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Resumo 
 

 

As transformações ocorridas no mundo apresentam inovações constantes, exigindo do homem 

uma permanente busca pelo conhecimento e aperfeiçoamento, que deve levá-lo a adquirir ou 
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aperfeiçoar suas habilidades. Consequentemente, essa postura proativa desenvolve nos alunos a 

criatividade, a ousadia para modificar algo em torno da sua vida. Este estudo visa despertar maneiras 

de fazer com que o aluno compreenda a busca constante de munir-se de conhecimentos, habilidades e 

atitudes para aplicá-los no dia a dia. Utilizou-se neste trabalho junto aos alunos do Senai de Gurupi 

TO, uma ação de intervenção inovadora com o projeto CHA. Diante da falta de motivação e 

desinteresse dos alunos durante os cursos, surge o desafio, como despertar no aluno o interesse pela 

busca do conhecimento, como vivenciar a teoria e a prática e como fazê-los reconhecer a necessidade 

e importância dessas experiências para seu futuro profissional? Embora, o saber seja visto de maneira 

provisória, porque nem tudo o que sabemos hoje será válido para as realidades a viver amanhã, há que 

se destacar que tais necessidades são imprescindíveis para aplicá-las na vida pessoal e profissional. É 

de grande valor despertar nos alunos a importância de inovar, criar, ter ideias e serem diferentes, 

porém, se eles unirem isso as suas práticas, é possível, torná-los grandes e bons empreendedores e que 

assim, não haja distância entre o conhecimento as habilidades e as ações. 
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Lista de figuras 
 

 

Figura 1 – Competência Profissional  20  

Figura 2 – Alunos do Curso Tecnologia da Informação 25 

Figura 3 – Palestrante Wanderley Sampaio – Técnico T.I 25 

Figura 4 – Alunos da APAE 25 

Figura 5 – Palestrante Simone Brito – Agente de Educação 25 

Figura 6 – Alunos do Curso Téc. em Seg. do Trabalho 26 

Figura 7 – Palestrante Ronnier Lino – Técnico em Seg. do Trabalho 26 

Figura 8 – Alunos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho 26 

Figura 9 – Palestrante Eng.º. Eletricista Herman Nikkel 26 



    
                                                                              

 

 

Sumário 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO          10 

1.1. Considerações Iniciais        10 

1.2. Justificativa          11 

1.3. Objetivos          13 

1.4. Metodologia e atividades        13 

1.5. Estrutura do trabalho         14 

 

2. REFERÊNCIAL BIBLIOGRAFICO       15 

2.1. Educação e trabalho         15 

2.2. Características do comportamento empreendedor    17 

2.3. Diferenças entre eficiência, eficácia e efetividade    19 

2.4. Competência e desempenho       20 

 

3. PROJETO “CHA” UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO INOVADORA 

DO EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO      22 

3.1. Público-alvo          22 

3.2. Procedimento do projeto        23 

3.3. Resultados do Projeto        24 

 

4. CONCLUSÕES          27 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS        29 

6. REFERENCIAS          31 

 

 



    
                                                                              

11 

 

1. INTRODUÇÃO  

  

1.1. Considerações Iniciais 

 

 As transformações na educação no fim do século XX têm passado por diferentes 

mudanças e modificações. O professor é a peça fundamental para essa nova sinfonia na 

formação profissional, pois é por meio dele que se materializam os ideais e se transformam 

propósitos educacionais em ações efetivas. O ser humano vive momentos impares de sua 

existência. De um lado os novos paradigmas emergem com força total. Exigindo do indivíduo 

um aperfeiçoar constante e de estar sempre bem informado. De outro a modernidade, a 

informatização e a globalização, trazem consigo novos modos de vida produzidos pela 

modernidade e que acabam por desvencilhar todos os tipos tradicionais de ordem social, de 

uma maneira, que até então não tinha precedente. Tanto em extensão como em intenção, as 

transformações que o ser humano vivencia atualmente, são mais profundas e complexas que 

qualquer mudança anterior.    

 Débora Rubin, em seu artigo “O profissional que o mercado quer” publicado pela 

revista ISTO É menciona o estudo efetuado pela autora Lynda Gratton que demonstra essa 

transformação ocorrida no mundo do trabalho desde a Revolução Industrial até os dias atuais. 

O resultado de um estudo feito com 21 companhias globais e mais de 200 executivos 

na London Business School. Do extenso debate, ela elegeu as cinco forças que estão 

moldando o trabalho e, claro, seus profissionais. Em primeiro lugar, está a 

tecnologia. Como na Revolução Industrial, quando as máquinas aceleraram a 

produtividade, hoje a vida em rede e os recursos de ponta eliminam uma série de 

empregos e modificam outros tantos. No cenário brasileiro, há de se considerar a 

herança deixada pelas amargas décadas de 1980 e 1990, nas quais o desemprego e a 

terceirização explodiram – segundo Pochmann, o número de trabalhadores sem 

carteira assinada e por conta própria subiu de 11,7% para 58,2% somente entre 1985 

e 1990. Nos últimos anos, o desemprego vem diminuindo e a formalização 

aumentou. Esse crescimento, porém, se deve mais pela geração de novos postos de 

trabalho com carteira assinada do que pela regularização do trabalho informal. Hoje, 

45% dos brasileiros ativos não são registrados, de acordo com o Ipea. (REVISTA 

ISTO É, 2016, Ed. 2212) 
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1.2. Justificativa 

 

 O mundo do trabalho vive sua maior transformação e busca um novo tipo de 

indivíduo. A inserção dos jovens no mercado de trabalho é um dos grandes desafios da 

política de emprego nos dias atuais. Trata-se de um público mais vulnerável, que enfrenta 

maiores dificuldades de inserção no mercado de trabalho e tende a encontrar ocupações mais 

precárias, situação agravada, em países como o Brasil, pela baixa escolaridade e pela 

fragilidade da formação educacional de grande parte da população. 

