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RESUMO 
 

 

 
 

Essa pesquisa visa analisar os impactos do ensino do empreendedorismo como 

ferramenta transformadora, que se baseia em um diálogo contínuo entre o Sonho e 

a Realidade, todos os esforços se concentram em minimizar a distância entre os 

mesmos, desenvolvendo ferramentas que auxiliam esse encontro, trabalhando as 

habilidades, competências e despertando atitudes como: Iniciativa, Busca de 

Informação, Criatividade, Persistência, Liderança, Cooperação, entre outros. Com 

a disseminação dessas atitudes, teremos indivíduos que passarão a conhecer os 

seus limites, explorando as suas forças em busca de melhores oportunidades, e 

tentarão se aprimorar para poder minimizar suas fraquezas evitando possíveis 

ameaças. O autoconhecimento faz com que o individuo sinta necessidade de está 

se aprimorando para poder viabilizar a realização do seu sonho, saindo da zona de 

conforto onde o empirismo é adotado com fonte principal do conhecimento, se 

transportando para outros horizontes. Uma analise realizada na Escola Estadual 

Dr. Fernandes Lima, situada no bairro de São Jorge em Maceió, Alagoas, mostrou 

que a maioria dos jovens que estão “fora de faixa” no ensino fundamental não 

imaginam como será seu futuro, partindo desse pressuposto, lançamos o projeto de 

intervenção empreendedora que visa disseminar o empreendedorismo e estimular 

os jovens a descobrir seus verdadeiros potenciais, através de uma proposta 

inovadora que tem como objetivo despertar esses alunos para que os mesmos 

descubram quais caminhos podem ser percorridos para chegar a seu objetivo, 

visando despertar os jovens para a construção de uma perspectiva de futuro até 

então desconhecida. 

Palavras-chave: Empreendedorismo, Educação, Empreendedorismo na escola 
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“Não faz sentido olhar para trás e pensar: devia ter feito isso ou aquilo, devia ter 

estado lá. Isso não importa. Vamos inventar o amanhã, e parar de nos preocupar 

com o passado.” 

 
Steve Jobs 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil passa por um momento de total imprevisibilidade, as mudanças 

constantes tornam nossas decisões cada vez mais difíceis. Isso se torna ainda pior, 

quando nos referimos aos jovens que estão em fase de transição entre a escola e o 

mercado de trabalho. O que se deve esperar para o futuro em um país que se 

mostra cada vez mais precário quando se refere ao ensino e aos postos de 

trabalho? A consequência disso recai sobre a formação dos projetos de vida dos 

jovens. 

A maior dificuldade para os jovens que estão prestes a se inserir no 

mercado de trabalho é o fato de que na maioria das vezes os mesmos não sabem 

que caminho seguir e por não terem esta perspectiva acabam se evadindo e não 

concluem o ensino médio. 

Existem muitas ações voltadas para a redução dessas evasões, mas as 

dúvidas e incertezas inerentes a essa fase são muitas, por envolverem múltiplas 

condicionantes que nem sempre são do conhecimento do aluno e enquanto o aluno 

não conseguir enxergar uma perspectiva, um sonho possível, algo que os tirem da 

zona de conforto e que lhes deem esperança de um futuro, as evasões continuarão. 

A partir do momento que as possibilidades são expostas os sonhos serão 

descobertos, as afinidades identificadas, consequentemente o planejamento e as 

ações poderão ser construídas. 

Essa pesquisa foi realizada na Escola Estadual Dr. Fernandes Lima, situada 

no bairro São Jorge em Maceió, Alagoas, e tem como objetivo levar a temática do 

empreendedorismo para a escola, na tentativa de desenvolver atitudes que são 

inerentes aos profissionais que buscam uma carreira de sucesso. 

A pertinência da investigação concerne em um estudo exploratório, que 

analisará o desenvolvimento alcançado através da inserção do projeto de 

intervenção empreendedora no âmbito escolar. A amostra analisada envolveu uma 

turma do 9º ano do ensino fundamental que pertence a um grupo de alunos que 

estão fora da faixa de idade compreendida para tal série. São 37 jovens, sendo 20 

homens e 17 mulheres com idades entre 15 e 18 anos. O projeto teve a duração de 
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três meses, totalizando dez encontros de forma semanal com a duração de 50 

minutos. 

O projeto se iniciou com a identificação das expectativas profissionais que 

se deu através da aplicação de um questionário que os indagou quanto as suas 

características pessoais, quais são as profissões que os mesmos desejam seguir em 

um futuro próximo e como pretendem alcançar os seus objetivos. 

