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Resumo 

 

O presente trabalho de conclusão do Curso de Pós-Graduação em Gestão Empreendedora 

realizado em parceria com o SEBRAE NACIONAL e a PUC-Rio, Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro, apresenta a importânciade uma proposta de 

intervenção inovadora para a promoção de conhecimento quanto às teorias das atitudes 

empreendedoras para o mercado de trabalho, realizada no SENAI em Teresina-PI. 

Mediante aos conhecimentos adquiridos no referido curso e vivência profissional, 

observou-se a necessidade de urgentemente realizar uma intervenção empreendedora 

inovadora aplicada junto ao corpo docente do SENAI – Centro de Formação Profissional 

Candido Athayde de Teresina – Piauí, onde aponta-se para a diretriz do prosseguimento 

de um planejamento educativo empreendedor, no qual o desempenho da atuação docente 

precisa ter a clareza dos objetivos a serem alcançados por sua flexibilidade e sua 

sensibilidade. Do mesmo modo, proporcionou-se junto aos professores e coordenadores 

pedagógicos a relevância de se estudar e produzir uma ação interventiva unindo a 

educação, o trabalho e o empreendedorismo, com o intuito de interferir na metodologia 

desses profissionais de educação que ministram cursos de qualificação profissional, para 

promover capacitação, a fim de que os docentes fomentem em seus alunos atitudes 

empreendedoras, visando o mercado de trabalho, desenvolvendo habilidades como 

autonomia e liderança, recriando posturas profissionais, para que dessa maneira estejam 

preparados para os paradigmas desafiadores do mercado de trabalho. Conformemente, o 

principal objetivo do presente trabalho é de promover o conhecimento sobre as teorias das 

atitudes empreendedoras para o mercado de trabalho, possibilitando melhor desempenho 

pessoal e profissional do corpo docente. Para que se tornasse possível a elaboração do 

presente TCC, fez-se uso de pesquisa bibliográfica e pesquisa-ação a qual tornaram a 

elaboração viável através do levantamento teórico e de investigação empírica. Ao fim da 

elaboração da presente intervenção empreendedora, constatou-se que a possibilidade de 

união entre a educação, o trabalho e o empreendedorismo é altamente importante para a 

sociedade como um todo.  

 

Palavras-chave: Empreendedorismo. SENAI. Intervenção Inovadora. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1. 1 Considerações Iniciais e Justificativas 

  

O presente Trabalho de Conclusão de Curso é uma exigência do Curso de 

Pós Graduação em Educação Empreendedora, onde se faz necessária à construção 

do mesmo para a obtenção de Especialista em Educação Empreendedora, assim 

sendo diplomado na referida instituição. O presente TCC traz como discussão 

central uma proposta inovadora executada de intervenção em educação 

empresarial no SENAI-PI como etapa conclusiva do supracitado curso. 

A definição do presente trabalho deu-se através da curiosidade em 

aprofundar conhecimentos quanto a necessidade de formar professores com 

conhecimentos respaldados no empreendedorismo para que dessa forma 

contribuam no crescimento de seu alunado, influindo também na qualificação 

profissional dos docentes do SENAI-DR-PIAUÍ. A existência da necessidade 

atual em se ter mais conhecimentos quanto à educação empreendedora levou-me a 

decisão de desenvolver e aplicar a presente proposta de intervenção abrangendo o 

tema: Educação, Trabalho e Empreendedorismo, agregando com está intervenção 

uma carga horária de 20 horas, possibilitando aos participantes uma grande gama 

de conhecimentos enriquecedores ao desenvolvimento de seu trabalho.  

Ao proceder com levantamento teórico acerca do tema proposto, observa-

se que conforme Rocha et al (2012) a possibilidade de união entre a educação e o 

empreendedorismo é aumente importante à sociedade como um todo, pois com 

essa gama de conhecimentos é possível contribuir com o desenvolvimento dos 

cidadãos como um todo, o que segundo a autora trata-se de um papel muito 

importante: ser empreendedor.  

A importância de se estudar e unir a educação o trabalho e o 

empreendedorismo, dentro desse contexto é interferir de maneira promissora na 

qualificação dos docentes do SENAI, esses aos quais ministram cursos de 

qualificação profissional, e possuem em sua ementa a unidade curricular de 

atitudes empreendedoras para o mercado de trabalho. Dessa maneira essa 

capacitação em forma de intervenção educacional faz-se importante para
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melhor aplicação de estratégias para promover a absorção de conhecimentos na 

área empreendedora. 

 

1. 2 Objetivos 

 

Para a elaboração da presente proposta de intervenção foi necessário se 

estabelecer objetivos a serem alcançados em decorrência de sua intervenção, e 

sendo inclusive importantes para o norte da construção e execução. 