Portanto, desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes são essenciais para a 

sobrevivência tanto de organizações como de pessoas. O aluno deve ter os conhecimentos 

bem definidos para conseguir desenvolver com proatividade, sabendo o que e o porquê de 

aprender. Quanto as suas habilidades que é saber fazer usando técnicas e experiências que 

monstra seu desempenho em suas atitudes com determinação, comprometimento, 

responsabilidade, motivação e disposição, que é o querer fazer. Despertar no aluno para ser 

um empreendedor corporativo fará dele segundo Fernando Mantovani (214), um profissional 

criativo e inovador, que acredita que é preciso ousar e quebrar barreiras para conseguir 

resultados. Tem muita vontade de aprender – e aprende na prática. Não sente medo de falhar 

e, principalmente, sabe tirar os melhores ensinamentos dos erros que cometeu. Isto que as 

empresas estão buscando é o que se chama também de infra empreendedorismo. 

 O intraempreendedor é considerado um profissional raro, para o professor Eduardo 

Costa (2016), diz que este termo é usado para designar o funcionário/ colaborador que tem um 

espírito empreendedor e traz a possibilidade de inovações. 

Diante do exposto essa pesquisa tem o seguinte problema: Como fazer com o que os alunos 

reconheçam a necessidade e a importância de buscar novos conhecimentos que serão a base 

para seu futuro profissional? 

 

 A presente pesquisa tem como tema Projeto “CHA” uma Proposta de 

Intervenção Inovadora do Empreendedorismo na Educação, uma vez que o mundo do 

trabalho requer profissionais dotados de competências, habilidades e atitudes que 

permitam o enfrentamento dos novos desafios impostos por uma sociedade pós-

modernidade. Em contrapartida, docentes com perfis diferenciados, com espírito 
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empreendedor, mediador do saber, com postura proativa, procurando desenvolver nos 

alunos a criatividade, a ousadia para modificar algo em torno da sua vida. 

 A escolha do tema de pesquisa Projeto “CHA” uma Proposta de Intervenção Inovadora 

do Empreendedorismo na Educação, se deu a partir da minha trajetória de vida profissional. 

Na minha opinião, a visão ou o termo empreendedor é amplo e muito mais profundo na vida 

de uma pessoa. Infelizmente, é de conhecimento de alguns que, para ser empreendedor tem 

que ser dono de um negócio, e isto não é verdade absoluta.  

Cada profissional, independente de ser empresário, deve desenvolver na sua formação 

um espírito empreendedor, ter uma postura proativa e desenvolver características 

empreendedoras, até mesmo um funcionário de uma empresa, estudantes, colaboradores, 

voluntários etc. devem buscar desenvolver a criatividade e a ousadia para modificar algo em 

torno da sua vida. 

 Sempre procurei ver o mundo com novos olhos, com novos conceitos, com novas 

atitudes, propósitos, e acredito que, se há um querer, há possibilidades e o empreendedorismo 

acontece. E, ainda que com medo, experimentar a liberdade de aprender a aprender. O fato de 

a vida não ter sido naturalmente generosa comigo O fato de a vida não ter sido naturalmente 

generosa comigo, por ter me privado do acesso ao estudo de qualidade, consequências da 

situação financeira precária, serviu-me como impulso ao estímulo na busca de novos 

conhecimentos, acreditando que para mudar de vida, temos que mudar de atitude. Foi na 

disciplina “Liderança, atitude e características do comportamento empreendedor”, do 

professor Prof. Raphael Zaremba, que me identifiquei com a temática e pude concretizar e 

aprofundar meus conhecimentos em relação ao assunto. 

  Acredito que, ao longo do curso, a escolha da proposta do TCC e a temática de 

enfoque ajudará a apresentar e a socializar meus conhecimentos através de situações vividas 

no dia a dia profissional e de vida. Trabalho com cursos profissionalizantes onde desenvolvo 

atividades que visam despertar nos alunos a importância de inovar, criar, ter ideias e de serem 

diferentes. Busco mostrar a eles que planejar e definir objetivos os fazem ser capazes de 

transformar e adaptar realidades com significado maior para si mesmos, e, até mesmo, para o 

meio de convivência. 

  

 Assim este trabalho visa despertar maneiras de fazer com que o aluno compreenda a 

busca constante de munir-se de conhecimentos e aplicá-los no dia a dia. Muitos são os 
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desafios, o futuro é hoje, e o tempo é de hoje. A dinâmica do mundo, com a existência das 

tecnologias, nos apresentam inovações constantemente. O saber é provisório, porque nem 

tudo o que sabemos hoje será válido para as realidades a viver amanhã. 

 

1.3. Objetivos 

 

 Partindo do pressuposto que a prática docente eficaz objetiva a formação de pessoas 

autônomas, capazes de mobilizar competências diante de situações de vida pessoal e 

profissional, nossa pesquisa tem como: 

 

Objetivo geral 

 

 Despertar no aluno a busca constante de munir-se de conhecimentos, 

habilidades e atitudes. 

 

Objetivos específicos 

 

 Tornar as aulas diversificadas. 

 Possibilitar ao aluno o desenvolvimento de sua capacidade e criatividade na sua 

área de formação. 

 Permitir ao aluno um momento de ação/reflexão, contribuindo na formação 

profissional. 

 Tornar o aluno protagonista, ser líder, saber relacionar-se. 

Ter a capacidade de sonhar, ampliar sua visão em relação ao conhecimento 

adquirido em determinado curso. 

