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Resumo 

 

 
Nesta pesquisa estuda-se a relevância das empresas-escolas como prática 

inovadora de educação profissional, contribuindo desta forma para o 

desenvolvimento de competências empreendedoras nos alunos. A educação 

empreendedora torna-se questão importante em consequência da redução 

dos postos de trabalho e como ferramenta de desenvolvimento econômico e 

social das comunidades. O objetivo foi pesquisar sobre as boas práticas das 

empresas-escolas implantadas nas escolas de ensino profissionalizante,  

além de fomentar nos professores, alunos, empresários e comunidade em 

geral o espírito empreendedor. O Trabalho aqui apresentado foi construído 

com base em um estudo bibliográfico exploratório por meio de livros, 

revistas, artigos e outros trabalhos publicados na área em estudo, além das 

referências bibliográficas utilizadas no curso de Especialização em 

Educação Empreendedora, o que foi de suma importância. Conclui-se que 

as empresas-escolas têm possibilitado um aprendizado mais dinâmico por 

meio de ambientes pedagógicos equipados com moderna infraestrutura 

possibilitando aos alunos experiências profissionais reais unindo teoria e 

prática, em sintonia com as necessidades de mercado. 

 
 

Palavras Chave: Empreendedorismo, Educação Empreendedora, 

Competências Empreendedoras, Educação profissional. 
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“Criar o que não existe ainda deve ser 

a pretensão de todo sujeito que está 

vivo” (Paulo Freire). 



1.0 INTRODUÇÃO 

 
Hoje, a definição de conhecimento tem estreita relação com criatividade e 

inovação, para acompanhar esse processo as escolas precisam implantar 

metodologias didático-pedagógicas alinhadas com as demandas do mercado. A 

aprendizagem não se limita a uma transmissão, aquisição e transferência de 

conhecimentos, ela precisa ser encarada como um alicerce para a formação 

profissional, além de ser uma responsabilidade de todos envolvidos no processo. 

A aprendizagem precisa emergir dos contextos produtivos que requerem o 

saber-fazer profissional, devendo, portanto, envolver desde situações relacionadas 

com o cotidiano, como aquelas inusitadas, que exigem soluções criativas. 

Ausubel (1982, pg.34), em sua teoria da aprendizagem significativa 

diz que: 
 

“(...) uma aprendizagem que tenha como ambiente uma 

comunicação eficaz, respeite e conduza o aluno a imaginar-se 

como parte integrante desse novo conhecimento através de elos, 

da palavra, o educador pode diminuir a distância entre a teoria e 

a prática na escola, capacitando-se de uma linguagem que ao 

mesmo tempo desafie e leve o aluno a refletir e sonhar, 

conhecendo a sua realidade e os seus anseios”. 

O SENAC acredita que a utilização de ambientes pedagógicos equipados 

com recursos tecnológicos e o direcionamento dos conteúdos para as realidades 

próximas aos conhecimentos são experiências motivadoras para os alunos, pois 

mudam a atitude do aluno frente à produção do conhecimento e sua posição com 

agente de transformação no processo de ensino e aprendizagem. 

A Implantação da Empresa Pedagógica no SENAC Piauí oportunizará aos 

alunos experiências idênticas às que vivenciarão no dia a dia junto às empresas 

para quem prestam serviços ou nos seus próprios empreendimentos. A Empresa 

Pedagógica (EP), concebida aqui neste trabalho será um ambiente de 

aprendizagem que permitirá uma reflexão, haja vista ser uma oportunidade de 

ensaio e reflexão constante sobre a ação e a experimentação repetida. 

Com base nos conhecimentos produzidos ao longo Especialização em 

Educação Empreendedora sobre educação, trabalho, empreendedorismo, inovação, 

mercado faremos neste TCC, um estudo bibliográfico sobre empresas pedagógicas 
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no Brasil, focando em sua eficiência, eficácia e efetividade educacional, visando 

recolher e analisar resultados obtidos por essas empresas. 

Na sociedade atual, muitas são as competências exigidas do ser humano 

para sua inserção no meio, seja nas instituições de ensino ou no mundo do 

trabalho. A busca pela qualificação deve ser constante pelo profissional que está 

inserido no mercado de trabalho e principalmente para aqueles que procuram uma 

oportunidade neste mercado. Com base nesse cenário este TCC tem como 

objetivos principais: 

- Pesquisar sobre as boas práticas das empresas pedagógicas implantadas 

nas escolas de educação profissional; 

- Fomentar nos instrutores, alunos, empresários e comunidade em geral o 

espírito empreendedor; 

- Estimular a pesquisa de praticas pedagógicas para consolidação uma 

aprendizagem autônoma, criativa e inovadora; 

- Fortalecer o ensino-aprendizagem com novos métodos, possibilitando o 

domínio técnico cientifico, visão crítica e atitudes sustentáveis e colaborativas; 

Este trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro, denominado 

de Iniciativa Empreendedora - Um breve contexto: que apresenta a justificativa da 

proposta de intervenção no SENAC do Piauí. 

 
O segundo capítulo apresenta o referencial teórico sobre a educação, 

trabalho, empreendedorismo, empresas pedagógicas para fundamentar a nossa 

pesquisa. 

 
A Iniciativa Empreendedora está apresentada no terceiro capitulo bem 

como o SENAC Piauí instituição escolhida para proposta de intervenção e as 

considerações finais. 
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2.0 INICIATIVA EMPREENDEORA: UM BREVE 

CONTEXTO 

 

Sabe-se que o mundo tem passado por mudanças constantes que têm 

trazido transformações na prática social e no trabalho e, como consequência, o 

segmento da educação teve que buscar adaptações que atendam a essa nova 

realidade. 