 

 Objetivo geral  

 

Promover o conhecimento sobre as teorias das Atitudes Empreendedoras 

para o Mercado de Trabalho, possibilitando melhor desempenho pessoal e 

profissional do corpo docente do SENAI/PI. 

 

 Objetivos específicos 

 

Estimular no docente a criatividade para a aprendizagem proativa e incutir 

no aluno sua capacidade empreendedora no mercado de trabalho; 

Identificar a relevância do mundo do trabalho para a formação dos alunos; 

Orientar os docentes quanto aos benefícios de posturas éticas, pessoal e 

profissional, comportamento individual e grupal, cidadania, educação e trabalho; 

Disseminar a importância de se estabelecer a comunicação adequada nas 

diferentes situações sociais;  

Auxiliar aos discentes a traçar metas, definindo objetivos para alcançar os 

objetivos em suas escolhas profissionais. 

 

1. 3 Metodologia 

 

Como parte fundante da metodologia do presente trabalho e elaboração da 

intervenção empreendedora se propôs de início uma pesquisa bibliográfica, o que 

de acordo com Gil (2008), é a que se desenvolve com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, sendo assim 

possível a formulação da base teórica para elaboração da intervenção pretendida. 
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Nesse contexto, além da pesquisa bibliográfica desenvolveu-se paralelo, a 

pesquisa ação que conforme Thiollent (2011) é um ensaio contínuo, sistémico e 

empírico direcionado para aprimoramento da realidade vivenciada no SENAI/PI. 

Dessa maneira, para que fosse possível a construção e aumento do contingente de 

saberes buscou-se organizar uma proposta pedagógica comprometida com o 

empreendedorismo, visando treinar professores a incluírem estratégias 

empreendedoras: como ética e cidadania, comunicação, iniciativa, criatividade, 

planejamento de vida e carreira, novas exigências de mercado, resolução de 

problemas.  

De acordo com essa delimitação descrita, buscou-se construir uma 

intervenção que com uma carga horária de 20 horas, possibilite a promoção de 

conhecimentos importantes ao desempenho do trabalho dos docentes, no intuito 

de qualifica-los.  

Mediante aos conhecimentos adquiridos no curso de Gestão 

empreendedora e a vivência profissional observou-se a necessidade de 

implementar uma intervenção Empreendedora Inovadora aplicada junto ao 

SENAI – Centro de Formação Profissional Candido Athayde de Teresina - Piauí, 

compreendendo o quão  importante é promover capacitação aos professores, para 

que fomentem em seus alunos atitudes empreendedoras visando o mercado de 

trabalho, desenvolvendo habilidade como autonomia e liderança, recriando sua 

postura profissional a fim de estar preparados para os novos paradigmas 

desafiadores da educação, do trabalho e do empreendedorismo.  

 

1. 4 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho está dividido em 2 (dois) capítulos principais, além da uma 

introdução e das considerações finais.  

O capítulo um traz consigo os fundamentos teóricos sobre o 

empreendedorismo, trabalho e a apresentação da Intervenção Empreendedora, 

bem como o diagnóstico da instituição SENAI – Centro de Formação Profissional 

Candido Athayde de Teresina – Piauí, onde se deu a formulação da 

problematização, resultado da observação e vivência da necessidade em se treinar 

os docentes a fim de capacita-los através de um treinamento voltado à educação 

empreendedora, referente a um treinamento de carga horária de 20 horas ao corpo 
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docente efetivo do supracitado. 

No capítulo 2 apresenta-se o objeto de intervenção, demonstração sua 

necessidade de imersão na instituição SENAI junto ao seu corpo docente, sendo 

assim uma grande oportunidade de capacitação a eles, inferindo em um ganho 

tanto institucional quanto à sociedade (discentes/alunado) que receberá os 

conhecimentos repassados através de seus professores, pois se pretendia com a 

intervenção, melhorar a didática aos docentes. Por fim se desenvolve a proposição 

interventiva na instituição bem como apresenta a fundamentação de base teórica, 

o que possibilitou sua formulação, destacando as vertentes dadas ao 

empreendedorismo para o mundo do trabalho. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2. 1 Empreendedorismo e Trabalho 

 

De início é importante que se destaque que a prática empreendedora é cada 

vez mais presente no cotidiano brasileiro, entretanto como uma opção de carreira, 

existem diversas dificuldades que podem vir a surgir, inferindo em redução das 

oportunidades, referente ao ingresso no mercado de trabalho, principalmente as 

dificuldades socioeconômicas. (ROCHA et al., 2012).  

