolar regular. A sondagem ainda visa promover maior conhecimento dos temas e  

as perspectivas com relação ao tema. 

No que tange à sondagem descritiva: 

Após a primeira aproximação (pesquisa exploratória), o 

interesse é descrever um fato ou fenômeno. Por isso a pesquisa 

descritiva é um levantamento das características conhecidas, 

componentes do fato/fenômeno/problema. É normalmente feita na 

forma de levantamentos ou observações sistemáticas do 

fato/fenômeno/problema escolhido (SANTOS, 2007, p.26). 
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4 – Análise e proposta da intervenção inovadora 
 

 

4.1 – Análise dos resultados obtidos 
 

 

Os resultados serão apresentados por meio gráficos com os percentuais 

obtidos   por  cada  resposta. Nota-se que o empreendedorismo vem sendo 

valorizado por todos os partícipes da escola, e mais importante, os pais e 

professores estão acompanhando as atividades diferenciadas propostas pelos 

professores com relação 

gráfico 02 (dois). 

ao tema conforme depreende-se das informações do 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos respondentes 
 

 

Responderam a sondagem alunos, pais e professores, sendo que 20 (vinte) 

são alunos, 35 (trinta e cinto) pais, 9 (nove) professores e 1(um) funcionário da 

secretaria. 

 

 

 
 

 
Fonte: a autora 
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Gráfico 2 – Entendimento sobre o assunto abordado. 
 

 
 

 

 

 

Fonte: a autora 
 

 

Conforme apresentado no Gráfico 2, a quase totalidade dos respondentes  

já ouviram falar sobre o empreendedorismo, sendo que só dois dos respondentes 

não tem conhecimento sobre o mesmo. 

 

Gráfico 3- Características de um empreendedor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 
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Dentre as características mais importantes do empreendedor, os 

respondentes consideram o comprometimento, o profissionalismo e a criatividade. 

 

Gráfico 4 – Importância do empreendedorismo na sala de aula. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: a autora 
 

 

Dos respondentes, 100% percebem a importância da educação 

empreendedora na escola, confirmando a percepção de que a mesma colabora para 

o desenvolvimento pessoal e profissional do aluno. 

 

Gráfico 5 – 

empreendedorismo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: a autora 

Quando se deve iniciar com o ensino de 
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A  sondagem  evidencia  a  importância  que  o  empreendedorismo  tem na 

educação,  pois  principalmente  os  alunos,  que  tem  contato  com  conteúdos 

relacionados ao empreendedorismo apenas no 6º ano, gostariam de ter visto antes 

esta disciplina, e muitos pais acreditam na importância desde as séries iniciais. 

 

Gráfico 6- Empreendedorismo e trabalho. 
 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 
 

 

A abordagem do 

mostra na sondagem sua 

empreendedorismo atrelado ao mercado de trabalho, 

total importância, sendo que 63 das sondagens dos 

acreditam na relevância que o mesmo tem para o mercado que os alunos serão 

inseridos. 
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Gráfico 7 – Formas que facilitem a aprendizagem. 
 

 
 

 
 

 

 

 

Neste quadro analisou-se a importância que o empreendedorismo tem na 

pratica, a teoria é importante, mas o praticar torna o aluno protagonista do seu 

conhecimento,  e  a  teoria  aliada  com  à  pratica  traz  eficiência  ao aprendizado. 

Parecem concordar com esta afirmação 53,8% dos respondentes. 
 

 

Gráfico 8 – Importância do empreendedorismo. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 
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Nesta análise, pode-se ter clareza quanto à importância do tema 

empreendedorismo, pois 43% dos entrevistados acreditam que o tema deve ser 

abordado, pois o aprendizado é para a vida. Concordam também que os mesmos 

precisam de incentivo para criar e buscar seu próprio negócio citaram que 

aprendendo empreendedorismo poderão fazer um mundo melhor. 

 

Gráfico 9 – Sustentabilidade atrelado ao empreendedorismo. 
 

 
 

 

 
 

 

Fonte: a autora 
 

 

Os respondentes indicaram a importância empreendedorismo 

sustentabilidade, cuidar do meio ambiente, reciclagem, economia 

andam juntas, com certeza o aluno formando seus valores, será 

responsável. 

atrelado a 

domestica 

um adulto 
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Gráfico 10 – Atividades desenvolvidas extraclasse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: a autora 
 

 

Analisando esta ultima questão, onde 99% dos respondentes percebem a 

importância de  atividades extraclasse,  acredita-se  que a  proposta de  inovadora, 

será um marco não só na escola, como servirá de exemplo para outras instituições 

de ensino. 
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4.2 - Proposta de intervenção inovadora 

 

Os resultados obtidos na sondagem sugerem que alunos, pais e 

professores, valorizam o empreendedorismo e acreditam que a educação 

empreendedora deve entrar de vez na vida do aluno. O tema pode ser tratado seja 

com aulas básicas de separação de lixo, consumo consciente dos recursos que na 

maioria das vezes são escassos, principalmente em meio à crise que se instaurou 

em nosso país. 