Foi identificado que a amostra dos alunos escolhida para o projeto está, 

notoriamente, sem perspectiva de futuro formada ou apenas não acreditam que um 

futuro profissional de sucesso começa no âmbito escolar. Dessa forma a 

introdução do empreendedorismo na escola surge como uma ferramenta para 

auxiliar essas descobertas, objetivando o desenvolvimento pessoal, se inserindo 

transversalmente e paralelamente as demais disciplinas inseridas no contexto 

escolar, implantando no aluno as competências que são fundamentais para um 

trabalhador contemporâneo e para o seu crescimento pessoal e profissional. 

O prosseguimento do projeto se deu através da apresentação dos conceitos 

de empreendedorismo e suas competências essenciais, mercado de trabalho e 

sobre a importância de um profissional de qualidade. 

A metodologia aplicada foi de aulas tradicionais, exposição de vídeos que 

demonstram histórias de pessoas que assim como eles tiveram uma estrutura 

financeira deficitária, porém mostraram atitudes diferenciadas diante dos 

obstáculos, atitudes estas que os fizeram conseguir alcançar os sonhos que até se 

pareciam distantes. Além dos vídeos foram dadas palestras com personagens 

empreendedores Alagoanos que explicitaram suas trajetórias em busca do sucesso, 

a partir da descoberta da oportunidade até os dias de hoje. 

Para a conclusão foi realizado um grande debate sobre todos os temas 

abordados e sobre as mudanças de consciência obtidas através da intervenção 

analisando quais foram os principais pontos de mudança identificados, 

apresentando as considerações finais dos assuntos mais relevantes discutidos ao 

longo da investigação. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

 
O projeto surgiu a partir de uma curiosidade sobre uma turma específica da 

Escola Estadual Dr. Fernandes Lima que se mostrava de forma bem peculiar. 

Normalmente os alunos que integram as turmas do 9o ano do ensino fundamental 

tem entre 14 e 15 anos, mas essa turma tinha alunos entre 15 e 18 anos e que 

apresentavam certa dificuldade em assimilar os conteúdos transmitidos. A partir 

disso surgiu uma inquietação quanto ao motivo pelo qual os mesmos não se 

mostravam interessados em aprender o conteúdo, após algumas indagações aos 

demais professores que ministravam aulas na mesma turma, como já era esperado, 

houve uma unanimidade quanto ao desempenho da turma. 

A proposta de intervenção empreendedora foi lançada na tentativa de 

despertar os alunos para a realidade buscando resgatá-los, explicitando meios 

distintos, trazendo à tona uma reflexão sobre futuro, oferecendo aos alunos uma 

oportunidade de mudar seus conceitos e começar a construir um futuro de forma 

diferente dos exemplos que são vivenciados no dia a dia. 

Contudo, o tempo é bastante curto e o aprofundamento se torna limitado, 

com isso nos resta plantar a semente da atitude empreendedora e torcer para que 

cause a inquietação necessária para tirá-los do comodismo, dando discernimento, 

imaginação, para identificar as oportunidades e, se possível, “(...) semear o 

empreendedorismo, o espírito de aprender a empreender, de tomar o destino nas 

próprias mãos”(DOLABELA, 2003, p.13). 
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CAPITULO 1 

EMPREENDEDORISMO 

 
O termo empreendedor surgiu na França no século XVII e XVIII e tem 

origem da palavra entrepreneur, onde tem a finalidade de adjetivar pessoas que 

tem atitudes ousadas e que buscam o progresso econômico de forma inovadora 

surgindo como um agente de mudanças em uma sociedade, transformando uma 

ideia intangível em realidade absoluta e concreta. 

São inúmeras as definições de empreendedorismo, cada estudioso do tema 

define de diferentes maneiras o termo. Jacques Filion (1991) defende que “Um 

empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões”. Para José 

Dornelas (2001) “É aquele que faz acontecer, se antecipa aos fatos e tem uma 

visão futura da organização”. Segundo Joseph Schumpeter (1939, apud 

DORNELAS, 2001) “O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica 

existente através da introdução de novos produtos e serviços, pela criação de 

novas formas de organização, ou pela exploração de novos recursos e materiais”. 

Fernando Dolabela (2006), em sua Teoria dos Sonhos afirma que “O 

empreendedor é alguém que sonha e busca transformar o seu sonho em realidade”. 