Nesse sentido, a prática empreendedora convive com certa frequência de 

falências nas organizações, muitas das quais por baixos níveis de educação, em 

outras por desmotivação empresarial ou ausência de ferramentas gerenciais que 

sejam capazes de incentivar e profissionalizar seus funcionários a fim de 

aprimorar a qualidade da execução de suas atividades.  

De acordo com pesquisa realizada pelo Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM, 2012) o empreendedorismo é tido como um ensaio para se criar um 

negócio/empreendimento, podendo produzir o autoemprego, ou uma nova 

empresa ou o crescimento de uma já existente.  

De acordo com a GEM (2012) de 34 países elencados em uma lista, o 

Brasil encontra-se entre os sete como o maior número de empreendimentos e 

criação de novas empresas. O mercado de trabalho na atualidade traz consigo um 

contexto de exigências bem definidas, ao que se refere ao posicionamento das 

empresas, bem como o desenvolvimento tecnológico, a valorização ao 

conhecimento, a competitividade aliada à inovação, as alterações nas relações do 

trabalho, etc. 

Em consequência à realidade sócio-económico-financeira do país, preparar 

as pessoas à prática da Educação, trabalho e empreendedorismo como 

sobrevivência e prepara-las para as oportunidades que surgem no mercado de 

trabalho, se faz extremamente necessário, desenvolver e ampliar as competências 

empreendedoras nos docentes envolvidos no processo de ensino e aprendizagem 

na Educação profissional do Centro de Formação Profissional “Candido Athayde” 

unidade do SENAI-Departamento Regional do Piauí em Teresina, no Estado do 

Piauí. 
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2. 2 Empreendedorismo e Ensino 

 

Conforme o cenário apresentado acima, Cassiolato e Lastres (2000, p.237) 

apresentam um breve comentário quanto a isso: 

 

entre os poucos consensos estabelecidos no intenso debate que 

procura entender o atual processo de globalização, encontra-se 

o fato de que a inovação e o conhecimento são os principais 

fatores que definem a competitividade e o desenvolvimento de 

nações, regiões, empresas e até indivíduos. 

 

Ou seja, o dito acima demonstra ser fundamental o aprimoramento de 

conhecimentos, ao qual só se alcança através de educação, com a finalidade de 

capacitar profissionais que irão atuar no mercado de trabalho a fim de promover 

mudanças em seu ambiente laboral. 

Nesse sentido, a Comissão Europeia (DAS COMUNIDADES 

EUROPEIAS, 2006) considera que a criação e investimento em escolas ou 

instituições que visem a educação empreendedora para capacitar a 

sociedade/profissionais é fundamental ao ponto em que estejam preparados para 

enfrentar contratempos de modo eficiente e inovador, através da criatividade. 

Dessa maneira, se desenvolve o potencial desses indivíduos, sejam eles alunos ou 

professores, empregados ou empregadores, pois seja quem for, irá inferir em uma 

prestação de serviço melhor. 

Assim, acredita-se que o verdadeiro propósito de se ensinar 

empreendedorismo é visando o estimulo aos estudantes quanto ao 

desenvolvimento do desejo de desenvolver e aprimorar atitudes empreendedoras, 

e habilidades, que não apenas poderão como deverão ser aplicações em negócios e 

oportunidades na comunidade, nas organizações e alcance dos próprios objetivos 

pessoais (BODELL et al., 1992). 

No contexto brasileiro, ainda se faz necessário o crescimento e 

disseminação da importância da educação empreendedora, seja ela em qualquer 

âmbito, a fim de compreender e desenvolver Programas de Educação 

Empreendedora, a fim de que se fortaleça a cultura empreendedora nacional. 

Por conseguinte, aliado a necessidade de aprimoramento profissional, 

cresce a necessidade de criação de programas, atividades, cursos, capacitações no 
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âmbito educacional empreendedor. E nesse sentido surge um questionamento: 

como estruturar um Programa de Educação Empreendedora a fim de capacitar 

professores para promover a educação empreendedora em sala de aula no 

SENAI/PI?  

Em virtude desse questionamento surge o desejo de elaboração de uma 

intervenção visando preparar, implementar, instigar e introduzir junto ao docente 

do SENAI/PI a capacidade analítica de contexto educacionais empreendedores, a 

fim de promover uma reflexão quanto a sua importância na educação profissional 

e na cultura empreendedora substancial, gerindo em si e nos seus alunos, 

competências cognitivas, socioemocionais nesse processo de ensino e 

aprendizagem. 

Nesse mesmo contexto, Rocha et al (2012, s./p.) considera que: 

 

torna-se então importante definir a educação para o 

empreendedorismo. Na referida Comunicação da União 

Europeia de 13 de fevereiro de 2006, foi também definida a 

«Educação para o Empreendedorismo», como o processo 

dinâmico e social onde indivíduos identificam oportunidades 

para inovar e transformam as suas ideias em atividades práticas 

e sinalizadas, seja num contexto social, cultural ou económico. 

