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RESUMO 

 
Através de experiências vivenciadas no dia-a-dia do CESITA um centro educacional 

com 50 anos de existência que já esteve no auge da educação profissional de Joinville e 

hoje passa por grandes dificuldades devido à falta de investimentos e de políticas 

públicas que valorizassem o papel educacional do CESITA, a escola tem capacidade 

para atender 750 alunos hoje atende apenas 320, com salas e laboratórios de aula 

sucateados sem renovação nos últimos 50 anos, com uma equipe de 11 professores 

desmotivados e desacreditados de que esse cenário possa mudar. Este estudo tem o 

objetivo de discorrer sobre importância da educação profissional não apenas para o 

mercado de trabalho, mas também para a vida em sociedade, expor o cenário atual da 

educação profissional ofertada pelo CESITA, falar sobre formação de professores para 

educação profissional e quanto a ausência de políticas públicas reflete atualmente na 

formação de professores. Além de apresentar um curso de formação para os professores 

do CESITA, esse curso tem como principal objetivo transformar os professores em 

agentes de mudanças, motivando-os a melhorar a cada dia. 

O trabalho foi desenvolvimento através de pesquisa bibliográfica, pesquisas em sites da 

área da educação, portal do MEC e consultas nas disciplinas do curso de especialização 

em Educação Empreendedora, para melhor desenvolvimento do mesmo. 

 
PALAVRAS CHAVES: Educação, empreendedorismo, educação profissional. 
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INTRODUÇÃO 

 
Discorrer sobre o tema Educação, Trabalho e Empreendedorismo é o objetivo 

desse estudo, através de estudos sobre a educação empreendedora, formação do 

professor e educação profissional no Brasil, foi possível perceber que a educação 

profissional ofertada pelo CESITA é o reflexo da falta de iniciativas concretas das 

entidades responsáveis pela educação de um modo geral no Brasil e também da cidade 

Joinville, no desenvolvimento deste será apresentado também um curso inovador para 

formação de professores da educação profissional, o curso terá como objetivo 

desmitificar o conceito de empreendedorismo e a criação e implantação de um plano de 

ação para empreender no dia-a-dia da escola melhorando a estrutura envolvida na 

educação profissional de Joinville. 

Este trabalho é um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que faz parte dos 

requisitos mínimos para a conclusão no Curso de Especialização em Educação 

Empreendedora. 

 
Justificativa 

 
A educação profissional pública de Joinville, desde quando foi implantada por 

volta do ano de 1968 segue o mesmo modelo até os dias atuais, porém, a oferta de 

emprego atualmente está cada vez menor e as empresas estão ampliando os critérios de 

seleção para as vagas e a sociedade exigindo cidadãos melhores. 

A importância em implantar um curso inovador aos professores da educação 

profissional de Joinville justifica-se pela necessidade de inovação, melhoria e 

revitalização da educação, para que está possa cumprir o seu papel e incluir socialmente 

e economicamente os alunos dando a eles condições de serem economicamente ativos e 

autores de suas próprias vidas. 

 
Objetivos 

 
 

Os objetivos deste trabalho são relatar a realidade da educação profissional de 

Joinville, identificar os principais problemas na formação dos professores da educação 

profissional, organizar um curso para formação dos professores com o tema 
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empreendedorismo   e conscientizar    os  professores   da educação   profissional a 

importância de empreender no dia-a-dia da escola. 

 
Metodologia 

 
 

As metodologias aplicadas nesse trabalho foram pesquisa qualitativa esta foi 

feita através de conversas com 11 professores da educação profissional e pesquisa 

bibliográfica feita em artigos da internet sugeridos pelo professor orientador e em livros 

com os temas de formação de professores e educação empreendedora. 

 
Organização do Trabalho 

 
 

O trabalho está organizado em dois capítulos. Capítulo 1, cujo título é 

Fundamentação Teórica traz um debate sobre educação, educação profissionalizante e 

educação empreendedora. O capítulo 2, intitulado Proposta de Curso Inovador 

apresenta todo o curso assim como cenário, público alvo, duração e avaliação. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta, como próprio nome indica, o aporte teórico sobre 

educação, educação profissionalizante e educação empreendedora. Fazendo um  ele 

entre trabalho, educação e empreendedorismo. 

 
1.1 Educação, Trabalho e Empreendedorismo. 

 

A educação é importante para a humanidade, pois é a partir dela que o homem 

adquire condições de viver em sociedade e de ser economicamente ativo, é um processo 

de transmissão cultural, de valores e de diversas situações vivenciadas no dia-a-dia. 

