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RESUMO 

 

 
O presente trabalho vem abordar em seu corpo estruturante, a importância do estudo de 
empreendedorismo na formação do profissional, possibilitando novos olhares e 
oportunidades vislumbradas no cenário atual do mundo globalizado. Neste sentido, esse 
trabalho de conclusão de curso tem como objetivo geral, a elaboração de uma proposta de 
intervenção junto à Escola Técnica de Saúde da Universidade Estadual de Montes Claros 
(UNIMONTES), tendo fulcro a inclusão das temáticas Trabalho e Empreendedorismo, nos 
cursos de formação inicial e continuada (FIC) e nos cursos Técnicos regulares, ofertados 
pela mesma, com intuito de despertar no corpo discente posturas empreendedoras, 
possibilitando-os vislumbrar o trabalho para além da formação. Para sua execução, optou-se 
pela pesquisa bibliográfica e documental, tendo como referencial teórico, autores que tratam 
do tema em estudo, bem como documentos da referida Instituição, para feitura e 
embasamento legal do trabalho. Por fim, observou-se que a inclusão das referidas temáticas 
nas matrizes curriculares dos cursos, após toda tramitação necessária para legalidade da 
proposta junto ás instâncias de ensino, trará certamente um novo perfil profissional, dotado 
de novas habilidades, competências e atitudes necessárias, para sua atuação no mercado de 
trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Educação. Trabalho. Empreendedorismo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUC             
          RIO 
                                                                                               

 

 

 

SUMÁRIO 
 

 

1. INTRODUÇÃO..................................................................................................... 

 

09 

2. CAPÍTULO I - Educação Profissional na Escola Técnica de Saúde (ETS) 

da Universidade Estadual de Montes Claros (UNIMONTES)............................. 

 

 

12 

3. CAPÍTULO II - Empreendedorismo e Trabalho na Educação........................ 

 

15 

4. CAPÍTULO III - Competências e Habilidades Empreendedoras nas 

Práticas Pedagógicas........................................................................................... 

 

 

18 

5.CONCLUSÃO ..................................................................................................... 

 

20 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................... 

 

22 

REFERÊNCIAS 

 

23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUC             
          RIO 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"As hipóteses são redes, só quem as lança, colhe alguma 
coisa." 

(KARL POPPER, 1975, p. 63 ) 
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Introdução 

 

 
O ambiente educacional é considerado um local de fundamental importância na 

formação do estudante empreendedor, vez que nele há trocas de conhecimentos, o exercício 

da prática, da cooperação, o desenvolvimento de habilidades, autonomia que serão utilizadas 

por toda a vida profissional e pessoal. Neste cenário, surge então o desafio para as 

instituições de ensino, qual seja, educar para atender as demandas de um mundo 

globalizado, que exige para além de competências básicas até então desenvolvidas, levando 

a questionamentos sobre quais as estratégias, metodologias de aprendizagem e recursos a 

utilizar, para proporcionar uma educação e competências empreendedoras. 

Estabelecer relações entre empreendedorismo, educação e trabalho, é um desafio 

que precisa ser colocado em prática, no intuito de oportunizar uma formação para além da 

até então ofertada, provendo oportunidades para desenvolver no estudante formas de 

aprender, pensar e agir de maneira empreendedora, criando situações legítimas e 

considerando o contexto atual, para proporcionar aprendizagens que envolvam 

experimentações do cotidiano para sala de aula, desencadeando reflexões e criatividade no 

espaço educacional. 