Nesta definição está indicado o objetivo principal da educação 

para o empreendedorismo, onde figura tanto o desenvolvimento 

pessoal do indivíduo como o conhecimento formal. 

 

Sendo assim, através da execução dessa proposta de intervenção 

empreendedora inovadora, pretendeu-se capacitar e orientar os docentes dessa 

unidadeoperacional com técnicas, metodologias de ensino e ferramentas de 

controle para a prática da Educação, trabalho e empreendedorismo, através do 

Treinamento de Atitudes Empreendedoras para o Mercado de Trabalho.  

Ainda sim, nessa perspectiva, acredita-se que os Programas de Educação 

Empreendedora, contribuem para a formação profissional que com o aumento do 

contingente de informações e conhecimentos técnicos em sua área de formação, 

recebe também referenciais importantes para o seu posicionamento profissional e 

a possibilidade de uma nova concepção de oportunidades, estimulado a levar em 

conta a opção da carreira empreendedora (ROCHA et al, 2012). 

A necessidade de educadores comprometidos com seu atuar profissional é 

retratada por Masetto (2003. p. 29) quando diz que: 
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Precisamos de professores com um papel de orientador das 

atividades que permitirão o aluno aprender, que seja um 

elemento motivador e incentivador do desenvolvimento de seus 

alunos, que esteja atento para mostrar os progressos deles. 

 

Outra autora que retrata a importância de profissionais engajados com a 

educação, a formação crítica com a perspectiva de atuação futura de seu alunado é 

Werneck (1996, p.70): 

 

Nossa profissão exige comportamento de motorista, se 

quisermos progredir, melhorar nossa performance e nossos 

salários. Sem sair da estrada, mas atentos ao que ela oferece, 

pedindo ajuda ao motorista e ao menino que recolhe latas, 

vamos abrir algumas perspectivas e ver como é possível 

realizar-se e progredir. (...) Quando dirigimos olhamos para a 

pista, para as laterais, para a frente e para o retrovisor. Sabemos 

de onde estamos vindo, quem vem atrás de nós e os que se 

encontram na frente. Se isto não fizermos, estaremos dirigindo 

em situação de perigo. 

 

Nesse contexto, para fomentar a necessidade de uma formação crítica e 

voltada para a capacitação de docentes para atuar frente à Educação 

Empreendedora, para se elaborar a metodologia que seria aplicada na proposta 

interventiva realizou-se pesquisa bibliográfica (GIL, 2008), essa a qual de 

fundamental importância para a formulação de referencial teórico de subsidio para 

elaboração da proposta. 

Em um segundo momento, para se estabelecer o tema e o foco do 

desenvolvimento da proposta interventiva, fez-se uso de pesquisa ação 

(THIOLLENT, 2011, p.14), 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social com base 

empírica que é concebida e realizada em estreita associação 

com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e 

na qual os pesquisadores e os participantes representativos da 

situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo. 

 

Dessa forma, Thiollent (2011) retrata que a pesquisa ação é um tipo de 

pesquisa qualitativa e para sua realização deve enfatizar a especificidade do local 

que se executou a intervenção. Nesse sentido, esta pesquisa ação teve como foco a 
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Educação, Trabalho e Empreendedorismo, e por base a ideia de uma relação 

lógica entre o campo da educação profissional nos cursos de qualificação 

profissional, na modalidade de formação inicial e continuada do SENAI/PI, 

conciliando teoria e a prática. 

Thiollent (2011, p. 11) considera que: 

 

O principal objetivo da pesquisa-ação não é apenas o 

entrosamento da pesquisa e da ação (...). A principal questão é: 

como a pesquisa (...) poderia tornar-se útil à ação de simples 

cidadãos, organizações militantes, populações desfavorecidas e 

exploradas? 

 

Na mesma perspectiva acima, Barbie (2007) considera que realizar a 

pesquisa-ação é voltar sua ação para modificar a realidade, de duas maneiras: 

transformando a realidade e produzindo conhecimento referentes a essas 

transformações promovidas. O autor ainda afirma que esse tipo de ação é 

realizada “com os outros”, ou seja, é uma ação que intervém na realidade (ação 

interventiva), e segundo ele, faz-se necessário que o pesquisador/executor conheça 

a fundo a realidade que se apresenta. 
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3 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO INOVADORA: promoção 

de conhecimento quanto as teorias das atitudes 

Empreendedoras para o Mercado de Trabalho, no SENAI/ 

Teresina – PI 

 

A oportunidade de um projeto de intervenção envolve sempre alguma 

dificuldade detectada ou a vontade de encontrar respostas para uma determinada 

área de atuação. Neste cenário, verificou-se que às ações de Educação para o 

Empreendedorismo, faz-se necessário para levar a reflexão quanto a educação 

empreendedora e assim se dispor de uma série de conhecimentos e competências 

que, não só permitirão a sua visão e integração na prática docente, bem como, um 

bom desempenho profissional, contribuindo para o crescimento do seu país.  