 

1.4. Metodologia e atividades 

 

 Este trabalho foi feito com embasamento teórico referente ao tema proposto, à 

pesquisa foi desenvolvida por meio de um caráter de revisão bibliográfica, de acordo com a 

forma e procedimento técnico, com análise em livros, artigos científicos, periódicos, etc. Todo 

o material pesquisado encontra-se editado e serviu de apoio para o desenvolvimento deste 
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trabalho, “permitindo um conhecimento mais amplo sobre este objeto, dissipando as dúvidas, 

esclarecendo questões pertinentes, e, sobretudo, instruindo ações posteriores”. Zucco (2015, 

p.15 apud CHIZZOTTI, 1995, p.135).  

 

 Para o desenvolvimento do presente trabalho foi realizada revisão bibliográfica sobre o 

tema proposto com pesquisa na literatura editada em livros, periódicos, artigos, etc., e em 

busca de aprofundar os conhecimentos de ensino e aprendizagem dos alunos, com foco no 

desenvolvimento de habilidades e na aquisição de conhecimentos de forma criativa e 

inovadora para o mercado de trabalho, o projeto “CHA” – Conhecimento, Habilidade e 

Atitude, é uma maneira de fazer com que o aluno compreenda a busca constante de munir-se 

de conhecimentos e aplicá-los no dia a dia. Os alunos são convidados para este suposto 

“CHA”, chegando ao local os mesmos depararão com uma mesa ao centro, com vários 

materiais que diz respeito à temática daquele momento. Haverá um profissional falando 

daquela determinada profissão, e expondo a importância de abastecer do conhecimento. As 

necessidades que levaram a implantar este projeto no Senai – CT Gurupi, foram aulas 

diversificadas, estimular a criatividade, tornar o aluno protagonista, ter a capacidade de sonhar 

na busca de ampliar sua visão em relação aos conhecimentos em determinado curso. Para a 

produção deste trabalho realizaram-se pesquisas, estudos, orientações e sugestões a partir das 

atividades realizadas ao longo da prática educacional. 

 

 

1.5. Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está organizado em dois capítulos principais além de uma introdução 

conclusões e considerações finais, sendo que sendo que na primeira parte reservado à 

introdução, apresenta-se a justificativa, os objetivos e a metodologia do trabalho.  No capítulo 

dois foi realizada uma revisão bibliográfica sobre educação e trabalho, liderança, atitude e 

características do comportamento empreendedor para assim apresentar no capitulo terceiro o 

desenvolvimento da iniciativa empreendedora, que contem o planejamento da proposta de 

intervenção inovadora, sua duração, público-alvo e metodologias e, finalmente, se apresenta 

as conclusões do estudo com o intuito de avaliar os objetivos alcançados e as expectativas 

para estudos posteriores.   
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2.  REFERÊNCIAL BIBLIOGRAFICO 

 

2.1. Educação e trabalho 

 

 As transformações na educação no fim do século XX, tem passado por diferentes 

mudanças e modificações. O professor é o eixo fundamental para essa nova sinfonia na 

formação profissional, pois é por meio dele que se materializam os ideais e se transformam 

propósitos educacionais em ações efetivas. O ser humano vive momentos impares de sua 

existência. De um lado os novos paradigmas emergem com força total exigindo do individuo 

um aperfeiçoar constante e sempre bem informado. De outro a modernidade, a informatização 

e a globalização trazem consigo novos modos de vida produzidos pela modernidade e que 

acabam por desvencilhar todos os tipos tradicionais de ordem social, de uma maneira que até 

então não tinha precedente. Tanto em extensão como em intenção, as transformações que o ser 

humano vivencia atualmente são mais profundas e complexas que qualquer mudança anterior. 

Com a tecnologia vivendo momentos de crescimento exponencial, não podemos prever o que 

virá.  

 E o que são paradigmas, qual a origem do termo? 

 Pois bem, paradigma é um termo que corresponde a algo que serve de exemplo a se 

seguir numa determinada situação, sua origem é grega que significa modelo, padrão.  

 

 E o que é paradigma educacional? 

 Para a educação é um modelo usado decorrente de pesquisas que acarretam mudanças 

constantes, ou seja, a todo o tempo. Os paradigmas estão presentes na vida das pessoas, 

sociedade e na educação, interferindo na vida do aluno. Compete a nós enquanto educadores, 

fazer com que nossos alunos reflitam e busquem o conhecimento para se fundamentar e se 

preparar cada vez mais pensando em um futuro próspero e que chega com as transformações e 

cada um tem que se adequar para atingir seus próprios objetivos.  De fato, a metodologia 

aplicada no sistema educacional atual tem sofrido mudanças significativas, porém, precisamos 

de mais. Para Alarcão destaca que: 
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 O homem deste final de século é um homem inquieto, questionador. É um homem 

que anseia por ser capaz de gerir os seus próprios destinos e os do mundo numa atitude de 

reconquista da liberdade e emancipação, próprias do humano. (ALARCÃO, 1996, p.174). 

 Sabemos que, a realidade do nosso sistema educacional é arcaico, ultrapassado, 

formando jovens para Enem e não para o mundo do trabalho, muitos alunos estudam para tirar 

boas “notas”, não para aprender o que é importante na vida. Depois de formados, alguns 

entram em depressão, pois não entendem por que não arrumam um emprego apesar de terem 

tido excelentes “notas” na faculdade. Em sua tese de Doutorado Juventude e projeto 

profissional: a construção subjetiva do trabalho a professora Sandra Korman afirma que: 

           Jovens universitários prestes a ingressar no mundo profissional parecem reviver as 

problemáticas relativas ao final do ensino médio, só que agora intensificadas: 

aparentam não saber o que realizar no seu futuro. Suspeitam que não conseguirão 

corresponder às expectativas e aos investimentos dos pais e se dão conta de que nada 

mais parece acontecer de maneira sequencial, linear ou previsível em suas vidas. Tais 

eventos ou sentimentos se mostram emblemáticos do conjunto de incertezas que 

aparentam governar as relações no mundo atual, conjunto esse corroborado pelas 

mensagens difusas sobre o fim dos empregos e a necessidade de permanente preparo, 

adaptação e flexibilidade por parte dos sujeitos (KORMAN, 2007). 