Cada um com sua forma peculiar de explicitar o conceito de empreendedorismo, 

mas todos concordam com o fato que o empreendedorismo é uma ferramenta 

capaz de transformar o modo de pensar e de agir dos indivíduos. Como afirma 

Shapero: 

 
Em quase todas as definições de empreendedorismo, há um 

consenso de que estamos falando de uma espécie de 

comportamento que inclui: (1) Tomar iniciativa, (2) organizar e 

reorganizar mecanismos sociais e econômicos a fim de 

transformar recursos e situações para proveito prático, (3) 

aceitar o risco ou o fracasso (SHAPERO, 1975, p. 187). 
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Esse tipo de atitude está sendo cada vez mais valorizada. O 

empreendedorismo é fundamentalmente necessário para indivíduos que querem se 

inserir no mercado, pois com a globalização e o rápido desenvolvimento da 

tecnologia as informações se propagam cada vez mais e em menos tempo, 

quebrando as barreiras geográficas, e o mercado está buscando soluções 

instantâneas e aquele que consegue se adaptar mais rapidamente ganha um maior 

espaço. 

É necessário buscar meios de encontrar as melhores soluções baseadas em 

cada necessidade, ter coragem de arriscar, de errar, de recomeçar, e aprender com 

os erros, só assim será possível construir o conhecimento com uma base sólida de 

experiências que possam nos dar subsídios para os futuros desafios. Só assim 

podemos nos tornar um empreendedor. 

 
1.1. Tipos de empreendedores 

 

 

Que o brasileiro sempre encontra uma maneira criativa de superar as 

adversidades financeiras todos nós sabemos, mas é importante ressaltar que para 

ser um empreendedor é necessário que se tenha certa solidez e para que isso 

aconteça é importante se ter um bom planejamento e orientação. Como cada 

indivíduo tem seu pretexto para empreender, as variantes são grandes. Pensando 

nisso, alguns teóricos elencaram vários tipos de empreendedores, afinal não existe 

uma padronização de empreendedor. 

 
Não existe um único tipo de empreendedor ou modelo-padrão,  

é difícil rotulá-lo. Esse fato mostra que tornar-se empreendedor 

é algo que pode acontecer a qualquer um (DORNELAS, 2005). 

 

Após pesquisa realisada com 399 empreendedores Dornelas (2005, p.11) 

conceituou oito tipos de empreendedores. São eles: 

 
 Tipo 1 — O Empreendedor Nato (Mitológico) 
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 Tipo 2 — O Empreendedor que Aprende (Inesperado) 

 Tipo 3 — O Empreendedor Serial (Cria Novos Negócios) 

 Tipo 4 — O Empreendedor Corporativo 

 Tipo 5 — O Empreendedor Social 

 Tipo 6 — O Empreendedor por Necessidade 

 Tipo 7 — O Empreendedor Herdeiro (Sucessão Familiar) 

 Tipo 8 — O “Normal” (Planejado) 

 

 

 
O tipo de empreendedor que causa uma maior preocupação é o 

empreendedor por necessidade. O desemprego aumenta cada vez mais fazendo 

com que os brasileiros agem de forma desordenada e abrem seus negócios por não 

terem mais opções formais de trabalho e na maioria das vezes o fracasso é uma 

questão de tempo. 

 
Na verdade, os empreendedores por necessidade são 

vítimas do modelo capitalista atual, pois não têm acesso a 

recursos, à educação e às mínimas condições para 

empreender de maneira estruturada. Suas iniciativas 

empreendedoras são simples, pouco inovadoras, 

geralmente não contribuem com impostos e outras taxas, e 

acabam por inflar as estatísticas empreendedoras de países 

em desenvolvimento, como o Brasil. Sua existência em 

grande quantidade é um problema social que, no caso 

brasileiro, ainda está longe de ser resolvido (DORNELAS, 

2005). 

 
A pesquisa realizada pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2015 

ratifica a afirmação de Dornelas, quando afirma que houve uma evolução 

significativa entre 2010 e 2015, em 2015 cerca de 52 milhões de brasileiros com 

idade entre 18 e 64 anos estavam envolvidos na criação ou manutenção de algum 

negócio, na condição de empreendedores, mas o que mais impactou esse 

crescimento foi o empreendedorismo por necessidade. 
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Podemos identificar no Gráfico 1 essa evolução considerável no total de 

empreendedores por necessidade no Brasil entre os anos de 2010 e 2015. 