Para o SEBRAE (s./a.): o desejo e a oportunidade se destacam como 

orientações importantes, ainda mais se considerarmos o desafio de trabalharmos o 

empreendedorismo na educação.  Na apresentação do Portal do Pronatec 

Empreendedor, a compreensão é de que:  

 

valorização dos processos educacionais que estimulam o 

desenvolvimento do ser humano em todas as suas dimensões, 

de forma que ele possa contribuir com ideias para o mundo do 

trabalho e para o ambiente em que está inserido. Há o desejo de 

buscar mudanças, reagir a elas e explorá-las como 

oportunidade. [...]. (SEBRAE, s./a.) 

 

3. 1 Público-alvo 

 

 O local onde houve o desenvolvimento do projeto interventivo, como já 

citado anteriormente, foi o SENAI/PI – Centro de Formação Profissional Candido 

Athayde, localizado na Av. Petrônio Portela nº 2275, Bairro Primavera. Dessa 

forma, esse projeto interventivo tem como foco o treinamento/capacitação ao 

quadro de instrutória, bem como, aos docentes da área de gestão, envolvidos na 

educação de qualificação profissional do SENAI-PI, que pretendem adquirir 

conhecimentos e atitudes empreendedoras, a fim de repassar aos seus discentes 

(alunos).  
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3. 2 Procedimentos Metodológicos da Pesquisa 

 

A pesquisa consistiu da realização do treinamento (Apêndice C) após do 

qual aplicou-se um questionário(Apêndice B) a fim de observar como se deu o 

aproveitamento dos conteúdos e a absorção dos conteúdos por meio dos docentes. 

Para que fosse possível alcançar os objetivos propostos, elaborou-se um 

planejamento participativo e de investigação qualitativa, envolvendo 

prioritariamente: sete docentes com o acompanhamento de três coordenadoras do 

Centro de Formação Profissional Candido Athayde – Teresina-PI, para que o 

projeto tenha um respaldo técnico com certificação, e assim alcançar os objetivos 

propostos, ou seja, a eficácia através de cinco encontros presenciais e 

consecutivos, de segunda a sexta, totalizando vinte horas aula de planejamento 

participativo, a fim de adequá-lo ao máximo à realidade da proposta para que o 

projeto viesse a ter êxito em sua execução, gerando um efeito multiplicador nos 

participantes. 

Para tal, definiu-se o correr metodológico para execução da intervenção 

empreendedora junto ao grupo de docentes do SENAI/PI, através de atividades 

dinâmicas que direcionassem para a integração e participação de todos os 

envolvidos no treinamento. Dessa forma, determinou-se algumas atividades, 

dentre elas: aulas presenciais, expositivas e interativas; dinâmicas reflexivas em 

grupo; leituras de textos com mediação; atividades escritas, recorte e colagem; 

debates educativos; e trabalho em grupo (avaliativo). 

 

3. 3 Resultados da pesquisa 

 

O Centro de Formação Profissional Candido Athayde – SENAI – 

Departamento Regional do Piauí, configurando-se como uma instituição de 

Formação Profissional que atende todo o Piauí, nos cursos de modalidades de 

ensino: Aprendizagem industrial de Nível Básico e Nível Técnico, Qualificação 

Profissional e Aperfeiçoamento, que são oferecidos à comunidade e as diversas 

empresas do setor industrial. (PORTAL DA INDÚSTRIA, s./a.). 

Para a oferta desses cursos de qualificação aos discentes, esses devem ser 

acompanhados por uma equipe pedagógica, além de supervisores e 
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coordenadores. A oferta de cursos em diversas áreas é voltada para as empresas e 

à comunidade de modo geral. Com a existência na Unidade Curricular o plano de 

ensino de Atitudes Empreendedoras para o Mercado de Trabalho, com carga 

horaria de 20 horas aula, e esse necessitava de instrutores da área de gestão, 

muitos dos quais, terceirizados, para ministrar essas aulas exigidas pelo MEC, e 

inferindo em gastos para o SENAI-PI, como as despesas na contratação dos 

mesmos.  