Neste sentido, o presente trabalho tem como intuito propor ações de intervenção 

para se colocar em prática as demandas existentes, no tocante a formação supracitada e 

assim inserir disciplinas de empreendedorismo e trabalho, nas matrizes curriculares dos 

cursos de formação inicial e continuada e cursos técnicos da Escola Técnica de Saúde da 

Unimontes, justificando-se exatamente para possibilitar, durante a sua integralização 

curricular, esta nova abertura, este novo olhar do estudante para com o espírito 

empreendedor, vislumbrando espaços e delineando novos caminhos que poderão ser 

trilhados após sua formação, bem como para além de um pleito pedagógico, como também 

para acompanhar as tendências da formação, mas com caráter social, haja vista a gama de 

possibilidades que serão apresentadas ao corpo discente para sua atuação no mercado de 

trabalho. Frisa-se que  a temática central para realização desta pesquisa é Trabalho, 

Educação e Empreendedorismo. 
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Esta proposta de intervenção tem como objetivo geral, despertar no corpo discente 

posturas empreendedoras, possibilitando aos mesmos vislumbrar o trabalho para além da 

formação. Fato é que, os estudantes poderão desenvolver competências e habilidades que 

serão aplicadas, com um pensamento estratégico; com um planejamento baseado em uma 

visão geral de possíveis negócios que poderão ser propostos pela formação, fazendo assim 

uma aprendizagem validada. 

 Vale destacar, que a formação profissional, tem buscado refletir sobre seu currículo, 

no intuito de formar profissionais aptos a executar atividades de forma reflexiva, através de 

processos didáticos práticos e criativos, despertando no estudante a sua capacidade de 

inovar, de identificar problemas, de encontrar soluções e de implementá-las. 

Segundo Maslow (2000, p.263), "a pessoa criativa é capaz de ser flexível, pode 

mudar o seu curso à medida que muda a situação, pode abrir mão de seus planos para 

adaptar-se a lei da situação em transformação." 

Esta proposta já está em fase de análise de viabilidade dentro da Instituição, por 

iniciativa desta estudante, na perspectiva de apresentar a importância de se ter uma 

formação ampla, para além das "grades curriculares" até então existentes em grande parte 

das Instituições Educativas no nosso país. 

Para melhor compreensão do trabalho, o mesmo será dividido em três capítulos, 

sendo que no primeiro abordar-se-á a Educação Profissional na Universidade Estadual de 

Montes Claros-Unimontes, o segundo capítulo trará o Empreendedorismo e o Trabalho na 

Educação e o terceiro capítulo, uma abordagem alusiva às Competências e Habilidades 

Empreendedoras nas Práticas Pedagógicas. 

É importante salientar que, para feitura de um trabalho de pesquisa faz-se necessário 

definir o tipo de pesquisa no tocante ao seu procedimento técnico, ou seja, bibliográfica e/ou 

documental, experimental, levantamento, estudo de campo, estudo de caso ou pesquisa-

ação (GIL, 2008). O caminho metodológico escolhido para realização e execução desta 

proposta de intervenção, será o da pesquisa bibliográfica e documental, utilizando autores 

que tratam do tema em estudo, bem como projeto pedagógico dos cursos, ofícios, portarias e 

resoluções. 

A pesquisa bibliográfica por vez, segundo Gil (2002, p.44), “[...] é desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. A 



PUC             
          RIO 
                                                                                               

 

 

principal vantagem deste tipo de procedimento técnico está no fato de possibilitar ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que 

poderia pesquisar diretamente, tendo por vez a finalidade de colocar o pesquisador em 

contato direto com o que já se produziu e se registrou a respeito do tema de pesquisa. O fato 

de se ter como referência materiais já elaborados, refletirá certamente no compromisso da 

qualidade da pesquisa, bem como na sustentação dos conceitos teóricos apresentados. Já a 

pesquisa documental se dará em torno de materiais que não receberam um tratamento 

analítico ou que podem ser reexaminados com vistas a uma nova interpretação, mas que 

contribuirão para com a pesquisa. 
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CAPÍTULO I - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS-UNIMONTES 

 

 
A sociedade atual vem passando por diversas modificações nos seus campos 

políticos, econômico e social. Neste sentido há reflexos imediatos também nas políticas 

públicas voltadas para a Educação. É sabido, que as primeiras práticas escolares registradas 

no Brasil, é datada com a chegada dos jesuítas no século XVI e se desenvolveu ao longo dos 

anos, objetivando atender as necessidades de cada época no tocante a formação desejada 

para o período vivenciado. 