A educação é discutida como a forma pela qual o homem se faz homem, sendo, 

portanto, processo fundamental de transmissão cultural e estrutural do ser humano. 

Educação nesse sentido abrange mais do que saber as datas comemorativas, mais do  

que conceitos de equação aprendidos por um aluno, mais do que as ferramentas 

transmitidas pela faculdade ao bacharel, mais do que se vê na escola. Inclui aspectos 

culturais amplos, como a transmissão da língua, dos valores, e também aspectos 

simples, como um pai que ensino ao filho o comportamento correto diante de um sinal 

ou vermelho ou o fazer com a lata vazia de refrigerante. (LOPES, 2010,p1) 

É através de conhecimentos adquirido e aprendido que se pode garantir a 

sobrevivência da sociedade, haja vista que é necessário saber para produzir e saber para 

consumir. Antigamente o papel de transmitir conhecimento era de responsabilidade das 

gerações anteriores, porém com a modernidade, o surgimento de outras necessidades 

humanas essa configuração necessita de mudanças tanto no processo de transmissão do 

conhecimento como no processo produtivo. 

Toda sociedade vive porque consome; e para consumir depende da produção. 

Isto é, do trabalho. Toda a sociedade vive porque cada geração nela cuida da formação 

da geração seguinte e lhe transmite algo da sua experiência, educa-a. Não há sociedade 

sem trabalho e sem educação. (KONDER, 2000, p. 112) 

O surgimento de instituições específicas para a reprodução de técnicas de 

trabalho foi de extrema importância para a sociedade se tornar economicamente ativa, 

porém na década de 80, essas instituições já não supriam as necessidades do mercado  

de trabalho, pois o mesmo evoluiu se modernizou e adotou novas técnicas no processo 

produtivo e as instituições não seguiram o mesmo caminho. 
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[...] a automação, a robótica e a microeletrônica possibilitaram uma 

revolução tecnológica de enorme intensidade. Tais mudanças têm 

consequências diretas no mundo do trabalho, especialmente na classe 

operária. A flexibilização da unidade fabril, a desconcentração da 

produção, a arrasadora desregulamentação dos direitos do trabalho, os 

novos padrões de gestão e “envolvimento” da força de trabalho, como 

os círculos de controle da qualidade (CCQ), experimentados no Japão 

– em realidade uma apropriação do fazer e saber do trabalho, sob o 

comando manipulatório do capital dos nossos dias, levando o 

estranhamento do trabalho (no sentido marxiano) ao seu limite – tudo 

isso, feito sob um “inquestionável” domínio da produtividade e da 

“modernidade social”, acabou afetando a forma de ser do proletariado 

fabril, tradicional. A classe que vive do trabalho metamorfoseou-se. 

(ANTUNES, 2000, P.149). 

A educação voltada unicamente para o mercado de trabalho necessita ser 

exploradora de novos conteúdos, deve fornecer aos alunos condições necessárias para 

ingressar no mercado de trabalho mais críticos transformando-os em autores de suas 

vidas e conhecedores das inúmeras possibilidades que os levarão a realização 

profissional. 

A medida que a educação voltada a formar apenas mão de obra para suprir a 

necessidade das industrias perde seu lugar, surge a possibilidade de inserir na educação 

profissional a educação empreendedora com a proposta de desenvolver no aluno a 

inovação, a criatividade, além de formar um aluno conhecedor de seu papel na 

sociedade exercendo-o com cidadania e construindo uma sociedade democrática. 

A educação empreendedora não é apenas para criação de novos negócio, está 

associada ao desenvolvimento de uma atitude e comportamento inovador, criativo em 

relação a vida social, profissional e cidadã. 

Logo, entendemos que todo processo educativo voltado ao ato de empreendedor 

se relaciona necessariamente com dinâmicas de transformação do indivíduo, do  

entorno, das relações. Prevê projeção de um jeito diferente de pensar sobre si mesmo e 

sobre o mundo. A ação empreendedora envolve o trabalho com vivências que  

despertam o comportamento empreendedor, a busca de oportunidades, a resolução de 

problemas reais, assim como iniciativa, comprometimento, propósito, persistência, 

independência, autoconfiança. (ZARDO e MELLO, 2016, p.62) 

Surge assim a necessidade de resgatar os professores da educação profissional, 

pois estão esquecidos, não há como oferecer uma educação profissional empreendedora 

de qualidade se os professores estão desmotivados, se não possuem capacidade para 

melhorar suas aulas, seus conteúdos e métodos, é necessário aplicar uma política de 
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formação continuada e outra de compensação aos professores pelos esforços feitos 

constantemente para essa melhoria, voltando ao primeiro item no capítulo se erá 

tratado da importância da formação dos professores da educação profissional. 