Nesse sentido, o desenvolvimento dos objetivos propostos nesta etapa do 

Projeto do curso Gestão Empreendedora pela PUC, foi embasado em pesquisas 

bibliográficas (GIL, 2008) que evidenciaram e nortearam as ações necessárias 

para a elaboração da proposta intervenção aqui apresentada, baseada também no 

material didático apresentados na plataforma virtual. 

Para o diagnóstico do conteúdo coletado no presente trabalho, recorreu-se, 

essencialmente, ao processo denominado à “análise de intervenção 

empreendedora”, sugerida através do conteúdo do material didático abordado no 

decorrer de Curso em Gestão Empreendedora, do qual está fundamentada numa 

técnica aplicável a falas de diversos autores da área de empreendedorismo e 

educação, que foi realizada utilizando o tema: Educação, Trabalho e 

Empreendedorismo. 

Nesse sentido, parte-se de um pressuposto de material empírico 

(THIOLLENT, 2011) coletado através da análise do pesquisador, ao qual se 

enfatiza por meio do estudo coletado, a necessidade de se seguir a vertente 

qualitativa e temática, do objetivo e da especificidade dos dados colhidos através 

da intervenção junto aos docentes do SENAI/PI.  

Dessa maneira, para alcançar o desenvolvimento em uma sociedade 

empreendedora, deve-se, conforme proposto pela Comissão Europeia (DAS 

COMUNIDADES EUROPEIAS, 2006, p.3) ”é necessário criar na sociedade um 

ambiente mais favorável ao empreendedorismo”, essa prática infere na promoção 

do empreendedorismo entre os jovens e seus capacitores como um elemento-

chave e deve ser incentivada, para que se desenvolva o potencial dos jovens.  

Nesse seguimento, é essencial para contemplar a educação empreendedora 

dê-se início a disseminação dos conhecimentos empreendedores desde o início do 

ensino básico ao ensino superior. Dessa maneira, em diferentes períodos da 

história, a importância dada ao empreendedorismo foi distinta, e com diversas 
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abordagens para explicar esse tipo de atividade, a educação empreendedora. 

(PAÇO et al., 2011). 

De acordo com Dolabela e Filion, (2014), na educação empreendedora, os 

professores passam a desempenhar um novo papel, o de catalisador e facilitador, 

cuja função é auxiliar os alunos a aprenderem um novo modo de pensar. Em vez 

da simples transferência de conteúdos, eles agora devem estimular os estudantes a 

aprenderem a aprender, a aprenderem como pensar em termos empreendedores, 

de forma crítica. 

Os autores Henrique e Da Cunha (2008) defendem uma nova função do 

professor, buscando um equilíbrio entre a transmissão do conteúdo teórico e a 

simplificação no processo de aprendizagem, através de aconselhamentos e 

orientações das atividades práticas propostas aos estudantes.  

Com o intuito de apresentar como seria o proceder desta intervenção 

elaborou-se um panfleto com toda a carga horária visando demonstrar como seria 

o desenvolvimento do curso de empreendedorismo, conforme em apêndice A. 

O conteúdo programático desenvolvido no Curso de Intervenção 

Empreendedora foi todo desenvolvido em cima do panfleto distribuindo dentre os 

docentes que atuam no SENAI, conforme apêndice, buscando capacitar todos os 

de área de gestão, visando a qualificação dos mesmos. A intervenção 

empreendedora foi realizada nos dias 13 de março de 2017 a 17 de março de 

2017, 5 dias de realização do curso, com 4 horas diárias, totalizando 20 horas de 

carga horária acrescidas aos professores. 

A intervenção consistiu em um curso de capacitação Atitudes 

Empreendedoras para o Mercado de Trabalho – com 5 (cinco) módulos, um para 

cada dia de intervenção realizada, conforme já dito, um para cada dia, sendo do 

dia 13 ao dia 17. 

Nesse sentido, para o SEBRAE (s./a.) as referências educacionais devem 

possibilitar uma compreensão a todos, pois a medida que a globalização, as 

tecnologias e culturas fica restrita aos grupos sociais economicamente 

favorecidos, aumentam as diferenças em relação às pessoas que vivem em 

situação de miséria e que, portanto, vivem às margens da possibilidade de 

benefícios gerados.  

Ou seja, com esse avanço tecnológico e cultural, na produção há a 

exigência de empregabilidade de maior uso tecnológico, o que infelizmente, infere 
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em descarta da mão-de-obra menos qualificada. O problema é tanto individual 

quanto coletivo, pois o atraso tecnológico afeta os países mais pobres, que perdem 

com a desvalorização da sua força de trabalho (HENRIQUE; DA CUNHA, 2008). 

Nesse sentido, conforme a história educacional, há a necessidade de 

reajustes nos sistemas educacionais a fim de formarem indivíduos que venham a 

preencher vagas em grandes organizações ou postos de trabalho em profissões 

técnicas específicas, ou atuar como profissionais liberais (HENRIQUE; DA 

CUNHA, 2008). 