No ano de 1808, com a chegada da corte portuguesa, foi possível registrar algumas 

mudanças políticas, econômicas e sociais que por vez, também desencadearam 

transformações na educação. No que se refere à educação profissional, esta deveria melhor 

qualificar os indivíduos para atenderem as necessidades da corte portuguesa aqui instalada, 

sendo este um registro histórico da educação profissional até então não conceituada 

legalmente nas terras brasileiras, mas percebida em sua prática.  

Em 1909, tem-se a criação de 19 escolas de artes e ofícios que são as precursoras 

das escolas técnicas federais e estaduais. Neste período, registra-se também a educação 

profissional como responsabilidade do Estado, iniciando as políticas públicas. Somente a Lei 

das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 traz em seu corpo normativo o 

conceito de educação profissional que atualmente é complementado pelo Decreto 5.154 de 

23 de julho de 2004, apregoando que : 

 

Art. 39 -A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, 
ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento 
de aptidões para a vida produtiva. (BRASIL, 1996) 
Art.40-A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino 
regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições 
especializadas ou no ambiente de trabalho.  
Art. 41 -O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no 
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para 
prosseguimento ou conclusão de estudos.  
Parágrafo único -Os diplomas de cursos de educação profissional de nível 
médio, quando registrados, terão validade nacional.  
Art. 42 -As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos regulares, 
oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula 
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à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de 
escolaridade. (BRASIL, 1996) 

 

 
É sabido que seu principal objetivo é a formação para o trabalho, com 

desenvolvimento de habilidades, competências e saberes ligados ao mesmo. Vale destacar 

que hoje, vislumbram-se no cenário educacional, escolas especializadas na oferta desta 

modalidade de ensino e neste sentido, foi criada a Escola Técnica de Saúde da Universidade 

Estadual de Montes Claros (UNIMONTES).  

O processo de implantação da Escola Técnica de Saúde da UNIMONTES ocorreu em 

meio às mudanças impostas pela reorganização do sistema de saúde, no Brasil, na década 

de 1990, a partir da institucionalização do SUS, processo que demandou dos municípios 

novas responsabilidades, dentre as quais a melhoria da assistência. Nesse contexto, 

estabeleceu-se um desafio aos gestores, tendo em vista a existência de déficits quantitativos 

e qualitativos na formação de trabalhadores inseridos nos serviços de saúde. 

A Escola Técnica de Saúde da UNIMONTES foi criada em 1991, inicialmente para 

formar trabalhadores da área da saúde. Ela representou uma proposta inovadora na época, 

ao contemplar pressupostos e metodologias que foram desenvolvidas no Projeto Larga 

Escala, que objetivava garantir a qualificação dos profissionais de saúde inseridos nos 

serviços (SILVA; CERQUEIRA, 2009).   

A seguir, são apresentados os trâmites legais que culminaram na criação da 

ETS/UNIMONTES: 

 

No processo de criação da Escola Técnica de Saúde de Montes Claros, 
primeiro conseguiu-se a aprovação do curso de Auxiliar de Enfermagem em 
1991, pelo Parecer nº 960/91, do Conselho Estadual de Educação de Minas 
Gerais – o funcionamento do curso foi autorizado por intermédio da Portaria 
002/92 da Superintendência Educacional da Secretaria de Estado da 
Educação de Minas Gerais. E a institucionalização da Escola Técnica de 
Saúde da UNIMONTES efetivou-se em 13 de maio de 1993, por meio do 
Parecer 339/93 do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais – 
CEE/MG. (SILVA; CERQUEIRA, 2009, p. 110) 

 

Após a implantação da ETS/CEPT/UNIMONTES, com o objetivo de atender a outros 

municípios, criaram-se os núcleos descentralizados dessa escola, por meio da centralização 
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dos processos de administração escolar em Montes Claros e da descentralização da 

execução curricular em vários municípios das regiões Norte de Minas Gerais e Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. 