 
Gráfico 1 - Evolução da proporção do empreendedorismo por necessidade entre 

os empreendedores nascentes e novos – Brasil – 2010:2015 

 
 

 

Adaptado: Empreendedorismo no Brasil (GEM) 2015 

 
 

O momento certo para começar uma preparação sobre essa temática é 

quando o jovem ainda está na escola. As competências múltiplas inerentes ao 

empreendedor devem ser inseridas gradualmente, o trabalho em equipe, inovação, 

criatividade, saber enfrentar e desafios e transformar o ambiente em que se vive. 

Com essa atitude a escola estará cumprindo o seu papel, preparando não só para os 

vestibulares, mas preparando para vida. 

 
1.2. Empreendedorismo no âmbito escolar 

 
O termo Empreendedorismo geralmente é associado à capacidade de obter 

recursos através da criação de novas empresas, onde somente o dono de uma 

empresa é reconhecido como um empreendedor. No entanto, sabemos que esse 

tipo de pensamento não coincide com a realidade, implica, sobretudo, na 

realização do individuo como parte integrante de uma sociedade, trazendo suas 

inquietações em busca do desenvolvimento contínuo. 
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O empreendedorismo é uma questão de atitude, de como o individuo 

enxerga as oportunidades e se organiza de forma sistemática buscando se inseri na 

proposta viabilizada. A atitude empreendedora é o “motor” de uma sociedade 

economicamente saudável, interligado com as necessidades inerentes ao sistema 

capitalista no qual nossa sociedade está inserida. 

Com essa constatação, nos vem a preocupação de formar indivíduos com 

atitudes diferenciadas, desenvolvendo a pró-atividade, inovação, organização e o 

uso de ferramentas como o planejamento detalhado das ações para a busca do 

alcance das metas estipuladas 

Fernando Dolabela (2003) é um defensor do ensino do empreendedorismo, 

pois ele acredita que é através de um sonho que o indivíduo começa a despertar 

para a vida, com ousadia suficiente para explicitar suas inquietações defendendo 

suas ideias, se inserindo cada vez mais como parte integrante de forma ativa em 

uma sociedade, deixando a alienação comumente vista na grande maioria da 

população que é privada do conhecimento ou o tem de forma incipiente. 

 
Educar quer dizer evoluir sem mudar as nossas raízes; pelo 

contrário, reconhecendo e ampliando as energias que dela 

emanam. É também despertar a rebeldia, a criatividade, a força 

da inovação para construir um mundo melhor. Mas é 

principalmente construir a capacidade de cooperar, de dirigir 

energias para a construção do coletivo. É substituir a lógica do 

utilitarismo e do individualismo pela construção do humano, do 

social, da qualidade de vida para todos (DOLABELA, 2003, p. 

31) 

 

A mudança é inerente ao mundo capitalista. A busca do contínuo 

crescimento é o maior desafio para os que estão inseridos neste contexto. Atitudes 

como estas, que visam um maior envolvimento dos alunos, viabilizam este 

crescimento tão almejado. É necessário estar atento às mudanças e buscar 

desenvolver ferramentas que tragam um diferencial competitivo que os façam 

estar à frente dos possíveis obstáculos. Fazer o que nunca foi feito buscando 

resultados nunca obtidos é a missão de um empreendedor de sucesso. 
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1.3. Características empreendedoras 

 
Ser empreendedor pressupõe a busca pela autorrealização, pela 

responsabilidade de mudar a sua própria história, “(...) semear o 

empreendedorismo, o espírito de aprender a empreender, de tomar o destino nas 

próprias mãos”. (DOLABELA, 2003, p.13). Existem inúmeras pesquisas que 

buscam identificar as principais características de empreendedoras de sucesso, e a 

característica principal é a busca da realização de um sonho, sonho esse que leva 

as pessoas a acreditarem e serem realizadas com que fazem. O empreendedor deve 

ser capaz de identificar suas forças em busca de oportunidades e suas fraquezas 

para minimizar suas ameaças. 

A grande diferença existente entre as pessoas comuns e empreendedores é 

a forma como o empreendedor enxerga o mundo a sua volta. Para o SEBRAE 

(2014), existem características comportamentais que são indispensáveis para quem 

quer ser um empreendedor. São elas: 

Quadro 1: Características do Empreendedor 
 

 
Características do Empreendedor 

Busca de Oportunidades e Iniciativa 

Persistência 

Correr Riscos Calculados 

Exigência de Qualidade e Eficiência 

Comprometimento 

Busca de Informações 

Estabelecimento de Metas 

Planejamento e Monitoramento Sistemáticos 

Persuasão e Rede de Contatos 

Independência e Autoconfiança 

Fonte: Adaptado SEBRAE, 2014. 