Assim a Educação Profissional surge como um complemento à 

Educação Básica, procurando qualificar e profissionalizar trabalhadores de qualquer 

nível de escolaridade de forma que eles desenvolvam competências para a vida 

produtiva, atendendo às exigências do mundo moderno e, até mesmo, 

desenvolvendo habilidades que lhe permitam atuar nesse meio. 

 
Grande parte dos perfis profissionais propostos pelo setor 

produtivo apresenta características muito vinculadas à 

formação geral do trabalhador, no sentido de que ele tem 

de ter uma forte base humanística, científica e  

tecnológica e competências para a tomada de decisões, 

para o trabalho em grupo e para se adequar às constantes 

mudanças que se processam no mundo do trabalho 

(MESSEDER, 2007, p.122). 

 
 

Tendo suas primeiras normatizações pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional Lei 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 e, posteriormente 

contemplada e aperfeiçoada pelo Decreto 2.208, de 17 de Abril de 1997 e pelo 

Decreto 5.154, de 26 de Julho de 2004, a Educação Profissional tem por objetivos 

principais: 

“[...] promover a transição entre a escola e o mundo do 

trabalho, capacitando jovens e adultos com 

conhecimentos e habilidades gerais e específicas para o 

exercício de atividades produtivas; proporcionar a 

formação de profissionais, aptos a exercerem atividades 

específicas no trabalho, com escolaridade correspondente 

ao nível médio, superior e pós-graduação; qualificar, 

reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos 

trabalhadores, com qualquer nível de escolaridade, 

visando a sua inserção e melhor desempenho no  

exercício do trabalho.” 



11  

A Educação Profissional corresponde aos níveis básicos, técnico e 

tecnológico, sendo o nível básico destinado à qualificação e à reprofissionalização 

de trabalhadores, independente de escolaridade prévia; o nível técnico destinado a 

proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou egressos do ensino 

médio; e o nível tecnológico correspondente a cursos de nível superior na área 

tecnológica, destinados a egressos do ensino médio e técnico. 

A Educação Profissional não pode ser vista apenas como algo estático e 

acabado. Uma vez que o mundo do trabalho mostra que vivemos em um meio em 

que a lei é a dinamicidade social mutável e inconstante, a Educação Profissional se 

constitui em uma forma de educação continuada, que busca também fortalecer a 

cidadania, construindo assim ferramentas que permitam as pessoas adaptar-se a esse 

novo sistema. 

Dessa forma, a Educação Profissional também mostra que o aprender a 

aprender é importante. As pessoas precisam se constituir enquanto seres ativos e 

perceber as suas necessidades de atualização, buscando assim novos conhecimentos 

que irão torna-los mais independentes e capazes de atuar de acordo com as 

mudanças que vão acontecendo no meio social em que vivem. 

 

Constatando, nos tornamos capazes de intervir na 

realidade, tarefa incomparavelmente mais complexa 

e geradora de novos saberes do que simplesmente a 

de nos adaptar a ela. Ninguém pode estar no mundo 

e com os outros de forma neutra (FREIRE, 2011, p. 

46). 

 

Atualmente o significado do ensino profissionalizante tem ganhado um 

novo olhar. Não é apenas educar para atender o mercado de trabalho, é na verdade 

construir uma formação profissional voltada também para a conscientização de 

valores sociais no trabalho, de forma que as habilidades e competências para o 

trabalho sejam desenvolvidas, porém sem deixar de lado os valores humanos e 

culturais que fortalecem a sociedade. 

Para atender às exigências que emergem com as transformações 

vivenciadas pela sociedade em geral, a Educação Profissional foi ganhando novas 

abordagens. Passou a ser fundamental que mudanças no ensino aprendizagem dessa 

forma de educação sejam reavaliadas constantemente para que os participantes do 
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processo possam se identificar e assim se motivar na construção de habilidades e 

competências que irão transformá-los em mestres de seu conhecimento e assim 

encontrar seu espaço no mundo do trabalho. 

 
Impõe-se a superação do enfoque tradicional da formação 

profissional baseado apenas na preparação para execução 

de um determinado conjunto de tarefas a serem 

executadas. A Educação Profissional requer além do 

domínio operacional de um determinado fazer, a 

compreensão global do processo produtivo, com a 

apreensão do saber tecnológico, a valorização da cultura 

do trabalho e a mobilização dos valores necessários à 

tomada de decisões no mundo do trabalho. (CNE/CEB 

Nº: 11/2012 p.08) 

 
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), no Piauí, foi 

instalado em Teresina nas dependências da Associação Comercial Piauiense, em 1º 

de agosto de 1947, como Delegacia Estadual da Administração Nacional. A 

instituição planeja a nível nacional e atua localmente, possuindo uma 

administração nacional e administrações regionais autônomas, totalizando 

aproximadamente 630 escolas em todo o Brasil. No Piauí possuímos trezes 

Centros de Educação Profissional sendo quatro em Teresina, dois em Parnaíba e 

um nas respectivas cidades: Bom Jesus, Campo Maior, São Raimundo Nonato, 

Floriano, Picos, Valença, e Barras. (Plano de Ação da Administração Regional do 

Piauí, 2017, p.59) 

Os cursos oferecidos são nas áreas de Gestão, Comércio, Turismo e 

Hospitalidade, Conservação e Zeladoria, Imagem Pessoal, Informática, 

Comunicação, Design, Artes, Tecnologia Educacional, Idiomas, Educação 

Ambiental e Saúde. 