 

 Diante disso, precisamos refletir muito ao elaborar nossa metodologia em sala de aula. 

Que tipo de alunos queremos formar? Como vai ser esse profissional no mercado de trabalho? 

Pra que serve o que estamos ensinando? Onde será eficazmente utilizado? Qual a 

profundidade do mergulho que devemos dar neste conceito? O conhecimento repassado vai 

formar um aluno com autonomia, líder, iniciativa, proativo, inovador, etc.? Qual o nosso 

papel como docente com o futuro profissional desse aluno? 

  Acreditamos que a postura desejada do docente é a de líder, com capacidade de mediar 

o processo de aprendizagem, atribuindo significado à teoria e às práticas desenvolvidas, 

integrando-as. Dessa forma, formar para as competências pressupõe mudanças com alguns 

conceitos e práticas educacionais arcaicas. Não digo a anulação, mas uma nova compreensão 

educacional que busca um modelo de ensino comprometido como os novos paradigmas 

proposto pela sociedade.  

 Segundo Marcos Méier (2009) destaca que: 

Um professor pode potencializar sua ação modificando sua postura como educador. É 

necessário aprender como desafiar, incentivar, provocar e desequilibrar saberes pré-

concebidos. É fundamental que o professor torne-se cada vez mais dispensável, e o 

aluno, cada vez mais autônomo. Há um provérbio que diz: “O verdadeiro mestre é 
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aquele que, com o passar do tempo, torna-se inútil”. É porque o mestre deve ensinar 

mais que conteúdo, deve ensinar como construí-lo, permitindo que seus discípulos o 

ultrapassem. 

 

 Espera-se que este, pode potencializar sua ação de modificabilidade, pois todos nós 

seres humanos somos modificados, porque o inteligente é aquele que tem maior facilidade 

para mudar algo. É importante ressaltar que o docente não seja um educador que restrinja 

apenas a ser um “repassador” de conhecimentos ou um repetidor de práticas profissionais 

rotineiras, mas que atue como um líder de grupos, capaz de mediar os processos de 

aprendizagem e gerar atitudes transformadoras. Devemos ir além, criar um ambiente 

dinâmico, flexível, heterogêneo, exigente, confiante e valorizante para provocar e 

desequilibrar conhecimentos pré-concebidos no aluno.   

 

 

2.2. Características do comportamento empreendedor 

  

 A educação ocorre a partir do compartilhamento de conhecimentos adquiridos durante 

os diversos momentos da vida e um dos agentes deste processo é o docente, que através de 

suas experiências pode modificar o futuro do educando, fazendo brotar dentro dele a 

necessidade de mudar e encontrar formas de ampliar seu conhecimento, promovendo assim, 

um crescimento pessoal e profissional. 

 Por isso, a aplicabilidade da Educação Empreendedora demanda atitudes e habilidades 

aprendidas de forma sistemática. Vimos que, o conceito de Educação Empreendedora abrange 

todos os níveis educacionais, abrangendo a concepção mais ampla segundo a qual o ensino 

promove o desenvolvimento de atitudes e de habilidades tanto para vida pessoal, quanto para 

criação de um negócio. 

 Para os especialistas americanos do Consórcio para a Educação Empreendedora 

(Consortium for Entrepreneurship Education, 2004), a EE pode ter vários significados, 

dependendo dos níveis educacionais ou, se for o caso, de escolas vocacionais. Em cada nível 

esperam-se resultados diferentes: os alunos vão ampliando o repertório de conhecimentos, 

comportamento e habilidade, alicerçando os sobre os já construídos, segundo um processo de 

desenvolvimento e também de maturação.  
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 Criar no aluno características e comportamento empreendedor fará dele um indivíduo 

com atitudes críticas e flexíveis, no futuro um profissional valorizado por um mercado de 

trabalho acerado com um conjunto de características muito específico. O termo 

Empreendedorismo tem crescido no Brasil, de acordo com uma matéria publicada no caderno 

“Boa Chance”, do jornal O GLOBO, no dia 23 de março de 2008, o termo vem aparecendo 

nos jornais e revistas brasileiros ao menos desde dezembro de 1997. Ele só viria a ser 

“dicionarizado”, contudo, no ano de 2010. De acordo com a reportagem, uma nova palavra 

leva, em média, cinco anos para chegar aos dicionários. No caso de “empreendedorismo”, 

porém foram necessários quase quinze. Ainda há confusão de interpretação quando a 

definição de empreendedor.  

 Para alguns, “empreendedor” seria o mesmo que “empresário”, ou que é inovador. 

Porém, sabemos que vai além de um só empreendimento, e sim, despertar nas pessoas um 

espírito empreendedor com criatividade e inovação, que acredita que é preciso ousar e quebrar 

barreiras para conseguir resultados. Tem muita vontade de aprender – e aprende na prática. 

Não sente medo de falhar e, principalmente, sabe tirar os melhores ensinamentos dos erros 

que cometeu tornando-se um intraempreendedor. O intraempreendedor é considerado um 

profissional raro, para o professor Eduardo Costa (2016), diz que este termo é usado para 

designar o funcionário/colaborador que tem um espírito empreendedor e traz a possibilidade 

de inovações. Terá uma postura adotada diante da vida, alguém que se encarrega ou se 

compromete com um projeto ou atividade significante. Como destaca o próprio SEBRAE:  

 

Ser um empreendedor é muito mais que ter a vontade de chegar ao topo de uma 

montanha; é conhecer a montanha e o tamanho do desafio; planejar cada detalhe da 

subida, saber o que você precisa levar e quais ferramentas utilizar; encontrar a melhor 

trilha, estar comprometido com o resultado, ser persistente, calcular os riscos, 

preparar-se fisicamente; acreditar na sua própria capacidade e começar a escalada. 