 

 
Indivíduos com tais características são mais propensos ao sucesso. É de 

suma importância a compreensão dessas características para que haja uma reflexão 

sobre quais pontos podem ser melhorados ou desenvolvidos. Porém não se pode 
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afirma que as características citadas garantem o sucesso como empreendedor, mas 

podemos dizer que amplia consideravelmente as chances. 

A literatura comprova que os empreendedores fazem o diferencial em 

nossa sociedade ao constatar que os empreendedores são indivíduos com 

características diferenciadas, proativas, tendo facilidade em identificar novos 

caminhos diante das dificuldades que lhes são impostas. A partir disso surge a 

instigação de entender como ocorre o desenvolvimento de tais competências. 

Existem fatos que demonstram a relação entre os processos de 

competências empreendedoras e de sua aprendizagem, que lhes dão embasamento. 

A compreensão desses processos facilita a disseminação da essência 

imprescindível que transforma um individuo comum em um empreendedor de 

sucesso. 

 
CAPITULO 2 

 
PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 
A intervenção em questão ocorrerá em uma escola situada no bairro do São 

Jorge, bairro com a população de 8.445 habitantes segundo o Censo 2010. Por 

muito tempo conviveu com a triste presença de um lixão que deixa consequências 

até hoje. 

O bairro do São Jorge que sempre prevaleceu os sítios e chácaras, mas nos 

últimos vinte anos com a construção da Rodovia José Airton Gondim Lamenha 

que liga o bairro do Barro Duro a Jacarecica, e a retirada do lixão que ficava 

localizado no limite de Jacarecica, foi considerado o bairro que mais se 

desenvolveu em termos percentuais, alcançando 96% de crescimento do ano 2000 

a 2010 com a construção de vários condomínios e edifícios, que usufruem de uma 

visão privilegiada do oceano atlântico. 

A Escola Estadual Dr. Fernandes Lima é a maior escola de sua região, tem 

1844 alunos matriculados entre o ensino fundamental e o médio e tem como 

proposta não somente preparar os alunos para o vestibular, mas sim para a vida. 

Com esse propósito o empreendedorismo se insere como ferramenta que 



19 
 

 

 
 

possibilitará aos jovens a oportunidade de refletir sobre possíveis formas de 

planejamento de futuro. 

O programa foi desenvolvido para a turma do 9º ano “C" do ensino 

fundamental. Este acontece em doze encontros de 50 minutos cada. Os conteúdos 

inseridos buscam dar o suporte necessário para os alunos a descobrirem seus 

possíveis sonhos de acordo com suas habilidades individuais, encontrando 

possíveis opções de carreira e percebendo a importância da educação para que os 

sonhos almejados se tornem realidade. Os alunos também aprendem sobre gestão 

de tempo, gestão financeira, criatividade e inovação. Este projeto tem como 

objetivo principal: 

 
 Atrelar os interesses dos jovens às profissões que exercerão no futuro; 

 Distinguir os conceitos de objetivos e metas; 

 Demonstrar técnicas de gestão de tempo para que os alunos tornem seu 

tempo mais produtivo diante das metas estabelecidas. 

 Fazer com que os jovens assumam posicionamentos na tomada de 

decisões inerentes ao futuro. 

 

 
2.1 Coleta de dados 

 

No primeiro encontro foi aplicado um questionário que busca identificar a 

realidade inerente a cada aluno participante da pesquisa, onde foram indagados 

pontos como: idade, sexo, origem, renda familiar, escolaridade dos pais e 

expectativas de futuro. Conforme o Anexo l. 

A coleta de dados obtida através da aplicação do questionário trouxe uma 

noção do ambiente enfrentado em seus cotidianos e suas principais expectativas. 

Nos itens de 1 a 5, foram questões de múltipla escolha e teve como 

objetivo entender as condições sociais enfrentadas pelos alunos e suas famílias. 