 
1.2 Formação De Professores Para A Educação Profissional 

 
A instituição objeto desse estudo foi fundada em 1968 com o objetivo de formar 

profissionais para trabalharem nas indústrias da região. O CESITA já foi considerado 

por muitos empresários da região como uma das melhores escolas de  

profissionalização, deixando inclusive para trás o SENAI, há relatos de ex-alunos que  

na época ao serem contratados pelas indústrias eles ouviam dizer que se quisessem 

mudar de área que fizessem o curso de tornearia no CESITA, na época talvez por 

Joinville ser uma cidade com muitas indústrias metal mecânica esse era o curso mais 

procurado. Porém essas indústrias evoluíram e novas tecnologias foram inseridas nos 

processos produtivos das empresas e o CESITA deixou de cumprir seu objetivo pois 

não acompanhou as mudanças. 

Hoje o corpo docente do CESITA é composto por 11 professores atuando há 20 

anos aproximadamente em sala de aula, oriundos das empresas da região e escolas 

técnicas foram inseridos na educação profissional através de um concurso público, 

foram colocados em sala de aula sem nenhum conhecimento pedagógico e muito 

conhecimento técnico e é assim até hoje, pois o professor que atua hoje aprendeu por si 

próprio e com os exemplos dos seus antecessores, com os mesmos métodos de ensino e 

equipamentos. 

Um dos motivos para a precarização da educação profissional pública de 

Joinville é a falta de investimentos e estímulos para a formação continuada do  

professor. O governo Brasileiro criou várias políticas de formação de professores para a 

educação profissional, talvez com intuito de melhorar a qualidade da educação, porém a 

formação de professores para essa área ainda é considerada ausente. 

A falta de concepções teóricas consistentes e de políticas públicas amplas e 

contínuas tem caracterizado, historicamente, as iniciativas de formação de docentes 

especificamente para a educação profissional, no Brasil. (MACHADO, 2008, p.11). 



13 
 

 

 

A importância da formação do professor dá-se também pois o processo 

educacional passa por diversas transformações e cabe ao professor estar constantemente 

atualizado, pois a sociedade, a política e a economia também evoluem. 

[...] a inevitável transformação das formas de pensar, sentir e atuar das 

novas gerações em função da evolução da sociedade em suas 

estruturas materiais e institucionais, nas formas de organização da 

convivência e na produção dos modelos econômicos, políticos e 

sociais;[...] (REFERENCIAIS PARA DE PROFESSORES, 1999, 

p.64). 

A Educação Profissional tem um papel importante na sociedade e hoje deixa de 

ser apenas das classes desprovidas, para atender a todos com igualdade e para que todas 

as pessoas tenham acesso às tecnologias, as mudanças no mercado de trabalho e na 

sociedade e o professor devem estar em constante formação para poder contribuir na 

melhoria da educação profissional. 

A carência de pessoal docente qualificado tem se constituído num dos 

pontos nevrálgicos mais importantes que estrangulam a expansão da 

educação profissional no país. Atualmente, anunciam-se diversas 

medidas orientadas à expansão quantitativa da oferta desta modalidade 

educativa no país, incluindo-se a reorganização das instituições 

federais de educação profissional e tecnológica. Por outro lado, 

ampliou-se o entendimento de que essa modalidade educacional 

contempla processos educativos e investigativos de geração e 

adaptação de soluções técnicas e tecnológicas de fundamental 

importância para o desenvolvimento nacional e o atendimento de 

demandas sociais e regionais, o que requer o provimento de quadros 

de formadores com padrões de qualificação adequados à atual 

complexidade do mundo do trabalho. (MACHADO, 2008, p.14) 

A constante atualização dos professores da educação profissional não se dá 

apenas no aprimoramento das técnicas produtivas, ou de funcionamento de máquinas e 

sim em transforma-los em multiplicadores de um sistema de educação inovador e 

criativo mostrando aos alunos caminhos que poderão ser seguidos com os 

conhecimentos adquiridos, assim formando e inserindo socialmente profissionais 

criativos, inovadores e cidadãos mais conscientes. 
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2 Proposta De Curso Inovador 

 
 

O curso inovador para professores da educação profissional de Joinville tem 

como objetivo quebrar os paradigmas existentes e adquiridos nos últimos 20 anos de 

atuação em sala de aula, transformar os professores em agentes de mudança da 

educação profissional para que esta tenha melhoria contínua, desmitificar o conceito de 

empreendedorismo e dar condições ao professor de empreender no dia-a-dia, nas suas 

ações e tarefas diárias. 