(SEBRAE, 2002, p. 4).  

 

 As perguntas que se colocam, portanto, são: como fazer com o que os alunos 

reconheçam a necessidade e a importância de buscar novos conhecimentos que serão a base 

para seu futuro profissional? Quais as possíveis consequências de sua prática inovadora hoje 

para os alunos? Como a atuação pedagógica pode contribuir para o seu desenvolvimento 
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profissional? Que sonhos você gostaria de transformar em realidade? Como você pode se 

preparar para dar início à escalada?           

 Partindo do pressuposto que a prática docente eficaz objetiva a formação de pessoas 

autônomas, capazes de mobilizar competências diante de situações de vida pessoal e 

profissional, tem como objetivo despertar no aluno a busca constante de munir-se de 

conhecimentos, habilidades e atitudes.  

 

 

2.3. Diferenças entre eficiência, eficácia e efetividade  

 

 Preparar os jovens para o mercado de trabalho não é uma tarefa fácil, para isto, deverá 

prepara-los como se fosse trabalhar em um time e, no mercado de trabalho, está cada vez mais 

claro que uma equipe de sucesso é formada por uma diversidade de talentos. A variedade do 

grupo significa variedade também de conhecimento, competências, habilidades e experiências 

e tudo isso conduz a resultados mais criativos, o que, como já vimos, é essencial atualmente.  

 Em sentido científico as palavras eficiência e eficácia não são sinônimas, para a 

ciência da administração a eficiência se relaciona com os meios a eficácia refere-se aos 

resultados. Segundo Bilhim (2013, p. 365), “a eficiência se preocupa com fazer as coisas de 

forma certa, enquanto a eficácia se preocupa com fazer as coisas certas para satisfazer as 

carências da organização e as do seu meio envolvente”.   

 Para Pasold (2003, p.54), “a eficácia é a obtenção de resultados pretendidos, a 

eficiência é a utilização máxima dos recursos técnicos disponíveis”.   

O clássico exemplo dado por Chiavenato (2003, p.156), bem distingue os dois 

conceitos: diz que ser eficiente “é jogar futebol com arte” enquanto a eficácia reside em 

“ganhar a jogo”. 

Na visão de Ariel Sá (2014) resumindo pode-se dizer que: 

 A eficiência é a aptidão para realizar algo da melhor maneira, usar os meios 

com menor custo;  

 A eficácia é alcançar os objetivos, atingir a finalidade; expressa o alcance das 

metas independente de custos, refere-se aos resultados; 



    
                                                                              

21 

 

 A efetividade é a satisfação, é a capacidade de ser eficaz e eficiente, é o sucesso 

das ações que fizeram acontecer o fato concreto.  

 Nesse diapasão se ajusta a frase: “Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, 

portanto, não é um feito, mas um hábito” (Aristóteles).  

  

 

2.4. Competência e desempenho  

 

 Para a definição da competência geral, torna-se necessário compreender a definição de 

competência profissional, conforme a Metodologia Senai de Educação Profissional (SENAI, 

2013, p. 39): 

“Competência Profissional é a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes 

necessários ao desempenho de funções e atividades típicas de uma Ocupação, segundo 

padrões de qualidade e produtividade requeridos pela natureza do trabalho”. 

 

 

   Figura 1: Competência Profissional 

   Fonte: SENAI 
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 Portanto, a Competência Profissional, entendida como um conceito relacional, deve: 

fazer sentido para empregadores e trabalhadores; e incluir, além das habilidades técnicas 

requeridas para o exercício de uma atividade concreta, um conjunto de comportamentos 

interativos, como tomada de decisão, comunicação com o ambiente, organização do trabalho e 

outros necessários ao pleno desempenho profissional em um determinado campo de atuação. 

 Menciona Beaujolin (1999, p.83-89 apud Bilhim 2016, p.243), que “a competência é 

uma combinação de conhecimento, de saber-fazer, experiências e comportamentos, exercidos 

num contexto preciso”. Com isso percebe-se que é na singularidade de cada ser humano, na 

soma de suas experiências, conhecimento e procedimentos que tem início a qualidade e é por 

meio das características pessoais e da capacidade individual que o indivíduo consegue atingir 

um nível mais elevado.  

 Bem leciona o professor que “a competência não constitui apenas um potencial, nem 

uma lista de capacidades, mas também um processo que conduz a um desempenho”.   

 O desempenho humano é a habilidade que a pessoa tem, para executar uma meta 

previamente estabelecida. Marras (2000, p. 173), diz que “é, diretamente proporcional às duas 

condições do ser humano: o ‘querer fazer’, que explica o desejo endogéno de realizar 

(motivação), e o ‘saber fazer’, isto é a capacidade cognitiva e experiencial que possibilita o 

indivíduo realizar com eficiência e eficácia alguma coisa”. Portanto competência é o conjunto 

de conhecimentos, habilidades e atitudes. A finalidade do exercício das competências é a de 

comunicar resultados, para ilustrar o conceito exposto acima podemos dizer que:  

 

 Conhecimento (Busca constante em aprender / Saber)  

Habilidades (Saber aplicar o conhecimento / Saber fazer)  

Atitude (Saber fazer acontecer / Querer fazer)  

 

 Não podemos esquecer que o aluno ou o profissional precisam demonstrar todo seu 

conhecimento e seu diferencial competitivo, através da sua criatividade, flexibilidade, 

liderança, organização, sinergia, planejamento, atitudes e entre outros atributos, no qual tem 

influência direta em seus resultados. 

 

 



    
                                                                              

23 

 

3. PROJETO “CHA” UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

INOVADORA DO EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO 

 

 

 
3.1. Público-alvo 

 
 
 O interesse pelo tema Projeto “CHA” uma Proposta de Intervenção Inovadora do 

Empreendedorismo na Educação, decorreu da nossa experiência profissional no SENAI - 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, como Instrutora na área Gestão, nas 

modalidades aprendizagem industrial e habilitação técnica, na cidade de Gurupi-Tocantins. 