O SENAC acredita que a vivência de situações reais de trabalho é um 

diferencial no aprendizado do aluno – para isso criou as primeiras empresas 

fictícias, as chamadas Empresas Comerciais de Treinamento do SENAC 

(ECTS/SENAEC). A Instituição conta com 57 empresas pedagógicas em todo o 

país. São restaurantes-escola, lanchonetes-escola, confeitarias-escola, hotéis- 

escola, salões de beleza-escola, pousada-escola e até um posto de combustível- 

escola. São espaços equipados com tecnologia de ponta e total infraestrutura para 

que os alunos tenham a oportunidade da prática profissional em contato direto 
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com o público, experimentando as situações comuns ao dia a dia da ocupação e 

proporcionando uma vivência fundamental para quem busca uma qualificação 

completa. (Revista do Senac. Rio de Janeiro, n. 727. Jan/Fev 2015) 

Vale nota que o conceito e a prática de empresas pedagógicas surgiu no 

âmbito do próprio SENAC, conforme resgata MORAES: 

A expressão empresa pedagógica foi introduzida no SENAC para 

designar as unidades físicas e o complexo metodológico que 

conjugam funções empresariais e educacionais em uma 

sistemática própria bem planejada. O conceito de empresa 

pedagógica desenvolveu-se com a aplicação da metodologia 

didática orientada para o processo de “aprender fazendo”, com a 

maior aproximação possível entre os processos de trabalho e de 

educação profissional. Esse conceito tem como elementos 

centrais a integração e a concomitância entre as atividades 

operacionais voltadas para o mercado e os processos de ensino- 

aprendizagem de ocupações correspondentes. O SENAC 

Nacional propõe uma definição básica que caracteriza as 

empresas pedagógicas como opção de ambiente educacional: 

“Empresas pedagógicas são unidades de ensino que funcionam 

como uma empresa. Nelas, o aluno aprende a teoria e coloca em 

prática seus conhecimentos como se já estivesse no mercado de 

trabalho” (SENAC, 2005). Empresa-escola é outro conceito com 

pequenas nuances de diferenciação e que tem maior quantidade 

de exemplos concretos na área de saúde, com os hospitais-escola 

ou hospitais de ensino. Esse conceito foi detalhadamente 

explorado no livro “Empresas--escola: educação para o trabalho 

versus educação pelo trabalho” (MORAES, 2012). Boa parte das 

empresas pedagógicas do SENAC pode ser também incluída no 

rol de empresas-escola. Quase todas as considerações sobre 

vantagens, dificuldades e recomendações são comuns para 

empresas pedagógicas e para empresas-escola. (MORAES, 2013, 

p.142) 

A Empresa Pedagógica (EP), concebida aqui neste trabalho, será um 

ambiente dotado da mais moderna infraestrutura onde os alunos poderão adquiri a 

confiança, a postura e o comportamento adequados no relacionamento com os 

clientes, no dia a dia, sob a orientação de seus orientadores. O ambiente de 

trabalho favorece a criatividade e inovação, além de promover situações de 

aprendizagens mais próximas da realidade das profissões. 

De acordo com Moraes (2015), as Empresas Pedagógicas podem 

possibilitar oportunidades mais ricas de aprendizagem pelo trabalho em ambientes 

reais e bem controlados, sem o distanciamento de uma informação teórica que 

orienta a preparação para um possível trabalho no futuro. Essa vivência mais 
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realista é uma possibilidade real de enriquecimento de aprendizagens tanto para 

professores quanto para estudantes. 

Como os Centros de Educação Profissional do SENAC são construídos 

com toda infraestrutura para práticas pedagógicas, o custo com a implantação da 

EP poderão ser diluídos entre todos os segmentos/áreas de onde os alunos serão 

alocados para trabalhar na Empresa Pedagógica. Outro ponto positivo da proposta 

é o Modelo Pedagógico SENAC que desenvolve o ensino por competência onde o 

aluno desenvolve, ao longo do curso, seus projetos integradores relacionados às 

competências desenvolvidas em sala de aula. Hoje, esses projetos, em alguns 

casos, são desenvolvidos em empresas parceiras, como a Empresa Pedagógica 

SENAC/PI em que os alunos desenvolverão seus projetos na própria instituição. 

A Empresa Pedagógica pode oferecer aos alunos condições necessárias 

para a aplicação prática dos conhecimentos teóricos referentes à respectiva área de 

formação profissional, dando-lhes oportunidade de vivenciar o mercado de 

trabalho em caráter de experimental a futura profissão e estimular o espírito 

crítico, analítico e empreendedor. 

As experiências que a Empresa Pedagógica proporciona aos alunos os 

diferenciarão demais, facilitando a entrada no mercado de trabalho, pois 

características como liderança, proatividade, trabalho em equipe já estão 

incorporadas ao seu perfil. 

De acordo com os dados da rede física do Departamento Nacional, 

atualmente, o SENAC conta, em todo o Brasil, com 57 empresas pedagógicas: 

hotéis-escola, restaurantes-escola, lanchonetes-escola, salões de beleza-escola, 

confeitarias-escola, mercados-escola, salão de estética-escola, entre outros que 

provêm infraestrutura e tecnologia de ponta. Entretanto, nenhuma dessas empresas 

está instalada no Piauí, fato que justifica a nossa proposta como inovador 

regionalmente. 

 
O SENAC do Piauí conta com quatro Centros de Educação Profissional na 

capital. Identifica-se então a oportunidade de implantar a primeira Empresa 

Pedagógica no SENAC Piauí visto que na capital há dois Centros de Educação 

Profissional que possuem a infraestrutura adequada para a implantação de uma 

empresa-escola no segmento de beleza, Salão de Beleza-Escola. Com essa 
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inovação estaríamos disseminando a cultura do empreendedorismo de negócio e o 

intra-empreededorismo, pois na empresa pedagógica a aluno experimentará todas 

as etapas do processo de produção dos serviços de um salão de beleza, desde 

atendimento, compra de material, receitas x despesas, de fato o funcionamento de 

uma empresa, dentre outros. 