 
Quadro 2: Dados obtidos através dos itens 1 a 5 

 

Tema Alternativas Total Percentual (%) 

Idade 15 anos 7 19% 
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 16 anos 12 32% 

 17 anos 11 30% 

 18 anos ou mais 7 19% 

Renda Familiar Até 1 salários mínimos 10 27% 

 De 1 a 3 salários mínimos 18 49% 

 Acima de 3 salários mínimos 9 24% 

Sexo Feminino 17 46% 

 Masculino 20 54% 

Escolaridade do Pai Fundamental incompleto 5 14% 

 Fundamental Completo 9 24% 

 Ensino Médio incompleto 12 32% 

 Ensino Médio Completo 11 30% 

Escolaridade da Mãe Fundamental incompleto 7 19% 

 Fundamental Completo 11 30% 

 Ensino Médio incompleto 9 24% 

 Ensino Médio Completo 10 27% 

 

 

 

Os itens 6 a 8 medem o grau de importância da escola para os alunos e 

suas expectativas de futuro. 

 
Quadro 3: Dados obtidos através dos itens 6 e 7 

 

Tema Alternativas Total Percentual (%) 

Qual é o grau de importância da 

escola para sua formação 

profissional? 

Nada importante (baixa) 0 0% 

Importante (média) 15 40% 

Muito importante (alta) 22 60% 

 

 

O que fazer depois de terminar o 

ensino médio? 

Curso Técnico 6 16% 

Faculdade 9 25% 

Trabalhar 12 32% 

Não Sei 10 27% 
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Quadro 4: Dados obtidos através do item 8 
 

 
Profissões Qtd. % 

Policial 11 29,73% 

Jogador 6 16,22% 

Veterinaria 5 13,51% 

Empresário 4 10,81% 

Advogado 2 5,41% 

Enfermeira 2 5,41% 

Chefe de Cozinha 1 2,70% 

Bombeiro 1 2,70% 

Músico 1 2,70% 

Influenciador Digital 1 2,70% 

Servidor Público 1 2,70% 

Exercito 1 2,70% 

Medicina 1 2,70% 

 

 

 

 

Após analise dos dados e identificação das expectativas, foi construído um 

plano de ação para a aplicação da intervenção empreendedora. 

 

 
2.2 Fases da Intervenção 

 

No primeiro dia a atividade foi à aplicação da analise de SWOT de forma 

simplificada, com o intuito de trazer a reflexão sobre os pontos fortes e os pontos 

fracos e de que forma esses pontos podem ser melhorados e desenvolvidos. A 

atividade foi desenvolvida através de duas perguntas: 

1. O que você faz de melhor? 

2. O que você não se sente preparado para fazer? 

Partindo dessas perguntas a teoria sobre Análise de SWOT foi explicada e 

aconteceu um debate. 
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No segundo dia foi trabalhada a Gestão do Tempo, os alunos foram 

orientados a descrever todas as ações efetuadas durante o dia anterior, após a 

descrição foi solicitado que os mesmos informassem quanto tempo eles gastaram 

com cada atividade, depois analisamos o tempo distinguindo o tempo produtivo e 

o tempo improdutivo. Após a identificação de como eles gastam o tempo, 

discutimos como poderíamos organizar o nosso tempo para que ele se torne mais 

produtivo a cada dia. 

No terceiro e quarto encontro foram trabalhados os temas relacionados a 

gestão financeira, tanto empresarial quanto familiar. Sendo utilizado como 

ferramenta o “Diário Financeiro” onde os alunos foram orientados a fazer 

anotações de todos os gastos realizados em detalhes para que os mesmos 

percebessem a forma com que eles gastam o dinheiro. 

No quinto encontro foram trabalhados os temas Criatividade e Inovação. 

Os alunos foram convidados a criar produtos inovadores a partir de objetos 

comuns, usando o processo de desconstrução. Foram divididos grupos com até 

cinco integrantes e distribuídos objetos como canetas, óculos, caixas de fósforos. 

Esses objetos teriam que se tornar um produto totalmente diferente e com 

utilidades distintas a original. 

Do sexto ao oitavo encontro foram apresentados profissionais de sucesso 

relacionado às profissões escolhidas por eles. Foram apresentados vídeos com 

histórias de vida dos profissionais e após as apresentações foram discutidos os 

caminhos que os mesmos precisaram seguir para chegar ao objetivo. 

No item 8 do questionário previamente aplicado foi identificado que 30% 

da amostra tinha interesse na profissão de Policial, por isso no nono dia um 

Policial Militar foi convidado para falar sobre a profissão e sobre a importância da 

educação para a realização de seus objetivos. Ao final da palestra os alunos 

tiraram suas dúvidas inerentes à profissão. 