 
2.1 Cenário 

 
O curso será ministrado aos instrutores dos cursos profissionalizantes oferecidos 

pelo CESITA (centro educacional e social do Itaum), fundado em 1968 com recursos 

vindos da Alemanha, da comunidade do bairro Itaum e da prefeitura de Joinville, o 

objetivo era capacitar mão de obra para atuar nas indústrias da região, na época os 

cursos eram de corte costura, torneiro e ajustador mecânico. Hoje possui 8 cursos, 

atende aproximadamente 300 alunos com capacidade de atender 750, com uma equipe 

de 11 instrutores, a maioria sem curso superior ou técnico. O modelo educacional 

oferecido em alguns cursos não passou por reestruturação, seja nos laboratórios de aula 

ou referente aos seus conteúdos programáticos e seus métodos de ensino. 

 
2.2 Planejamento do curso 

 
O curso inovador para professores da educação profissional de Joinville tem 

como objetivo transformar os professores em agentes de mudança da educação 

profissional para que esta tenha melhoria contínua, desmitificar o conceito de 

empreendedorismo e dar condições ao professor de empreender no dia-a-dia, nas suas 

ações e tarefas diárias, através de aulas dinâmicas que estimulem a criatividade e 

inovação, além de quebrar os paradigmas existentes e adquiridos nos últimos 20 anos de 

atuação em sala de aula. 

 
2.3 Estrutura do Curso 

O curso de formação continuada de educação empreendedora terá duração de 60 

horas, divididas em 1 encontro semanal com duração de 4 horas e intervalo de 15 
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minutos, número de alunos será de 11 professores do CESITA, com 15 encontros 

distribuídos no decorrer do segundo semestre de 2017. 

Os recursos necessários para a aplicação do curso serão, um notebook, um 

projetor e caixas de som, uma sala de aula com a distribuição mesas e cadeiras em 

semicírculo, tesouras, lápis de cor, canetas, barbantes, folhas sulfites, revistas e jornais 

usados e cartolinas. 

O curso de capacitação de professores terá 3 etapas, onde a primeira terá  

duração de 1 encontro ou seja 4 horas, onde será exposto a história da educação 

profissional no Brasil, a segunda também com duração de 1 encontro, tratará da história 

pessoal de cada professor e o caminho que os fizeram ser professores de educação 

profissional, sua formação acadêmica, e todas as suas ações durante os anos de trabalho 

em sala de aula a conclusão desse encontro será através de uma reflexão sobre o trajeto 

de vida. A terceira etapa do curso trará conceitos sobre empreendedorismo, CANVAS e 

plano de ação, é a etapa mais importante do curso pois vai reunir as reflexões feitas nas 

etapas anteriores para que os professores enxerguem as mudanças necessárias na 

educação profissional, a duração dessa etapa é mais longa, os primeiros 4 encontros 

serão compostos por aulas expositivas e algumas aplicações práticas e os próximos 10 

encontros serão para uma constante analise, verificação e avaliação do plano de ação 

proposto nessa etapa. 

 
2.3.1 Etapa A – Contextualização das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Profissional e a História da Educação Profissional No Brasil. 

 
O objetivo dessa etapa é permitir aos professores que reflitam e comparem a 

educação profissional atual e a de 20 anos atrás. Metodologia: Aula expositiva; 

Discussão do tema com os professores em formação. 

 

 
 

2.3.2 Etapa B – Eu professor? 

 
 

O objetivo dessa etapa é proporcionar aos professores uma reflexão sobre sua 

história, sobre sua trajetória profissional além de conhecer um pouco a história de seus 

colegas de trabalho. Metodologia: Utilizar seu potencial criativo através de recortes ou 
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desenhos a mão livre o professor em formação deverá fazer um resgate de sua história 

pessoal, o procedimento é livre, o mesmo deverá expor sua história através de uma  

linha do tempo e ou história em quadrinhos. Após o momento individual de produção, o 

professor em formação deverá expor sua história aos demais em uma apresentação de 5 

minutos. Momento de reflexão em grupo, os professores serão levados a dizer como se 

sentiram ao expor e ao elaborar sua história pessoal; serão questionados sobre suas 

satisfações e se gostariam de mudar. 