Visto que, o Departamento Regional do Senai do Tocantins integra o Sistema Federação das 

Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) e está permanentemente articulada com seu 

Departamento Nacional. O SENAI Tocantins atua com educação profissional por meio de 

seus centros de formação profissional, postos avançados e unidades móveis. A entidade busca 

atender as demandas industriais e da comunidade, desenvolvendo ações de educação 

profissional em diversas modalidades de ensino.  Também contribui fortemente para o 

desenvolvimento da indústria e da comunidade com a prestação de Serviços de Tecnologia e 

Inovação. O público que procura os serviços do SENAI é bastante heterogêneo, visto que 

atendemos pessoas de diversas classes sociais, escolaridade e gênero, são pessoas que buscam 

qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho, profissionais que almejam a 

formação continuada e visam qualificação para a geração de renda. O perfil da clientela é de 

trabalhadores e jovens que anseiam a inserção no mercado de trabalho e veem nas 

modalidades de Educação para o Trabalho, Formação Inicial e Continuada, Habilitação 

Técnica uma oportunidade de acesso e melhoria da qualidade de vida. Nesse contexto, a 

Educação Profissional agrega valores e assume papel fundamental visto que possibilita ao 

indivíduo condições de agregar conhecimento e consequentemente se inserir no mercado de 

trabalho formal. Tais mudanças contribuem para o aumento do poder aquisitivo da população.  

O SENAI com foco na indústria e em busca de qualificar o profissional com base a 

desenvolver as competências exigidas pelo mercado de trabalho, utiliza da Metodologia 

SENAI de Educação Profissional, de forma a integrar a teoria e a prática, possibilitando ao 

aluno conhecimentos que agregam valores a sua prática profissional nos cursos das 

modalidades de Aprendizagem Industrial, Habilitação Profissional, Qualificação Profissional, 
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Iniciação Profissional, Aperfeiçoamento Profissional e Serviço de Tecnologia e Inovação. 

 

 

3.2. Procedimento do projeto 

 

 Diante disto, percebemos que os alunos necessitam vivenciar teoria e prática, 

convivemos com a falta de motivação e desinteresse dos alunos durante os cursos, e ao 

mesmo tempo, em como melhorar nossa prática pedagógica. Diante desse entendimento, o 

desafio é: como fazer com que os alunos reconheçam a necessidade e a importância de buscar 

novos conhecimentos, que serão a base para seu futuro profissional? 

  Refletir sobre a sua atividade cotidiana, rever a sua teoria/prática e as possíveis 

consequências para a educação do seu aluno. Mediar o significado pressupõe atribuir 

dimensões afetivas e éticas, sentimentos e crenças ao conteúdo que está sendo ensinado, com 

isso, vemos que é uma maneira de fazer com que o aluno compreenda a importância de munir-

se de conhecimentos, habilidades e atitudes e aplicá-los na sua vida pessoal e profissional. 

Despertar nos alunos a importância de inovar, criar, ter ideias e serem diferentes. Mostrar a 

eles que atuando com competências hoje, alcançaremos um futuro melhor. Quando 

adquirimos conhecimentos, habilidades e atitudes, passamos a ser capazes de transformar e 

adaptar realidades com significado maior para si mesmo, e também, para o meio de 

convivência.  

 O Projeto “CHA” uma Proposta de Intervenção Inovadora do Empreendedorismo na 

Educação, ocorre com os alunos das modalidades presenciais, acontece nas salas ou no pátio 

da instituição, que situa no piso térreo do edifício, apresenta condições favoráveis e adequadas 

para acolher entorno de 30 alunos que compõem as turmas. São locais amplos, bastante 

iluminados, o tempo de execução depende da carga horária da unidade curricular. Quanto ao 

custo, as ações que serão desenvolvidas depende dos objetivos a serem alcançados, os quais 

são estipulados pelos alunos no decorrer do desenvolvimento do planejamento.  
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3.3. Resultados do projeto 

 

 Espera-se com este projeto, aprofundar os conhecimentos de ensino e aprendizagem 

dos alunos, com foco no desenvolvimento de capacidades, habilidades, atitudes e na aquisição 

de conhecimentos. Durante o curso, são trabalhadas as capacidades técnicas e sociais 

necessárias para desenvolvimento do ensino e aprendizagem do aluno, onde os mesmos tem a 

oportunidade de aprender fazendo. Lembrando que, capacidades são desenvolvidas nos 

processos de ensino e aprendizagem, visando ao desenvolvimento das competências de um 

perfil profissional. As capacidades são transversais e manifestam-se em uma ou mais 

competência ou, ainda, uma mesma competência pode solicitar múltiplas capacidades 

(DEPRESBITERIS, 1998). 

  No decorrer das aulas a construção do conhecimento se dá por meio das assimilações, 

onde o aluno incorpora novas informações àquelas já existentes, e acomodações de novos 

conteúdos em um processo contínuo que envolve momentos de equilíbrio e desequilíbrio. 

Nesse sentido, cabe ao docente promover situações de aprendizagem desafiadoras que 

favoreçam ao aluno transcender a mera cópia ou repetição do conhecimento para alcançar uma 

construção singular e avançar no seu desenvolvimento.  

 De encontro a essa ideia, os alunos são convidados para este suposto “CHA”, 

chegando ao local, os mesmos irão se deparar com uma mesa ao centro, com vários materiais 

que diz respeito à temática daquele momento. Os alunos recebem informações 

importantíssimas e atuais sobre determinado curso que ambos estão fazendo, haverá um 

profissional convidado com formação específica na área de atuação do curso, expondo toda 

sua trajetória de vida, falando dos seus cases, o que fez como faz para se manter no mercado 

de trabalho, expondo a importância de abastecer-se do conhecimento. Para a produção deste 

trabalho realizou-se pesquisas, estudos, orientações e sugestões a partir das atividades 

desenvolvidas ao longo da prática educacional. 