A proposta inovadora objeto deste trabalho de conclusão de curso é a 

criação de um Núcleo Juvenil de Empreendedorismo. O objetivo do núcleo é 

despertar o espírito empreendedor no aluno, e será um espaço onde os mesmo 

poderão desenvolver conhecimento, habilidades e atitudes em conjunto com o que 

aprenderam na teoria. Será um espaço no âmbito escolar, onde no horário de aula, 

o aluno poderá desenvolver as atividades individuais ou trabalhos em grupo, a 

partir das atividades proposta pelo professor. Este núcleo também poderá ser 

usado pelas disciplinas de Artes, Musicalização, Educação Física e Ciências, onde 

o aluno pode desenvolver de forma prática, tornando-o significativo todo este 

aprendizado. 

Será construída uma sala especialmente para este núcleo, onde terá 

aproximadamente 100m2, neste espaço teremos as atividades conforme 

necessidade das disciplinas, os responsáveis no primeiro momento serão os 

professores, porém os alunos também serão responsáveis pelo ambiente, trazendo 

assim mais comprometimento para os mesmos. 

O Espaço será destinado também para atividade extraclasse, onde serão 

desenvolvidos trabalhos manuais, de culinária, separação de lixo, dentre outros. 

Teremos uma mini cozinha, para desenvolver produtos que serão vendidos 

pelos próprios alunos, desenvolvendo o senso de responsabilidade na fabricação e 

venda dos mesmos, despertando o empreendedorismo todos os dias. 

Serão desenvolvidas oficinas onde os alunos podem participar ao longo do 

ano letivo, como: economia doméstica, culinária infantil, música, artes, 

informática, dentre outros. Um espaço onde os alunos podem desenvolver suas 

habilidades e ter um ofício. 

Como exemplo de uma atividade pode-se citar: 
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Projeto Alimentação saudável, onde as disciplinas de empreendedorismo e 

educação física se unirão para viabilizar a implantação. 

 
 Organizar palestras para alunos e pais sobre a importância de comer bem e 

saudável. 

 Pesquisa de preço para aquisição dos insumos. 

 Oficina de sucos e sanduíches naturais. 

 
Outros projetos serão desenvolvidos, sempre visando o protagonismo do 

aluno e a aprendizagem significativa, acredita-se que neste espaço podem decidir 

o que realmente querem ser quando crescer, como cita Xavier (2015) “todo 

empreendedor tem um sonho que deseja ser realizado. No seu coração a suficiente 

motivação para trabalhar duro, perseverar, dedicar o máximo de seu tempo e 

outros recursos visando alcançar o tão desejado objetivo”. 
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5 - Conclusão 

 

Com os resultados obtidos na sondagem realizada junto as partes interessadas 

da escola, pode-se notar a importância e a diferença que o empreendedorismo faz 

na vida do aluno. A sondagem evidenciou o apoio da comunidade para que a 

disciplina empreendedorismo seja oferecida nas séries iniciais, não só com teoria, 

mas com muita pratica envolvida no processo de ensino aprendizagem. A prática 

leva o aluno a desenvolver seus conhecimento e habilidades de forma a evidenciar 

a sua preferência para uma atividade ou outra, e quando esta preferência é 

sinalizada o docente pode trabalhar e de certa forma ajudar o aluno identificar os 

pontos a serem melhorados. 

A proposta de criação do Núcleo Juvenil de Empreendedorismo vem ao 

encontro desta necessária aliança entre teoria e prática para o desenvolvimento da 

capacidade empreendedora dos estudantes. 

Sabe-se que empreendedorismo não trata apenas da criação de novos 

negócios, mas o desenvolvimento da capacidade de identificar oportunidades e de 

atitude empreendedora em várias dimensões da vida em sociedade. 

Os resultados da sondagem sugerem a importância que o núcleo de 

empreendedorismo juvenil poderá ter na vida do aluno na história da Escola 

Crescer. 

Trata-se de uma proposta de intervenção empreendedora inovadora, no 

âmbito da escola Crescer, cujos benefícios serão percebidos ao longo dos anos, 

com a formação de alunos socialmente responsáveis, conscientes e que farão a 

diferença na sociedade em que vivem, sejam eles empreendedores fundadores de 

grandes empreendimentos ou empreendedores que vestem a camisa da empresa 

em que trabalham. 
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7 – Anexos 
 

 

 

 

 

 

 
 

Visão frontal da Escola Crescer, situada na rua Caramuru, 1336 – Pato Branco – PR (Fonte: Escola Crescer) 
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Imagem retirada da ultima feira que os alunos desenvolveram. Nesta os alunos levaram o motor de um carro 

(Fusca) explicando com funciona o motor do mesmo. (Fonte: Escola Crescer) 