No último dia da intervenção houve um grande debate sobre todos os 

temas abordados e sobre as mudanças de consciência obtidas através da 

intervenção, analisando quais foram os principais pontos de mudança 

identificados, apresentando as considerações finais dos assuntos mais relevantes 

discutidos ao longo da investigação. 
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CAPITULO 3 

 
ANÁLISE DOS RESULTADOS ENCONTRADOS 

 

3.1 Questionário 

 

 
O cenário apresenta um ambiente onde 86% dos alunos tem entre 16 e 18 

anos, idade que normalmente os alunos já estão finalizando o ensino médio. Um 

contexto familiar onde apenas 30% dos pais e 27% das mães concluíram o ensino 

médio, fator que dificulta um espelhamento familiar diante da formação escolar, 

por outro lado fortalece a vontade de contribuir para se ter oportunidades distintas 

das que seus pais tiveram em suas vidas, que é um fato recorrente entre as 

populações de classe média e baixa, como demonstra a análise da renda familiar 

que teve 49% das famílias com uma renda entre 1 e 3 salários mínimos. 

Quanto ao grau importância dada à educação diante a formação 

profissional, 40% consideravam importante (média), um número preocupante 

diante da atual conjuntura social enfrentada pelo país. Mostrar que o 

conhecimento adquirido na escola é basilar para um desenvolvimento profissional 

e despertar uma perspectiva nos 27% que não sabiam o que fazer depois que 

concluíssem o ensino médio foram os maiores desafios da intervenção. 

 

 
3.2 Intervenção 

 

A análise foi realizada diariamente, observando os pontos mais 

importantes e ao final da intervenção através de um debate com a participação dos 

alunos envolvidos. Ao fim das atividades foram discutidos os pontos que mais 

chamaram a atenção dos alunos e que de alguma forma mudou a maneira de 

pensar dos mesmos. 

Na aplicação da Análise de SWOT, muitos jovens tiveram dificuldades em 

responder os questionamentos realizados pelo simples fato de nunca terem 

refletido sobre o assunto. 



24 
 

 

 
 

Um aluno afirmou: 

“Eu não sei no que sou bom!” (De forma tímida e contrariada.) 

Após ouvir as habilidades dos demais alunos o mesmo começou a 

descobrir possibilidades e ao final do debate afirmou: 

“Eu sei cozinhar, professora! (Falou com o entusiasmo de uma descoberta 

incrível.) Cozinho para os meus irmãos quando minha mãe está trabalhando e 

eles sempre gostam. Posso trabalhar com isso!”. 

O simples fato de fazer com que os alunos reflitam sobre coisas que 

normalmente eles não pensam trouxe à tona a capacidade de sonhar, descobrindo 

aptidões que não eram vistas de maneira especial. Segundo ROBINSON (2008), 

 
A aptidão é a facilidade natural que um indivíduo tem para 

fazer alguma coisa, a sensação intuitiva ou o entendimento do 

que é essa coisa, de como funciona e de como usá-la. (p.33) 

 

A abordagem do empreendedorismo estimula o aluno diante de uma 

realidade diferente, instigando a descoberta de expectativas quanto ao futuro e a 

construção de um caminho a ser percorrido, algo que o traga uma inquietação e de 

certa forma uma dificuldade inicial. 

A descoberta do “Diário financeiro” causou um desconforto a priori, por 

ser um procedimento bem detalhado, onde cada aluno teve que computar todos os 

gastos realizados do decorrer da semana de forma detalhada para entender de que 

forma está gastando o seu dinheiro, alguns alunos não realizaram a tarefa, mas os 

que fizeram se mostraram extremamente satisfeitos com a ferramenta. 

Segundo o depoimento de outro aluno: 

“Não sabia que gastava tanto dinheiro com lanche na escola, vou 

começar a trazer lanche de casa para poder guardar dinheiro.” 

Assim como as empresas, é importante saber como gastamos o nosso 

dinheiro, definindo estratégias para sempre está dentro do orçamento, evitando o 

endividamento. 

A intervenção aproximou a teoria da sala de aula à realidade dos alunos, 

desenvolvendo o interesse dos alunos as demais disciplinas. 

Em depoimento, um dos professores da turma afirmou: 
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“Os alunos se mostraram mais interessados, inclusive passaram a participar  

mais ativamente com questionamentos inerentes a vida pessoal. Isso me deixou 

feliz!” 