O papel da ETS/CEPT/UNIMONTES a priori era o de contribuir para com o processo 

de efetivação do SUS, por meio da formação profissional dos trabalhadores que atuassem 

nesse sistema, por intermédio de uma proposta curricular orientada nas competências do 

exercício profissional, pautada com ênfase nas necessidades do SUS.  

Importante registrar que com o passar dos anos, verificou-se que a referida instituição, 

poderia ir além, capacitando pessoas que estavam no mercado de trabalho ou com intenção 

de se inserirem, bem como os alunos matriculados em cursos do ensino médio, objetivando o 

ingresso na vida profissional após conclusão dos estudos, realizando assim uma capacitação 

completa, permeada por uma equipe multiprofissional, altamente capacitada para atender os 

fins da proposição da ETS/Unimontes, e assim foi e estar sendo feita. 

A ETS/CEPT/UNIMONTES orienta-se pela metodologia de ensino-aprendizagem 

problematizadora, a integração ensino-serviço e tem como propósito acompanhar as 

demandas do perfil exigido no mercado de trabalho, justificando assim a formação, com a 

inclusão deste aluno junto às necessidades de mercado. Desse modo, desenvolve um 

importante trabalho de inclusão social, reafirmado pela constante preocupação com a 

formação de trabalhadores críticos e conscientes, ética e tecnicamente.  

A visão da ETS/CEPT/UNIMONTES, quanto à educação profissional, ultrapassa as 

concepções economicistas e, dessa forma, um dos seus objetivos é “contribuir para o efetivo 

acesso dos técnicos formados às conquistas científicas da sociedade e propiciar a inserção e 

a reinserção dos mesmos no mundo do trabalho” (UNIMONTES, 2003, p. 24).  

A ETS/CEPT/UNIMONTES integra a Rede de Escolas Técnicas do Sistema Único de 

Saúde (RETSUS), criada em dezembro de 2000, como “uma estratégia de articulação, troca 

de experiências, debates coletivos e construção de conhecimento em Educação Profissional” 

(BRASIL, 2000, p.1), direcionada para um trabalho fundamentado em uma formação 

reflexiva, que propõe qualificar o trabalhador como cidadão crítico, capaz de interferir na 

realidade e, assim, por meio de seu trabalho cotidiano, ser efetivamente um ator social. "A 

prática reflexiva é um trabalho que, para se tornar regular, exige uma postura e uma 

identidade particulares". (PERRENOUD, 2002, p. 43). 
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Atualmente a ETS/Unimontes oferta cursos tecnólogos, técnicos e de formação inicial 

e continuada, por meio de Programas do Governo Federal e Estadual. Neste sentido, 

objetivando atender a uma demanda já questionada anteriormente pelos estudantes e pela 

própria equipe de docentes, percebeu-se a necessidade de proposições e estudos para 

alterações nas matrizes curriculares dos cursos, com a inclusão da disciplina 

Empreendedorismo e Trabalho, visando oportunizar um novo olhar e sentido da formação, 

afinal:  

 

as novas concepções demandadas pela moderna gestão empresarial as 
necessidades criadas pela explosão tecnológica, o novo enfoque dado ao 
conhecimento que, hoje, é considerado um instrumento gerador de 
competitividades e produtividade organizacional, têm alterado de forma 
significativa o contexto do processo de trabalho, repercutindo diretamente no 
mundo da educação, especialmente na educação profissional que, nos últimos 
anos, tem sido objeto de discussão voltada para a sua análise e 
funcionamento. (SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, 
2009, p.9) 

 

 
Neste viés foi possível perceber que este seria o momento de registrar a atuação da 

equipe frente à uma necessidade premente na formação profissional empreendedora, o que 

veio justificar a proposição ora levantada, situação esta que após sua conclusão, seguirá os 

trâmites necessários dentro da Instituição, para a sua implantação. 