Na visão de Malacarne, Brustein e Brito (2014, p. 29), 

as pessoas costumam ser educadas para serem empregadas, e 

estimular o empreendedorismo neste contexto é enfrentar 

resistências e conflitos neste processo de mudanças, o que gera 

impactos para a instituição, para os docentes e para os 

discentes. 

 

Conforme o apresentado acima observa-se que a consequência que se 

origina do atual sistema educacional, é que em vez de estimular o lado 

empreendedor dos alunos, acaba investindo na formação de profissionais que 

tenham o objetivo de buscar uma colocação em uma empresa ou profissão como 

especialista. 

Nesse mesmo pressuposto, Dolabela (2014) enfatiza que muitas 

instituições de ensino não trabalham o enfoque do empreendedorismo, pois, 

segundo ele, educar implica em dialogar, despertar a rebeldia, a criatividade, a 

força da inovação para construir um mundo melhor enquanto Freire (2003) diz 

que deve-se substituir a pratica domesticadora de educação para a prática 

libertadora de educação, ou seja, desenvolver a criticidade do alunado.  

Em complemento a ideia acima, Sela et al (2006) salienta que os modelos 

educacionais vigentes nas instituições brasileiras, não enfatizam a formação de 

profissionais empreendedores, estando na verdade orientadas para a ocupação de 

um posto de trabalho. Enfatiza-se a aquisição de conhecimento e não o 

desenvolvimento de habilidades, para o uso produtivo do conhecimento. 

Dessa forma, constatou-se a necessidade de que o docente se veja como 

intraempreendedor no desempenho de suas funções, estabelecendo metas que 

possam ser cumpridas, atentando para os prazos e comprometendo-se 

pessoalmente com o processo de ensino e de aprendizagem de seus alunos. 
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Dessa maneira, após a realização do treinamento aplicou-se um 

questionário a fim de observar como se deu o aproveitamento dos conteúdos e a 

absorção dos conteúdos por meio dos docentes, avaliando ter sido positivo ou não. 

O modelo questionário utilizado na aplicação está disponível no Apêndice B. 

Conforme as respostas dadas pelos docentes, elaborou-se alguns gráficos a 

fim de mensurar o aproveitamento do curso de aperfeiçoamento em 

empreendedorismo.  

O primeiro questionamento foi para verificar a relevância dos conteúdos 

programáticos desenvolvidos em sala de aula, para tal, dividiu-se o 

questionamento em subitens, contemplando a adequação do conteúdo ao 

programa, a aplicabilidade do conteúdo à realidade profissional, o equilíbrio entre 

a teoria e prática e o nível de obtenção de novos conhecimentos. A avaliação foi 

estabelecida em níveis de satisfação: excelente, bom, regular, ruim e péssimo e os 

resultados são apresentados a seguir nas figuras 1 ao 4. 

 

 
Figura1 – Adequação do conteúdo do programa. 
Fonte: Própria. 
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Figura 2 - Aplicabilidade do conteúdo à realidade profissional 
Fonte: Própria. 

 

 

 

 
Figura 3 - Equilíbrio a teoria e a prática 

Fonte: Própria. 
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Figura 4 - Nível de obtenção de novos conhecimentos 

Fonte: Própria. 

  

Dessa forma, constatou-se que a aplicação do aperfeiçoamento foi bastante 

proveitosa conforme a avaliação realizada pelos docentes, onde todos os 

questionamentos foram respondidos com excelente e bom. 

A segunda etapa de avaliação consistiu na valoração da atuação da 

ministrante, onde foi estabelecida em níveis de satisfação: excelente, bom, 

regular, ruim e péssimo. Os resultados obtidos são apresentados a continuação nas 

figuras 5 ao 9. 

 

 
Figura 5 - Conhecimentos do assunto tratado 

Fonte: Própria. 
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Figura 6 – Didática utilizada 

Fonte: Própria. 
 

 

 

 

 
Figura 7 – Facilidade e objetividade na comunicação 

Fonte:Própria. 
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Figura 8 – Verificação da assimilação dos assuntos pelos participantes 

Fonte: Própria. 

 

 
Figura 9 – Apresentação de aplicações práticas dos assuntos tratados 

Fonte: Própria. 

 

Na avaliação quanto a atuação da docente responsável por ministrar o 

curso foi bem avaliada, onde todas as resposta avaliativas compreenderam entre 
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Outra proposta avaliativa contemplou a estrutura do SENAI, local que 

sediou a aplicação do curso de aperfeiçoamento onde foi estabelecida em níveis 
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avaliadores consideram como uma infraestrutura regular, e todos os outros 

avaliaram como excelente ou boa. 