Como base nos conhecimentos produzidos durante as aulas do curso de 

Especialização em Educação Empreendedora realizada pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC deste TCC, sobre educação, 

trabalho, empreendedorismo, inovação, mercado faremos neste TCC, um estudo 

bibliográfico sobre empresas pedagógicas no Brasil, focando em sua eficiência, 

eficácia e efetividade educacional, visando recolher e analisar resultados obtidos 

por essas empresas. 
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3.0 - REFERENCIAL DE ANALISE 

3.1- Educação Profissional 

No cenário de economia globalizada e empresas cada vez mais 

competitivas faz-se necessário a formação de profissionais de caráter polivalente, 

empreendedor e aberto às transformações, que saiba trabalhar em equipe, que 

questione ordens, apresente ideias e administre o seu tempo de trabalho. Pessoas 

que estejam atualizadas e possuam experiências, com ampla formação e 

conhecimentos diversos; e tenham em mente que o aprendizado deve ser contínuo 

e que a capacidade de adaptação é essencial. A educação profissional se apresenta 

como ferramenta de desenvolvimento do nosso país, onde cidadãos qualificados 

técnica e comportamentalmente têm maiores chances de conquistar um posto de 

trabalho ou até mesmo de criar uma ocupação produtiva. 

O artigo 39 da Lei de Diretrizes e Base (LDB) foi alterado pela Lei 

11.741/08 que acrescentou os §1º, 2º e 3º. Onde os cursos de Educação 

Profissional e Tecnológica poderão ser organizados por eixos tecnológicos, 

possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos, observadas as 

normas do respectivo sistema e nível de ensino. Tendo ainda, a Educação 

Profissional e Tecnológica abrangendo os cursos de formação inicial e continuada 

ou qualificação profissional, de educação profissional técnica de nível médio, e de 

educação tecnológica de graduação e pós-graduação. 

 

Os cursos de Educação Profissional e Tecnológica são organizados por 

eixos, favorecendo os chamados Itinerários Formativos, que deverão atentar as 

normas sistema e nível de ensino vigente, sendo oferecida em todo território 

Nacional pelos Institutos Federais, Escolas Técnicas Estaduais, Municipais e 

Privadas, sendo que entre as privadas temos os estabelecimentos do Sistema S 

(Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI; Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial – SENAC; Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – 

SENAR; Serviço de Apoio à Pequena e Microempresa – SEBRAE; Serviço 

Nacional de Aprendizagem do Transporte – SENAT). 

 

A Educação Profissional atende ao aluno matriculado ou egresso do ensino 

fundamental, médio e superior, assim como ao trabalhador em geral. Dentre os 
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níveis da Educação Profissional podemos estabelecer as seguintes observações: 

 
Básico: modalidade de educação não formal e de duração variável, 

destinada a proporcionar ao cidadão trabalhador, independentemente da 

escolaridade prévia, conhecimentos que lhe permitam a qualificação, 

requalificação e atualização para o exercício de funções demandadas pelo mundo 

do trabalho, compatíveis com a complexidade tecnológica do trabalho, o seu grau 

de conhecimento técnico e o nível de escolaridade do aluno. 

Técnico: destinado a jovens e adultos que estejam cursando ou tenham 

concluído o ensino médio, mas cuja titulação pressupõe a conclusão da educação 

básica de 11 anos. 

Tecnológico: destinado à formação superior, tanto de graduação como de 

pós-graduação, de jovens e adultos. 

A Educação Profissional, hoje, trabalha com áreas agrupadas a partir de 

fundamentos comuns, configurando assim, os chamados eixos tecnológicos, que 

agrupam vários segmentos de mesma natureza. O grande ganho de se trabalhar 

com eixos tecnológicos é a facilidade de interdisciplinaridade, favorecendo uma 

maior integração entre docentes. 

Segundo Garcia, Moura e Ramos (2007), até o século XIX, em relação ao 

campo da educação, profissional só existia uma educação introdutória para as 

elites a qual era direcionada para formar futuros dirigentes. Mas foram surgindo 

outras instituições voltadas para o ensino das primeiras letras e o início em ofícios, 

destinadas às crianças pobres, aos órfãos e abandonados, como por exemplo, os 

asilos da infância dos meninos desvalidos. 

Crianças e jovens em estado de mendicância eram encaminhados 

para essas casas, onde recebiam instrução primária [...] e 

aprendiam alguns dos seguintes ofícios: tipografia, encadernação, 

alfaiataria, tornearia, carpintaria, sapataria etc. Concluída a 

aprendizagem, o artífice permanecia mais três anos no asilo, 

trabalhando nas oficinas, com a dupla finalidade de pagar sua 

aprendizagem e formar um pecúlio que lhe era entregue no final 

do triênio. (MANFREDI, 2002, p. 76-77, citado por Maciel, 

2005, p. 31). 

O mesmo relator também defende o conhecimento como unicamente saber; 
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ou melhor, a habilidade está descrita ao saber fazer ligado com a prática do labor, 

superando a simples ação motora. A importância se caracteriza no saber ser, na 

atitude que está associada com o julgamento da pertinência da ação, com um 

trabalho de qualidade, comportamento ético, convivência solidária e participativa 

e outras peculiaridades humanas, como por exemplo, a iniciativa e a criatividade. 

Do profissional técnico será preciso exigir escolaridade básica solidificada, 

bem como uma educação profissional mais vasta e multivalente. Devido à 

revolução da tecnologia e o processo de modificação do trabalho ocasiona 

medidas de revisão dos currículos, tanto em relação à educação básica, quanto da 

educação profissionalizante. (Educação Profissional Legislação Básica – MEC, 

2001). Conforme a Educação Profissional Legislação Básica – MEC (2001): 

[...] é exigido dos trabalhadores em doses crescentes, elevada capacidade 

de raciocínio, autonomia intelectual, pensamento crítico, iniciativa 

própria e espírito empreendedor, bem como a capacidade de visualização 

e resolução de problemas. (MEC, 2001, p. 69). 