 

 

CAPÍTULO II - EMPREENDEDORISMO E TRABALHO NA EDUCAÇÃO 

 

Falar de empreendedorismo é pensar em uma postura de busca pelo novo, é 

conseguir olhar para além das possibilidades até então "ventiladas", no campo educacional, 

não deixa de ser diferente, cabendo ao docente em suas práticas, desenvolver um processo 

dinâmico de conscientização, reflexão, associação e aplicação que envolvem transformar a 

experiência e o conhecimento em resultados aprendidos e funcionais.  

Empreendedorismo pode ser definido como "o campo de estudo que procura 

compreender como as oportunidades que geram novos produtos e serviços são descobertas, 
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criadas e exploradas, por quem e com que conseqüências" (VENKATARAMAN, 1997, p. 

120). 

Ele tem a capacidade de gerar impactos na sociedade, na economia e na política, 

produzindo empregos, gerando rendas, proporcionando crescimento e desenvolvimento, logo 

deve ser estimulado este olhar na formação do estudante, o engajando na dinâmica do 

mercado que estará o esperando, quando formar. (ESPEJO e PREVIDELLI, 2006) 

Empreendedorismo na Educação vem compor os alicerces de uma base, que 

objetiva a formação para o trabalho, para o exercício crítico da cidadania, que levará à 

emancipação e autonomia. Importante salientar que, a educação empreendedora também se 

coloca como alternativa às propostas tradicionais. 

 

Estas últimas tratam da desagregação de conteúdos, ou seja, da tendência de 
as escolas separarem as disciplinas de forma cartesiana, sem que uma área 
converse com a outra, proporcionando conteúdos repetidos, muitas vezes 
desencadeados, sem relação alguma entre si e, pior ainda, dificultando o 
alcance, por parte dos estudantes, de uma visão integrada dos 
conhecimentos. (VASCONCELOS, et al, 2012, p.6) 

 

 

O processo de empreendedorismo na educação tem como base questões atinentes 

ao autodirecionamento da aprendizagem, no desenvolvimento do pensamento crítico, porém 

prático e funcional, pensando no trabalho e no seu leque de caminhos, quando bem 

analisado, com foco nas oportunidades empreendedoras, sendo inovador. É sabido que para 

isso, faz-se necessário desenvolver no estudante, competências para além das tradicionais 

elencadas em Diretrizes Curriculares estabelecidas, competências e habilidades 

empreendedoras para o trabalho, que promova e incentive o pensamento inovador, capaz de 

provocar inquietações para a busca de reorganização de processos. 

Neste cenário de possibilidades, entra o papel do docente para efetivação da 

formação com estas atitudes, haja vista que àquele que consegue adentrar e permanecer no 

mercado de trabalho, certamente deverá ter um diferencial para suportar as exigências do 

mundo globalizado. Filion (1999, p. 7) destaca que a "essência do empreendedorismo está 

na percepção e no aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios". 
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Importante salientar que a inovação, como fonte de diferencial competitivo, deve 

estar presente nas práticas empreendedoras para o trabalho, sendo sabido que será 

notadamente melhor sucedida e implementada, quando o autor da ideia for também o 

responsável por colocá-la em prática e acompanhar a sua execução. Assim, “a criatividade, 

dissociada de ação empreendedora, não basta” (LOPES, 2010, p. 12). Logo, verificamos a 

necessidade de alterações na base de formação do estudante, vez que para possibilitar essa 

visão empreendedora e sua relação com o trabalho, caberá as Instituições de Ensino, 

repensarem a sua prática, o perfil docente e principalmente as propostas pedagógicas com 

os seus currículos, que na verdade são grades curriculares que se amarram no 

tradicionalismo presente em grande parte destas Instituições. 