No ultimo dia de intervenção durante o debate final, os alunos em sua 

maioria afirmaram que a palestra ministrada pelo policial militar convidado foi 

muito importante, alem de tirar dúvidas sobre como funciona a profissão o 

palestrante mostrou de que forma ele conseguiu passar no concurso, enfatizando a 

importância do estudo, da persistência e a determinação que se deve ter para 

realizar um sonho. Os alunos ficaram encantados e de alguma forma despertaram 

algo dentro deles. 

 
CONCLUSÃO 

 
Assim como a educação básica, o empreendedorismo visa estimular a 

criatividade e um desenvolvimento contínuo dos jovens. A inserção de reflexões 

empreendedoras aliada ao contexto social em que os jovens estão inseridos na 

intervenção fortaleceu a construção de uma autonomia e uma compreensão de 

organização para o futuro, estipulando as prioridades ao longo percurso a ser 

trilhado para atuar esta mudança necessária buscando ocupar os espaços que 

devem ser ocupados e desempenhar um papel mais ativo na sociedade. 

Ao longo do processo, foi possível observar que de uma forma geral os 

alunos estavam acomodados com a atual condição, aparentemente despreocupados 

com sua realidade atual se colocando em posição passiva. De alguma forma suas 

famílias lhes dão uma segurança que aparentemente os protegem e os fazem 

pensar que ainda não precisam se preocupar com seu futuro. 

Os estímulos inseridos causaram uma reflexão e lhes mostraram que é 

preciso começar a buscar construir os seus futuros com as próprias mãos e que é 

necessário começar o mais rápido possível, construindo uma base forte que lhes 

darão estrutura necessária para enfrentar os obstáculos da vida e do mercado de 

trabalho que é tão acirrado, principalmente na conjuntura social em que vivemos 

onde a troca de favores entre as pessoas da alta sociedade praticamente garantem o 

futuro das demais gerações. 
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Não obstante, as ferramentas introduzidas na referida intervenção 

propiciou uma vivência mais pratica de como funciona as questões mais 

relevantes da realidade social, como a gestão financeira, gestão do tempo entre 

outros temas abordados. 

Contudo, a missão estipulada a priori para essa intervenção foi cumprida. 

Missão de trazer a consciência da importância do comportamento mais ativo 

diante das condições do ensino-aprendizagem, buscando compreender e refletir 

sobre a inserção dos conhecimentos adquiridos na escola na realidade do dia-dia e 

perceber sua real importância em seu desenvolvimento como aluno, cidadão e 

futuro profissional que de alguma maneira fará a diferença diante do comodismo 

comumente visto na maioria dos jovens. 
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APÊNDICES E ANEXOS 

ANEXO l 

 

Você está sendo convidado a responder este questionário que faz parte do meu 

trabalho de conclusão do curso da Pós Graduação em Educação Empreendedora. 

O tema do trabalho é a Empreendedorismo na Escola: Despertando jovens para 

o futuro profissional. 

 
Perguntas: 

1) Sua idade: 

( ) 15 anos 

( ) 16 anos 

( ) 17 anos 

( ) 18 anos ou mais 

 
 

2) Renda familiar: 

( ) até 1 salários mínimos 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Programas/conheca-as-caracteristicas%20empreendedoras-desenvolvidas-no-%20empretec%2Cd071a5d3902e2410VgnVCM100000b272010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Programas/conheca-as-caracteristicas%20empreendedoras-desenvolvidas-no-%20empretec%2Cd071a5d3902e2410VgnVCM100000b272010aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/Programas/conheca-as-caracteristicas%20empreendedoras-desenvolvidas-no-%20empretec%2Cd071a5d3902e2410VgnVCM100000b272010aRCRD
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/c6d
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( ) de 1 a 3 salários mínimos 

( ) acima de 3 salários mínimos 

 
 

3) Sexo: 

( ) feminino 

( ) masculino 

 
4) Escolaridade do pai: 

( ) Fundamental incompleto 

( ) Fundamental Completo 

( ) Ensino Médio incompleto 

( ) Ensino Médio Completo 

 
5) Escolaridade do mãe: 

( ) Fundamental incompleto 

( ) Fundamental Completo 

( ) Ensino Médio incompleto 

( ) Ensino Médio Completo 

 
6) Qual é o grau de importância da escola para sua formação profissional? 

 
 

( ) Nada importante 

( ) Importante 

( ) Muito importante 

 
 

7) O que fazer depois que terminar o ensino médio? 

 
 

( ) Curso Técnico 

( ) Faculdade 

( ) Trabalhar 

( ) Não sei 

 
8) Qual profissão deseja seguir no futuro? 