 
2.3.3 Etapa C – Eu professor, agente de mudança! 

 
 

O objetivo desse encontro é transformar o professor em um agente de mudança 

na educação profissional, quebrando o paradigma da educação tradicional dando 

condições ao professor para atuar com criatividade e inovação no dia-a-dia, melhorando 

assim a educação profissional de Joinville. Metodologia: O primeiro encontro dessa 

etapa será explanado sobre as características e competências de um empreendedor e 

também irá desmitificar o empreendedorismo como algo que só se aplica para a  

abertura de novos negócios através de uma aula expositiva, logo após os professores em 

formação farão uma reflexão sobre o que eles gostam de fazer e não fazem ou vice- 

versa, em seguida será sugerido que eles sejam empreendedores de suas vidas. No 

segundo encontro o professor em formação individualmente deverá listar todos os 

problemas encontrados dentro da escola onde atua no caso o CESITA, em seguida todos 

em duplas irão discutir ideias para melhorias e soluções dos problemas citados na 

atividade anterior e finalizando o encontro em uma plenária onde cada dupla irá expor 

as soluções encontradas. No terceiro encontro através de uma aula expositiva os 

professores em formação irão conhecer a ferramenta CANVAS e irão pô-la em prática 

focando na melhoria da educação profissional. Finalizando o encontro com a exposição 

do CANVAS unificando todos os CANVAS. No quarto encontro os professores em 

formação irão resgatar o CANVAS unificado e farão um plano de ação para a melhoria 

da educação profissional. No decorrer dos próximos encontros os professores em 

formação darão continuidade e execução ao plano de ação, onde todos terão 

responsabilidades e tarefas a serem executadas, para que essa melhoria ocorra e que os 

professores em formação sejam os agentes dessas mudanças e melhorias. 
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A etapa C, do curso de capacitação é a mais longa, pois posto em prática o 

empreendedorismo na educação profissional, os últimos 10 encontros serão para a 

avaliação, verificação e análise do plano de ação, resgatando sempre as iniciativas 

empreendedoras dos professores em formação, fazendo disso uma prática constante  

para que eles possam levar essas iniciativas para a sala de aula e para que possam 

estimular o empreendedorismo aos alunos da educação profissional. 

 
2.4 Ementa 

 
O curso propõe desenvolver habilidades aos professores para que possam 

trabalhar em equipe, atuar como criatividade e inovação para desenvolver um plano de 

ação para melhoria contínua da educação profissional ofertada pelo CESITA. 

Etapa A 

1. História da educação profissional no Brasil; 

2. Formação de professores para educação profissional no Brasil; 

Etapa B 

1. Minha História de Vida; 

2. Curtigrama; 

Etapa C 

1. Quebrando Paradigmas!Mudança e Criatividade; 

2. Identificação de Problemas; 

3. Brainstorming, Geração de Ideias, Enxergando Oportunidades; 

4. CANVAS; 

5. Plano de ação; 

 
 

2.5 Referências Bibliográficas para o curso 

 
LOPES, Rose Mary A. Educação Empreendedora, conceitos, modelos e práticas. 

2ª tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier; São Paulo: SEBRAE, 2010. 

 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. Ministério da Educação. 

Referenciais para formação de professores. Brasília, 1999. 



18 
 

 

 

REVISTA BRASILEIRA DA EDUCAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

E TECNOLÓGICA, 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/rev_brasileira.pdf. Acesso em 25 de 
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ZARDO, Julia Bloomfield Gama; MELLO, Ruth Espínola Soriano  de. 

Educação empreendedora : resgate do histórico e dos princípios 

constituintes. Rio de Janeiro : Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, 2016. 

 
ZAREMBA, Raphael Sacchi. Liderança, atitude e características do 

comportamento empreendedor, segundo a mesma base referencial do 

Empretec. Rio de Janeiro : Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 

2016. 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/rev_brasileira.pdf
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Com os temas discutidos nos capítulos iniciais desse trabalho pode-se concluir 

que ter um sistema educacional que inclua a educação empreendedora dentro do seu 

currículo poderia direcionar os jovens para serem cidadãos mais conscientes, criativos e 

inovadores, porém a mudança no sistema não deve ser apenas em incluir uma disciplina 

de empreendedorismo na grade curricular, o tema empreendedorismo deve ser 

vivenciado no dia-a-dia da escola. 

A escola deve ser atual, suas aulas devem estimular a criatividade para, por 

exemplo, encontrar soluções nos problemas dentro da comunidade a qual a escola está 

inserida, no entanto iniciar os professores no tema de empreendedorismo contribuirá 

para essa mudança no sistema, pois a mesma ocorrerá de dentro para fora onde todos os 

envolvidos no processo educacional passam a ter atitudes empreendedoras e tornam-se 

comprometidos com o mesmo e isso refletirá no cidadão que está sendo formado dentro 

da escola. 
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