Oportuno trazer Lopes (2010) para esta explanação, quando o mesmo tece 

apontamentos sobre os objetivos do empreendedorismo e trabalho na Educação, ratificando 

que os mesmos se referem a algumas ações que são necessárias e que desencadearão em 

mudanças, não só na formação do sujeito empreendedor, mas para a sociedade como um 

todo, afinal comportamentos empreendedores são exigidos para colocação no mundo 

moderno, assim como a criatividade, a coragem em assumir riscos e responsabilidades, bem 

como: 

 
incentivar e desenvolver empreendedores, estimular a criação de negócios e 
de novas iniciativas, e ainda apoiar o desenvolvimento destas, gerando 
empregos, desenvolvendo conhecimentos, técnicas e habilidades focadas no 
mundo dos negócios e necessários para a criação de uma empresa e auxiliar 
empreendedores e empresas, por meio de conhecimento e ferramentas, a 
melhorar sua competitividade. (VASCONCELOS, et al, 2012, p.7) 

 

 
Fato é que, o empreendedorismo e trabalho na Educação se configuram no cenário 

atual como um caminho possível à pedagogia capitalista. Logo, podemos concluir que no 

ambiente educacional, faz-se necessário despertar não só no seu corpo discente, mas 

também no docente que não basta formar o aluno com apenas a integralização curricular, 

deve-se formar pensando nos meandros existentes no mercado, nas exigências de alocação, 

de perfil exigido, deve-se formar pensando no trabalho e suas especificidades, deve-se 

formar o estudante crítico, que saiba se posicionar frente ao cenário que se modifica 

constantemente e que exige habilidades e atitudes que sejam capaz de fazer a diferença. 



PUC             
          RIO 
                                                                                               

 

 

CAPÍTULO III - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES EMPREENDEDORAS NAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 
Falar em práticas pedagógicas é pensar, conforme pontua Franco (2012), como 

aquelas que se organizam intencionalmente para atender expectativas educacionais 

solicitadas e requeridas por dada comunidade social, sendo exercidas com a finalidade de 

concretizar processos pedagógicos. Podemos ratificar que uma prática pedagógica é formada 

por um conjunto complexo e multifatorial. (FRANCO, 2012, p. 156) 

A escola e suas práticas pedagógicas têm tido dificuldade em mediar e potencializar 

tais alcances, as exigências e os perfis de formação do mundo atual. Esse é sem dúvida um 

dos grandes desafios postos à escola, mediar a multiplicidade de influências e trabalhar 

pedagogicamente com base nelas. Afinal, "práticas pedagógicas impostas sem tais 

explicações, tendem a ser superficialmente absorvidas e carecem da adesão do grupo que as 

protagoniza". (FRANCO, 2012, p. 156) 

Logo, delineia-se nesse viés a necessidade de desenvolver e estimular também, além 

de práticas pedagógicas alinhadas com as demandas existentes, habilidades e competências 

empreendedoras, já que estamos lidando com um mercado que exige além da formação do 

sujeito, diferenças que o faz destacar no cenário de disputas e oportunidades.  

Competências e habilidades são dois conceitos que estão relacionados entre si, 

sendo a habilidade, capacidade de conseguir colocar em prática  teorias e conceitos mentais 

que foram adquiridos, enquanto que a competência é mais ampla, consistindo na junção e 

coordenação de conhecimentos, atitudes e habilidades. 

Segundo Mamede e Moreira (2005, p. 4), "a competência empreendedora pode ser 

tratada tanto como competência do indivíduo, quanto relacionada à prática administrativa, 

devido às diferentes tarefas que desempenham". Para eles, as ações empreendedoras estão 

relacionadas diretamente com as competências, por representarem o caminho tangível de 

identificação de oportunidades, a capacidade de relacionamento em rede, as habilidades 

conceituais, a capacidade de gestão, a facilidade de leitura, o posicionamento em cenários 

conjunturais e o comprometimento com interesses individuais e da organização. 

"Cada vez mais um indivíduo constrói sua competência entrando em contato, no seu 

percurso educativo ou profissional, com uma multiplicidade de fontes de conhecimentos, 
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especialidades e de experiências" (ZARIFIAN, 2001, p. 115). 