 As amostras abaixo são referentes aos resultados obtidos durante a execução do 

projeto: 

As figuras 2 e 3, estão relacionadas a uma das palestras do projeto CHA, onde o 

profissional da tecnologia da informação aborda a importância de munir-se do conhecimento, 

principalmente na área da tecnologia para atuar no mercado de trabalho.  
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Figura 2: Alunos do Curso Tecnologia da Informação 

 

Figura 3: Palestrante Wanderley Sampaio – Técnico T.I 
 

Fonte: Arquivo Pessoal                                  

 

 

Em relação as figuras 4 e 5, referem-se à momento reflexivo e quebra de paradigmas 

em relação à pratica da inclusão, busca da construção do conhecimento e a capacidade do 

aluno de incorporar novas informações àquelas já existentes. 

 

 

Figura 4: Alunos da APAE 

 

Figura 5: Palestrante Simone Brito – Ag. de Educação 

Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Nas figuras 6, 7, 8 e 9 os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar experiências 

passadas por profissionais de áreas distintas, enfatizando a importância e a necessidade do 

profissional estar munido de competências, habilidades e atitudes que permitam o 

enfretamento de novos desafios impostos por uma sociedade pós-modernidade. 
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Figura 6: Curso Técnico em Segurança do Trabalho 

 

Figura 7: Palestrante Ronnier Lino – TST 

 

 

Figura 8: Curso Técnico em Segurança do Trabalho 

 

Figura 9: Palestrante Engº. Eletricista 
  
Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Pode-se constatar que, o desenvolvimento deste projeto se deu com a participação de 

cerca de trinta alunos por curso, participação de quatro palestrantes de diferentes áreas de 

atuação, com temas específicos ao curso, num período de cinco meses. Conclui-se que o aluno 

participante se torna capaz de ser protagonista do saber, compreender, transformar, armazenar 

e utilizar uma vasta quantidade de ideias e informações representadas em qualquer campo do 

conhecimento, para atuar no mercado de trabalho com qualidade. 
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4.  CONCLUSÕES 

 

 As discussões e reflexões realizadas ao longo deste estudo apontaram que, em linhas 

gerais, que o processo de ensino aprendizagem e as transformações na educação no fim do 

século XX, têm passado por diferentes mudanças e modificações.  Essas mudanças são de tal 

magnitude que implicam reinventar a educação, inclusive em termos de esquematizar novos 

caminhos para o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem. Os fundamentos 

teóricos de Vygotsk, Piaget, Ausubel, Feurstein, Perrenoud, Freire, entre outros, nos mostram, 

não só a construção de novos conhecimentos como também o desenvolvimento de 

capacidades e, consequentemente, o aprender a aprender, chave para a autonomia e o 

pensamento criativo e inovador.  

 Hodiernamente, mundo do trabalho, requer profissionais dotados de competências, 

habilidades e atitudes, que permitam enfrentar novos desafios impostos pela uma sociedade 

pós-modernidade. Exige-se, portando, que o docente apresente um perfil diferenciado, que 

tenha a capacidade e a habilidade de se colocar no lugar do aluno, de compreender suas 

dificuldades e de perceber os erros que cometem como parte do processo de acerto, com esse 

espirito de empreendedor, mediador do saber, com postura proativa que procura desenvolver 

nos alunos a criatividade e a ousadia, enfim, que tenha esse desejo de modificar algo em torno 

da sua vida, nesse perfil o educador poderá ajudar o discente a desenvolver o pensamento 

criativo e expressar a sua criatividade. 

 O objetivo principal deste estudo foi despertar os alunos para que compreendam a 

importância de estarem habilitados e da necessidade que há de buscarem constantemente 

munir-se de conhecimentos, habilidades e atitudes.  Todavia, vale lembrar que o saber é 

provisório, porque nem tudo o que sabemos hoje será válido para as realidades que se vai 

viver amanhã. 

 Para tanto, devemos ampliar a capacidade criativa e inovadora nos alunos tornando as 

aulas diversificadas, permitir ao aluno um momento de ação/reflexão, contribuindo na 

formação profissional, tornando-o protagonista da sua história. 

            Poder-se-á, então, dizer que quando se faz essa intervenção do CHA – Conhecimentos 

– Habilidades – Atitudes, os alunos passam a ter uma nova visão de mundo, despertam um 

conhecimento diferente, com significado próximo às suas vivências, provocando o diálogo 

dessa realidade com conhecimentos que a expliquem, numa dinâmica que aborde ao mesmo 
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tempo os acontecimentos do mundo atual. É uma situação de aprendizagem que dá sentido 

para eles, que lhes permitam agir em diferentes contextos e em novas situações da vida, 

provocando quebras de paradigmas, e uma autoavaliação da sua vida pessoal e profissional. 

  

 Partindo do pressuposto das implementações dos objetos propostos, o aluno terá 

capacidade e competência para agir de forma autônoma e empreendedora. Com base nessa 

proposta e nos fundamentos apresentados poderão ser desenvolvidas novas possibilidades de 

ensino e aprendizagem, bem como, novos trabalhos. 

 

 



    
                                                                              

30 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                         “Para mudar nossa história e lograr conquistas, precisamos ousar em cortar 

as cordas que impedem o próprio crescimento, exercitar a cidadania plena, aprender a usar 

o poder da visão crítica, entender o contexto desse mundo, ser o ator da própria história, 

cultivar o sentimento de solidariedade, lutar por uma sociedade mais justa e solidária e, 

acima de tudo, acreditar sempre no poder transformador da educação”. 