Percebe-se que o profissional técnico será mais exigido em relação às suas 

competências, habilidades e atitudes; e para isso, ele precisa ter uma base escolar e 

profissional de qualidade, para que seja possível desempenhar de forma eficiente e 

eficaz suas atividades laborais. 

Dentre as opções de qualificação profissional a sociedade brasileira conta 

desde 1946 com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. O SENAC que 

ao longo de 71 anos vem contribuindo para a formação profissional nas áreas 

comércio de bens, serviços e turismo, oferecendo educação profissional nos mais 

diferentes segmentos de ocupação sempre voltada para a formação de uma mão de 

obra qualificada e que atenda a necessidade do mercado. Com a missão: “Educar 

para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo” e assim, 

proporcionar capacitação de profissionais para trabalharem no mercado com um 

diferencial que as várias empresas no Estado necessitam e sabem que podem 

encontrar profissionais qualificados no Banco de Oportunidade que a Instituição 

proporciona para uma melhor inserção de seus discentes no mercado. 

Nessa perspectiva é que apresentamos nossa proposta da criação da 

empresa pedagógica do SENAC/PI, por compreender que aprender fazendo em 
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espaços inovadores, destinados ao desenvolvimento de habilidades e técnicas 

profissionais de nossos alunos, em sintonia com as exigências do Setor do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo está em perfeita consonância com a nossa 

missão. E a criação da Empresa Pedagógica virar desenvolver mais ainda em 

nossos alunos uma das nossas marcas formativas: Atitudes Empreendedoras. 

. 

3.2 Educação Empreendedora 

No cenário de economia globalizada e empresas cada vez mais 

competitivas, faz-se necessário a formação de profissionais de caráter polivalente, 

empreendedor e aberto às transformações, que saiba trabalhar em equipe, que 

questione ordens, apresente ideias e administre o seu tempo de trabalho. Pessoas 

que estejam atualizadas e possuam experiências, com ampla formação e 

conhecimentos diversos; e tenham em mente que o aprendizado deve ser contínuo 

e que a capacidade de adaptação é essencial. A educação profissional se apresenta 

como ferramenta de desenvolvimento do nosso país, onde cidadãos qualificados 

técnica e comportamentalmente têm maiores chances de conquistar um posto de 

trabalho ou até mesmo de criar uma ocupação produtiva. 

A disseminação do empreendedorismo sempre fez parte do currículo dos 

cursos oferecido pelo SENAC Piauí buscando formar profissionais com “domínio 

técnico-científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, 

atuando com foco em resultado” (SENAC, 2015, p. 15 Concepções e princípios, 

). As marcas formativas do SENAC fazem parte de um projeto pedagógico 

desenvolvido em uma parceria com todos os Departamentos Regionais e que está 

sendo implantado em o país. 

O profissional formado pelo SENAC deve se um agente de transformação 

da sua realidade a partir de competências construídas ao longo da sua trajetória 

enquanto aluno, sendo capaz de se posicionar frente ao mercado de trabalho, seja 

formal ou informal. Com atitudes empreendedoras podemos desconstruir o que 

nos foi apresentado como produto, pronto e acabado. Empreendedorismo pode 

sim ser ensinado e aprendido, desconstruído para construir de novo e de novo, 

para construir as transformações que o mundo e a sociedade tanto necessitam. Pois 
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como afirma korman, (2006, p. 34) podemos pensar em empreendedorismo sem 

falar de desenvolvimento humano, econômico e social. 

A Educação Empreendedora aparece nesse contexto como ferramenta para 

subsidiar estratégias de ensino e mudar o cenário que hoje temos no Brasil onde a 

maioria dos empreendedores surgiu por necessidade e não por visualizar em um 

cenário econômico e social oportunidades que os outros não enxergaram. 

Precisamos mudar as cores desse quadro e pensar em escolas formadoras de 

empreendedores de oportunidades, com construção de competências, qualificação 

técnica, recursos e visão estratégica para o aluno desenvolver o negócio escolhido. 

É urgente a necessidade de inclusão no curriculum de educação 

empreendedora. Corrobora-se com José Dornelas (2012), para quem. 

Cada vez mais, acredita-se que o processo empreendedor pode  

ser ensinado e entendido por qualquer pessoa [...]. Os 

empreendedores inatos continuam existindo, e continuam sendo 

referencias de sucesso, mais muito outros podem ser capacitados 

para criação de empresas duradoras. No entanto, com certeza o 

ensino de empreendedorismo ajudará na formação de melhores 

empresários, melhores empresas e na geração de riqueza ao país. 

(DORNELAS, 2012, p.30) 

Grandes são os esforços no sentido de incluir o ensino do 

empreendedorismo nos currículos dos ensinos fundamental e médio, e na 

educação superior, por parte de toda comunidade escolar e até mesmo do poder 

público. 

Está na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, um projeto que muda a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação para prever o estudo do empreendedorismo 

nos currículos dos ensinos fundamental e médio, e na educação superior (PLS 

772/2015), O autor da proposta é o senador José Agripino (DEM-RN). O texto 

ainda será discutido e votado e, se aprovado, tem decisão terminativa e pode 

seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados. Com essas ações, 

almeja-se uma escola que prepare o cidadão para cultura da inovação, do criar 

tornando-o protagonistas do seu verdadeiro papel na sociedade com autonomia e 

espírito de liderança agregando valores imensuráveis. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124353
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124353
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3.3 Empresas Pedagógicas: Excelência na Educação Profissional 

 
A formação profissional por competências descarta a tradição 

pedagógica onde o processo de ensino-aprendizagem tem como base a 

transmissão de conteúdos, ou seja, formas prontas e certas de como fazer. O 

modelo de currículo por competência exige que os docentes revisem suas 

práticas pedagógicas, pois os mesmos devem levar o aluno a prática da 

atividade, colocar o aluno diante de situações complexas que envolvam 

problemas a fim de mobilizá-los a buscar saberes para a sua resolução. 