Bittencourt (2005) bem pontua que o desenvolvimento de competências possibilita 

que as práticas organizacionais sejam direcionadas para uma gestão mais efetiva e propícia 

à estratégia competitiva, levando-a a vantagem competitiva. Logo, para desenvolver e ampliar 

as competências empreendedoras nos sujeitos, Bitencourt (2005) e Freitas e Brandão (2006) 

concordam da importância do processo de aprendizagem, afinal, não há desenvolvimento 

sem aprendizagem, e esta se constitui uma evolução necessária da aquisição de 

competências. 

 "Assim, a aprendizagem é vista como competência e o conhecimento como um 

recurso, e ambos são fatores-chave para a competitividade econômica e para a participação 

em várias dimensões da vida social, cultural e política" (ANTAL, A. B.; DIERKES, M.; CHILD, 

J. et al., 2001, p. 23). Salientamos que o aprendizado é alcançado através de ações, ou seja, 

na prática, pela experiência (MORRISON e BERGIN-SEERS, 2002), e advém das 

experiências passadas de sucesso e insucesso, na observação de outros empreendedores e 

de outras fontes de relacionamento, através de uma metodologia ativa de ensino-

aprendizagem, que oportuniza a produção do conhecimento pela experimentação (RAE, 

2005; MAN, 2006; LÉVESQUE, MINNITI e SHEPHERD, 2009). 

Neste sentido, é possível afirmar que as práticas pedagógicas vem como grande 

responsável na construção deste perfil empreendedor, caracterizado por habilidades e 

competências específicas, que viabilizam o indivíduo imprimir sua visão, estratégias e ações 

na criação de valor (tangíveis ou intangíveis) para a sociedade e sua vida profissional, através 

de uma aprendizagem empreendedora. (ANTONELLO, 2005) 

Minniti e Bygrave (2001, p. 7) consideram a aprendizagem empreendedora "um 

processo que envolve repetição e experimentação que aumentam a confiança do 

empreendedor em certas ações e desenvolvem o conteúdo de seu estoque de 

conhecimentos". Logo, caberá a escola incentivar esta formação, através da reformulação de 

suas matrizes curriculares e das práticas que trazem para a escola situações reais e seus 

possíveis encaminhamentos, através do uso da criatividade, inovação e participação de 

indivíduos em atividades sociais, levando-se em consideração que o conhecimento é 

produzido conjuntamente com as situações em que as atividades são realizadas, tendo 

sempre um local e um tempo de ocorrência específicos (GHERARDI e NICOLINI, 1998). 
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CONCLUSÃO 

 

Quando falamos de empreendedorismo nas escolas, falamos dos novos desafios a 

serem enfrentados como um todo, para docentes e alunos desde a educação infantil até ao 

final do ensino médio, avançando para a graduação. Quantos mil alunos terminam a 

graduação todos os anos, logo após a colação de grau, perguntam a si próprio, e agora o que 

vou fazer? Onde procurar emprego? Do que vou viver? Quantas angústias, surgem neste 

momento? É momento de parar e refletir: Será que nossos alunos estão formando  no curso 

certo?  

Se estes alunos fossem introduzidos desde os anos inicias em escolas que buscasse 

disseminar o empreendedorismo na educação, como um foco e extensão de aprendizado, 

com educadores preparados e qualificados capazes de observar e direcionar os alunos, 

quanto ao seu desenvolvimento que valorasse as ideias, habilidades e atitudes de cada 

indivíduo, talvez não houvesse tantas dúvidas, após se formarem e teriam uma direção 

acertada de como continuaria sua carreira.  

Com a ideia das implementações do empreendedorismo na educação e na prática 

pedagógica, abre-se um leque de oportunidades objetivando o desenvolvimento de suas 

potencialidades, suas competências, situações novas, tomar decisões e promover ações 

para transformar o cotidiano, das salas de aula, ainda que enfrentamos escolas e salas de 

aula, muitas vezes desprovidas de matérias pedagógicos e tecnológicos, mas a criatividade 

de cada aluno e a inovação de  fazer o diferente, de buscar o conhecimento ainda que sem 

muitas ferramentas disponíveis, isto é, empreender.... 