                                                                                                      Jacques Delores 

 

 Vejo que, aprender implica mudanças. E ao longo deste curso, muitas delas 

aconteceram, percebi que galgava no caminho certo como professora, porém, percebo que 

devo refletir sobre minhas atividades cotidianas, rever a aplicação da teoria/prática e suas 

consequências para a educação dos meus alunos e, consequentemente, se eu conseguir alinhar 

teoria e prática estarei sendo aperfeiçoada não só na condição de professora, mas tornando-me 

uma pessoa melhor. 

 Durante o curso compreendi que cada indivíduo quer seja educador ou profissional 

cada um ao seu modo, deve ser um estudioso, um pesquisador, um planejador, e acima de 

tudo, um empreendedor. Ter um comportamento inquieto, e que, estar inconformado com 

determinada situação, nem sempre é um defeito, mas pode ser uma ferramenta, uma mola 

propulsora que motive o trabalho para auxiliar na transformação, pois observo que se eu na 

condição de cidadã que almeja modificar alguma coisa, dedicar esforços para isso, certamente, 

estarei agregando algo novo não só para a minha vida, mas também para a vida de outras 

pessoas. 

 Para mudar nossa história, para agregar valores, precisamos romper com tudo àquilo 

que impede o nosso crescimento, e a aprendizagem se apresenta como um veículo de 

adaptação, pois por intermédio da aprendizagem pode-se obter respostas aos problemas que se 

apresentam e podem-se superar os desafios que surgem ao longo da vida. Portanto, quando 

pelo viés da aprendizagem se busca o conhecimento comprometemo-nos com novas ideias, 

nos deparamos com novos paradigmas, independente do tempo, uma vez que ele não para. 

  

 Assim, o aprendizado adquirido durante o curso tem servido de embasamento para 

minha carreira profissional, despertado a minha criatividade, a inovação e a transformação da 

minha prática pedagógica, mas especialmente, tem favorecido a minha construção enquanto 
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ser humano, e na certeza que o conhecimento é um tesouro que ninguém nos rouba e, quanto 

mais compartilhamos, mais enriquecemos.    



    
                                                                              

32 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

ARANHA; J. A. S. Educação, trabalho e empreendedorismo – Brasília, DF: SEBRAE; Rio 

de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2016. 

 

COSTA, Eduardo Moreira da. Tipos de empreendedorismo. – Brasília, DF : SEBRAE ; Rio 

de Janeiro : Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2016. 47 p.: il. col. ; 30 cm. 

 

DEPRESBITERIS, Léa. Avaliação da aprendizagem do ponto de vista técnico-científico e 

filosóficopolítico. Série Ideias, São Paulo, n. 8, 1998. 

 

DINIZ, Ana Carolina, VANINI Eduardo. Consultoria lista profissões que devem sumir do 

mapa em 2025, 2016. Disponível em:< http://oglobo.globo.com/economia/2016/09/18/2270-

consultoria-lista-profissoes-que-devem-sumir-do-mapa-em-2025>.  Acesso em: 21 de fev. 

2017. 

 

DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortez; Brasília: 

MEC/Unesco, 1998. 

 

FERREIRA, Bruno. A História do Trabalho, 2013. Disponível em:< 

http://historiabruno.blogspot.com.br/2013/04/a-historia-do-trabalho.html>. Acesso em 21 de 

fev. 2017. 

 

ISTO É Comportamento| N° Edição: 2212 | 30.Mar.12. O profissional que o mercado quer. 

Disponível em: < h t t p : / / www.istoe.com.br/reportagens/196912>. Acesso em:  em: 21 fev. 

2017. 

 

KANITZ, Stephen. Vamos acabar com as notas. Veja on-line, São Paulo, n. 1955, 10 maio 

2006. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/100506/ponto_de_vista.html>. Acesso em: 4 

mar. 2017. 

 

MÉIER, Marcos. Como mediar a aprendizagem de seus alunos. Revista Ponto.com, 2009. 

Disponível em: acesso em: 4 mar. 2017.. 

 

SENAI. Departamento Nacional. Metodologia SENAI de educação profissional. Brasília, 

DF: SENAI/DN, 2013. 

SENAI. Desenvolvimento de situações de aprendizagem / Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial. Departamento Nacional. Centro de Tecnologia da Indústria Química 

e Têxtil. Rio de Janeiro: SENAI CETIQT, 2015. 

SENAI. Departamento Nacional. Metodologia SENAI de Educação Profissional. Senai. 

Departamento Nacional, Brasília: SENAI/DN, 2013. 

 

ZAREMBA, Raphael Sacchi. Liderança, atitude e características do comportamento 

empreendedor. Brasília, DF : SEBRAE ; Rio de Janeiro : Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro, 2016. 82 p. : il. col. ; 30 cm. 

 

http://oglobo.globo.com/economia/2016/09/18/2270-consultoria-lista-profissoes-que-devem-sumir-do-mapa-em-2025
http://oglobo.globo.com/economia/2016/09/18/2270-consultoria-lista-profissoes-que-devem-sumir-do-mapa-em-2025
http://historiabruno.blogspot.com.br/2013/04/a-historia-do-trabalho.html


    
                                                                              

33 

 

ZUCCO, V. (2015). Economia da felicidade: evidências e propostas teóricas (Trabalho de 

Conclusão de Curso em graduação). Universidade Federal de Santa Maria Santa Maria, Rio 

Grande do Sul, RS, Brasil. Acessado em 26 março 2017. http://coral.ufsm.br/economia/wp-

content/uploads/2016/03/ECONOMIA-DA-FELICIDADE-Vanessa-Zucco.pdf. 

 

 

 

 

http://coral.ufsm.br/economia/wp-content/uploads/2016/03/ECONOMIA-DA-FELICIDADE-Vanessa-Zucco.pdf
http://coral.ufsm.br/economia/wp-content/uploads/2016/03/ECONOMIA-DA-FELICIDADE-Vanessa-Zucco.pdf