 
O SENAC utiliza a metodologia por competências, onde trabalha 

atividades de aprendizagem que direciona os alunos a construírem o saber 

através das suas experiências e conhecimentos adquiridos na sua vivência, 

trabalhar as atividades partindo do aprendendo a aprender. Essa metodologia 

propicia aos docentes e discentes repensar valores e oportuniza uma inversão 

de papéis, onde todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 

passam a atuar como aprendizes, levando-os a agir de uma maneira inovadora 

dentro da Educação Profissional. 

 
O conceito de competência profissional expresso nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (MEC, 1999) refere-se ao termo competência como 

sendo a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores, 

conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho de atividades 

requeridas no trabalho. Neste sentido, o conhecimento deve ser entendido 

como o saber; a habilidade refere-se ao saber fazer, transcendendo a mera 

ação motora; e o valor refere-se ao saber ser, julgamento da pertinência da 

ação. 

 
Nesta perspectiva, não basta mais aprender a fazer. É preciso saber 

que existem outras maneiras para aquele fazer e saber por que se escolheu 

fazer desta ou daquela maneira. Em suma, é preciso deter a inteligência do 

trabalho, com a qual a pessoa se habilita a desempenhar com competência 

suas funções e atribuições ocupacionais, desenvolvendo permanentemente 

suas "aptidões para a vida produtiva". 
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O modelo de currículo por competência trabalha na perspectiva de que 

o conhecimento nunca deve ser entregue pronto é preciso levar o aluno a 

construí-lo. Para REHEM (2009) 

 

Nos cenários que marcam o trabalho na contemporaneidade 

e que exigem novas capacidades aos trabalhadores, a 

educação para fazer aprender a trabalhar tem, 

necessariamente, novas funções a cumprir, novos desafios e 

enfrentar. Com o fim do kit emprego, na nova ordem 

econômica, e com o novo perfil delineado para enfrentar o 

mundo do trabalho, a formação profissional centrada no 

ensino de técnicas, na transmissão de conhecimentos, na 

fragmentação disciplinar, na dicotomia teoria/prática, na 

pedagogia de trabalho taylorista/fordista, nas series 

metódicas, não dá conta de formar o novo profissional 

demandado. (REHEM, 2009, p. 56). 
 

O ensino-aprendizagem requer dedicação e persistência, a construção 

do conhecimento parte do fazer, refazer para dar significado ao que será 

aprendido. O modelo de currículo por competências permite que o aluno 

aprenda com os erros, professor e aluno aprendem e ensinam juntos. Através 

deste modelo, o SENAC pode desenvolver atividades que levam seus 

docentes a ter abertura e abertura e flexibilidade para rever a sua prática 

constantemente e possa melhorar sua estratégia pedagógica, pois ao 

desenvolver um projeto educacional o professor deve sempre ter em mente O 

QUÊ, COMO, QUANDO e POR QUÊ desenvolver determinadas ações 

pedagógicas 

 

Nesse sentindo a educação orientada por competência insere 

inovações nas práticas pedagógicas privilegiando a organização 

interdisciplinar do conhecimento, como forma de contextualizar a 

aprendizagem; desenvolvendo as capacidades geradoras de competências; 

incentivando a resolução de problemas, como forma de superação de 

obstáculos e estímulo à atividade cognitiva; diversificando e ampliando os 

ambientes de aprendizagem e como forma de materializar todo esse 

conhecimento produzido, temos as empresas pedagógicas promovendo um 

ambiente favorável à criatividade e experimentação de novas ideias, 

fortalecendo o ensino-aprendizagem. Atualmente, o SENAC conta, em todo o 

Brasil, com 57 empresas pedagógicas: hotéis-escola, restaurantes-escola, 
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lanchonetes-escola, salões de beleza-escola, confeitarias-escola, mercados- 

escola, salão de estética-escola, entre outros com infraestrutura e tecnologia 

de ponta. 

 

De acordo com o especialista em educação profissional, Francisco de 

Moraes (2012), uma vivência mais realista enriquece a aprendizagem tanto 

para os docentes quanto para os estudantes: 

 
Os ambientes educacionais mais próximos à realidade 

profissional são os que possibilitam produção efetiva ou 

atendimento direto aos clientes.[...] Ambientes reais, como 

as empresas escolas , trazem mais envolvimento e 

responsabilidade, permitindo que a educação efetuada pelo 

trabalho, com a integração presente e futuro na ação 

educacional. . (MORAES, 2012, p. 125) 

 

No SENAC, como o alicerce do modelo pedagógico é a formação por 

competências que proporcionam o incentivo de uma aprendizagem autônoma, 

criativa e vivencial, a função das empresas pedagógicas é de vital importância 

para a capacitação dos alunos. Considerados modelos de escola na América 

Latina e portas de entrada para o mercado de trabalho na área de Turismo, 

Hospitalidade e Lazer, os cinco hotéis-escola da Instituição oferecem serviço 

de excelência a seus clientes. 

 

No ambiente das empresas pedagógicas, os alunos têm a oportunidade 

de vivenciar todas as etapas do processo de produção dos serviços, desde o 

atendimento, compras matérias, controle de estoque, caixa, à realização do 

serviço em si. Ou seja, os alunos vivenciam situações de aprendizagem reais e 

os instrutores têm subsídios para explorar as competências que serão exigidas 

do aluno no mercado de trabalho, para que de fato ele seja entregue ao 

mercado, pronto para o exercício da ocupação. 
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4.0 INICIATIVA EMPREENDEDORA 
 

4.1 A Instituição: SENAC Piauí 

O SENAC do Piauí, alinhado às transformações do mundo do trabalho, aos 

avanços educacionais e às tecnologias da informação, vem participando 

proativamente com o desenvolvimento social econômico do Estado, cumprindo as 

atribuições que lhes são conferidas, junto à sociedade piauiense. (Plano de Ação 

da Administração Regional do Piauí, 2017, p.04). 