O Brasil continua sendo um país com um alto número de analfabetos, principalmente 

nas regiões interioranas e menos favorecidas e onde existe um trabalho braçal ainda muito 

forte. E mesmo nas regiões urbanas onde o acesso a escola, e faculdades, muitos estudam 

formam, mas não sabem onde atuar...o crescimento do número de desempregados é 

inevitável, refletindo na economia do país,  este é um problema da sociedade brasileira, nós 

brasileiros devemos sim nos preocupar, com nossas crianças e adolescentes, pois eles são o 

futuro do nosso país. 

Neste cenário, foi proposto este trabalho de intervenção, apresentado nos capítulos 

anteriores, na perspectiva de adaptar uma realidade que precisa ser mudada, uma realidade 
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que precisa apresentar para os futuros profissionais, as várias vertentes do mundo do 

trabalho, oportunizando condições até então não concedidas pelas matrizes curriculares 

fechadas em verdadeiras grades, que acabam por desorientar o estudante quando de sua 

liberação para o mercado de trabalho. A proposta foi além de um cumprimento de meta para 

conclusão de um curso de especialização, era uma necessidade latente que já vinha sendo 

cogitada no âmbito da Escola Técnica de Saúde da Unimontes, bem como objetivando ao 

atendimento legal da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), n.º 9394/1996, "a 

educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social." 

Nessa esteira, é possível afirmar que o cenário educacional e o espaço escolar 

também foram convocados a se reestruturarem em outras formas de ensinar e aprender, 

condizentes com as mudanças e os reordenamentos da sociedade mundial, explica Chcaff 

(1996), sendo nesta perspectiva, proposta e executada a intervenção apresentada em que 

aguardamos no momento de formação destes estudantes, poder afirmar que a mesma 

atingiu seus objetivos e que estes estudantes terão melhores caminhos a trilhar.  

Em consonância com o disposto pelo Projeto Regional de Educação para América 

Latina e o Caribe -PRELAC (2004), o qual propõe o empreendedorismo como 5º pilar da 

educação, no novo mundo produtivo, cada vez mais inserido nas tecnologias, em nível 

global, o empreendedorismo deve fazer parte da educação do cidadão, reafirmando assim a 

necessidade e importância da proposta de intervenção até então apresentada. 

Por fim, pode-se concluir que o educador com uma visão empreendedora que saiba 

transformar os problemas em múltiplas oportunidades de negócios, que tenha competência 

para desenvolver novos projetos com eficiência e eficácia, tem sempre lugar no mercado e 

porque não formar o aluno empreendedor? Para aqueles alunos que concluírem o ensino 

médio, concluindo também um curso técnico - que tem um foco específico na formação para 

o trabalho e é o público alvo da Escola Técnica de Saúde da Unimontes,  serão certamente 

direcionados para atuarem no mercado de trabalho, com uma visão de cidadania, de 

empreendedorismo, do inovar, da sustentabilidade, de democratização, uma população 

participativa que busca exercer seus direitos e deveres, sendo proativos, estes terão espaço 

garantido no mercado seleto no contexto atual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Faz-se necessário pontuar que os conhecimentos adquiridos durante a realização do 

curso de especialização, foram essenciais para a proposição desta intervenção junto ao meu 

ambiente de trabalho, trazendo novos conceitos e entendimentos, alusivos às implicações 

necessárias de se ter uma visão, habilidades e competências empreendedoras, despertando 

em mim, a compreensão da exeqüibilidade e importância de se propor alteração nas matrizes 

curriculares dos nossos cursos técnicos e de formação inicial e continuada, no âmbito da 

Escola Técnica de Saúde da Unimontes. 

Esta proposta seguirá todo rito obrigatório dentro da Instituição e sendo aprovado 

pelo corpo docente e discente da Instituição, será colocado em prática. O cenário 

empreendedor é realidade fática que precisa ser observado, afinal o apreender a empreender 

orienta o sujeito na busca pela reafirmação da autonomia, na conquista e realização de 

tarefas, sendo assim competência básica da Educação. 
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