Com a missão institucional de “educar para o trabalho em atividades do 

comércio de bens e serviços e turismo”, e a visão de até 2019 “Ser a instituição 

piauiense que oferece as melhores soluções em educação profissional, reconhecida 

pelas empresas”, o SENAC estabelece como objetivos estratégicos: “oferecer 

soluções educacionais alinhadas às demandas de mercado; ampliar o atendimento 

corporativo; fortalecer as parcerias estratégicas e a imagem institucional”. (Plano 

de Ação da Administração Regional do Piauí, 2017, p.09).Vale ainda apresentar os 

princípios norteadores das ações institucionais, que devem ser observados valores 

como: 

 Transparência na gestão institucional; 

 Inclusão social por meio da oferta de educação profissional de 

qualidade; 

 Excelência na gestão, produtos e serviços; 

 Inovação em tecnologia educacional; 

 Atitude empreendedora; 

 Educação para Autonomia em diferentes nichos de mercado; e 

 Foco no desenvolvimento sustentável. 

 
 

O SENAC no Piauí foi instalado em Teresina nas dependências da 

Associação Comercial Piauiense, em 1º de agosto de 1947, como Delegacia 

Estadual da Administração Nacional. A instituição planeja a nível nacional e atua 

localmente, possuindo uma administração nacional e administrações regionais 

autônomas, totalizando aproximadamente 630 escolas em todo o Brasil. No Piauí 
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possuímos trezes Centros de Educação Profissional sendo quatro em Teresina, 

dois em Parnaíba e um nas respectivas cidades: Bom Jesus, Campo Maior, São 

Raimundo Nonato, Floriano, Picos, Valença, e Barras. (Plano de Ação da 

Administração Regional do Piauí, 2017, p.59) 

Os cursos oferecidos são nas áreas de Gestão, Comércio, Turismo e 

Hospitalidade, Conservação e Zeladoria, Imagem Pessoal, Informática, 

Comunicação, Design, Artes, Tecnologia Educacional, Idiomas, Educação 

Ambiental e Saúde. Para o exercício de 2017 a instituição previu uma meta física 

anual de 46.731matrículas, sendo 35.877 Comerciais; 2.227 no Programa SENAC 

de Gratuidade – PSG; 178 PRONATEC e 8.449 em ações extensivas, com um 

total de 5.333.714 de carga horária efetiva, a ser desenvolvida. (Plano de Ação da 

Administração Regional do Piauí, 2017, p.49). 

 
A instituição é referência em ensino profissional no estado do Piauí. Na 

capital Teresina é reconhecida no mercado de trabalho. A confirmação desse 

reconhecimento são os resultados apresentados pelo Banco de Oportunidades, 

indicando a quantidade de empresas que procuram o SENAC em busca dos 

profissionais aqui qualificados. E o segmento onde existe um demanda reprimida 

é o de beleza. São constantes as buscas por estes profissionais para contratação 

imediata. 

 
4.2 Beleza e a Educação Profissional 

 

A beleza é um dos mercados que mais cresce e se consolida. O Brasil 

ocupa o terceiro lugar no mercado mundial da beleza, ficado de atrás de Estados 

Unidos e China (Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 

Perfumaria e Cosméticos -Abihpec). Em Teresina o comportamento do mercado 

segue crescendo como no restante do país. Observamos que no ano de 2011 o 

SENAC Teresina formava somente duas turmas de maquiador ao longo ano, já no 

ano de 2016 até o mês de maio já tivemos cinco turmas. Com a participação da 

mulher no mercado e na sociedade de forma tão marcante, contribui para o 

crescimento do mercado da beleza, modificando os paradigmas e conceitos das 

empresas prestadoras de serviços de beleza. 
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Segundo José Ricardo Ramalho (2004) o setor de serviços ganhou volume 

comparado ao setor industrial, às unidades produtivas ficaram mais enxutas 

perdendo contratos de trabalho. Foi justamente no mesmo período no inicio do 

século XX onde surgiram os primeiros salões de beleza, antes disso os locais para 

se cortar cabelo era exclusividade dos homens. 

 

Na educação profissional de beleza é necessário desenvolver as 

competências naquele futuro profissional para atuar em um mercado cada vez 

mais competitivo. A competência está relacionada com o desempenho do aluno 

em uma tarefa ou situação de aprendizagem. Nas atividades realizadas em sala de 

aula serão usados elementos com dimensões subjetivas que se refere às 

habilidades, à experiência técnica, ao conhecimento tácito, às atitudes e valores. 

 

Diversas são as definições para competência, podendo ser considerada uma 

inteligência prática das situações, que se apoia em conhecimentos adquiridos e os 

transforma à medida que a diversidade das situações aumenta. A competência é 

considerada como o novo indicador da aprendizagem. Segundo o parecer 11/2012 

do Conselho Nacional de Educação, competência é entendida como: 

 

Em suma, é preciso que o cidadão detenha a inteligência do trabalho que 

executa. Para tanto, é fundamental que, ao aprender, esteja habilitado a 

desempenhar, com competência a autonomia intelectual, suas funções e 

atribuições sócio-ocupacionais. Neste contexto do mundo do trabalho, as 

expressões competência e autonomia intelectual, utilizadas de forma 

associada, devem ser entendidas como a capacidade de identificar 

problemas e desafios, visualizando possíveis soluções e  tomando 

decisões devidas, no tempo adequado, com base em seus conhecimentos 

científicos e tecnológicos e alicerçado em sua prática profissional e nos 

valores da cultura do trabalho. (CNE, 2012ª, p.38) 
 

Atualmente, o mercado da beleza necessita de profissionais que entenda 

sobre organização de trabalho, saberes culturais, conhecimento técnico-científico, 

atitudes e valores para trabalhar em equipe, responsabilidade e comprometimento 

e ter atitude sustentável. 

 

Para alinhar educação profissional inovadora e empreendedorismo 

apresentamos a proposta do salão de beleza escola do SENAC do Piauí. A 

instituição em 2017 tem uma produção educação prevista em 46.731 matrículas. 

Incluem-se aí cursos técnicos, qualificação, aperfeiçoamentos. O Segmento de 
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beleza participa com 1.991 do total de matriculas do regional. (Plano de Ação da 

Administração Regional do Piauí, 2017, p.51). 

 
4.3 O Salão de Beleza Escola do SENAC Piauí 

A beleza é um segmento em constante crescimento e a maior dificuldade 

do setor é falta de mão de obra qualificada. O atendimento exige personalização 

aumentando a demanda por profissionais especializados 

A implantação do Salão de Beleza-Escola fará uma estruturação nas 

atividades que hoje são realizadas nos laboratórios de beleza das escolas do 

SENAC de modo a dar um caráter de empresa em toda sua forma de organização, 

onde os alunos passaram por todo o processo de gestão organizacional de um 

salão de beleza, desde agendamento de horários, recepção de clientes, 

higienização do ambiente e equipamentos, compras e armazenamento, forma de 

preços dos serviços, administração de pessoal, pesquisa por novos produtos e 

serviços, etc. Enfim toda a logística de uma empresa prestadora de serviços de 

beleza será vivenciada na prática sob a supervisão dos professores e 

coordenadores do curso. 

As experiências vividas no salão de beleza-escola ajudarão os alunos sobre 

tudo dos cursos de técnicos e de qualificação expandir o aprendizado construído 

nas salas de aula experimentando a rotina do trabalho, com clientes e desafios 

reais possibilitando um aprendizado mais dinâmico, unindo teoria e prática, em 

sintonia com as necessidades de mercado. Essas inovações promovidas na 

educação profissional trazem grandes desafios a esse profissional, que deve ser 

capaz de transitar entre as tendências do mercado com criatividade, visão crítica, 

atitude empreendedora e sustentável. 

A proposta de transformação dos laboratórios de beleza em salão de beleza-escola 

justifica-se, portanto, pela necessidade de desenvolver profissionais que atuem 

com competência, com foco em resultados e na prestação de serviços de beleza 

com qualidade e sustentabilidade. Promovendo o desenvolvimento do aluno por 

meio de ações que articulem e mobilizem conhecimentos, habilidades, valores e 

atitudes de forma potencialmente criativa e que estimulem o aprimoramento 

contínuo. 
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O SENAC Piauí já possui toda a estrutura física necessária para execução 

da proposta. Será apenas uma organização na forma distribuição da carga horaria 

dos cursos que passaria a ser executados quase que em sua totalidade nesses 

ambientes e onde os alunos experienciar também a parte de gestão de uma 

empresa, tais como: organizar o espaço de trabalho, trabalhar em equipe 

multiprofissional, comunicar-se com clareza e objetividade, calcular valores dos 

procedimentos e quantidades de produtos, negociar em situações adversas, 

gerenciar tempo e atividades de trabalho. O pedagogo Francisco Moraes (2012), 

afirma que empresas-escolas são empreendimentos promissores, que possibilitam 

o encontro da educação pelo trabalho, num diálogo constante e proveitoso. Essa 

afirmativa por si só já justificaria toda pesquisa e proposta de intervenção 

empreendedora no SENAC Piauí. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É muito distante o tempo em que empreender era dom ou talento que já se 

nasce com ele. Graças a muitos estudos e publicações, hoje pessoas ensinam e 

pessoas aprendem sobre empreendedorismo. E o que é mesmo 

Empreendedorismo? Muitos são os conceitos, as definições. O economista Joseph 

Schumpeter (1949), define empreendedor como: 

“aquele que destrói a ordem econômica existente pela 

introdução de novos produtos e serviços, pela criação de 

novas formas de organização ou pela exploração de 

novos recursos e materiais.” (José Dornelas, 2012. P.28). 

O conceito apresentado vai de encontro à desmitificação de mitos que 

rotulam empreendedores como pessoas com alto nível de Inteligência e que são 

jogadores que assume riscos ou ainda lobos solitários. Empreendedores de sucesso 

são pessoas com visão holística, que percebem oportunidades onde ninguém as vê, 

se aprimoram dia após dia, que calculam os riscos do negócio e só os assume 

quando necessário e tem uma capacidade extraordinária de relacionamento com 

parceiros, clientes e fornecedores e faz tudo isso de forma inovadora e criativa 

transformando a sociedade em que vive gerando oportunidades e renda. 

Das muitas lições aprendidas durante o curso é que Educação 

Empreendedora pode oferecer uma aprendizagem que contribua para formação de 

indivíduos conscientes de seu papel na superação dos preconceitos, e ainda que os 

conhecimento sobre empreendedorismo pode e deve ser acessível a todos. 

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 etc (ZARDO, MELLO, 2016, p. 

62). 

Mesmo com um considerável atraso o Brasil está no caminho certo com 

relação ao ensino do empreendedorismo, está no congresso Projeto de Lei que visa 

incluir nos currículos do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental o 

empreendedorismo, em contra partida mesmo sem obrigatoriedade legal as 

intuições de ensino sobre tudo as de educação profissional em parceria com o 

SEBRAE atuam na disseminação da cultura empreendedora tanto incluindo em 



30  

seus currículos como com práticas pedagógicas inovadoras e que construam nos 

discentes competências para utilizar o empreendedorismo como ferramenta de 

desenvolvimento local e regional. 
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