Os próprios participantes foram convidados a se avaliarem conforme o que 

conseguiram absorver dos conteúdos apresentados, onde 75% considerou como 

excelente, e 25% como boa. 

Quando questionados quando a possibilidade de aplicação dos conteúdos 

na vida profissional todos concordam que é possível e quando questionados 

quanto sua própria capacidade em reproduzidos todos responderam que sim, é 

possível. 

Foi solicitado que os participantes estabelecessem os pontos fortes e fracos 

do treinamento, onde foram citados conforme a figura 10 a seguir: 

 

Fortes Fracos 

Compreensão para um trabalho 

buscando a transversalidade. 

Pouco tempo 

Motivação Pouca Carga Horária 

Participação  

Compromisso  

Novos Conhecimentos  

Poder atuar diretamente na prática  

A facilidade de ensinar do ministrante 

facilitou a compreensão dos docentes. 

Treinamento extensivo aos alunos 

Aplicabilidade  

Recursos audiovisuais 

Figura 10 – Pontos Fortes e Fracos do treinamento 

Fonte: Própria. 

 

Compreendendo os processos de ensino aprendizagem, correntes e práticas 

docentes pedagógicas para o ensino do empreendedorismo e a evolução didático-

pedagógica da educação empreendedora, algumas considerações metodológicas 

serão necessárias para garantir que o conteúdo proposto se desenvolva de forma 

dinâmica e crítica e, para isso, o treinamentofoi desenvolvido em um processo de 

construção participativa, envolvendo: leitura, análise, dinâmicas de grupo, 
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discussão e resumos de textos, trabalhos, apresentação de vídeos; aulas 

expositivas, dialogadas, debates e participação dos docentes (conforme apêndice 

C). 

Dessa maneira, o treinamento de Atitudes Empreendedoras para o 

Mercado de Trabalho apresentou e contextualizou os conceitos centrais e as 

premissas adotadas na própria concepção temática da proposta exigida como 

trabalho final do Curso de pós graduação e por meio dos conteúdos apresentados 

no material didático e pelas diversas referências teóricas e práticas para a 

Intervenção Empreendedora, buscou discutir o empreendedorismo na formação 

docente para a Educação Profissional, abordando a importância e a diversidade de 

opções de trajetórias de vida pessoal e profissional que o empreendedorismo 

oportuniza dentro de cada curso de qualificação profissional do SENAI-PI, 

promovendo a compreensão da educação empreendedora no seu sentido amplo, 

nas diferentes áreas e inclusões sociais.  

 

3. 4 Procedimentos do projeto 

 

Elaborou-se um plano de intervenção visando o 

aperfeiçoamento/capacitação dos docentes da área de gestão, destinado ao quadro 

de instrutória, bem como, envolvidos na educação de qualificação profissional do 

SENAI-PI, que pretendem adquirir conhecimentos e atitudes empreendedoras. A 

intervenção empreendedora foi realizada junto a ele nos dias 13 de março de 2017 

a 17 de março de 2017. 

A intervenção em si consistia em um curso de capacitação Atitudes 

Empreendedoras para o Mercado de Trabalho – com carga horária de 20 horas e 

incluía em seu plano 5 (cinco) módulos, um para cada dia de intervenção realizada 

(13 a 17/03/2017), sendo eles:  

 

 Módulo 1 – Empreendedorismo – 4; 

 Módulo 2 – Ética e cidadania – 4h; 

 Módulo 3 – O Mundo do Trabalho – 4h; 

 Módulo 4 – Plano de Vida e Carreira – 4h; 

 Módulo 5 – Noções de Comunicação – 4h. 
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A fim de promover o conhecimento sobre as teorias das Atitudes 

Empreendedoras para o Mercado de Trabalho, possibilitando melhor desempenho 

pessoal e profissional ao corpo docente, determinou-se o conteúdo pragmático: 

 

 Módulo 1 – Empreendedorismo 

 Introdução ao Empreendedorismo 

 Atitudes Empreendedoras e Tipos de Empreendedorismo 

 Características do Comportamento Empreendedor 

 

 Módulo 2 – Ética e cidadania 

 Introdução aos conceitos de Ética e Cidadania; 

 Comportamento grupal x individual; 

 Continuidade Social e Transformação Social; 

 Educação, Cidadania e Trabalho. 

 

 Módulo 3 – O Mundo do Trabalho 

 As transformações no mercado de trabalho 

 Os desafios e as mudanças no mercado de trabalho; 

 Qualificação profissional e o perfil para o mercado de trabalho 

 Empregabilidade x mercado de trabalho 

 

 Módulo 4 – Plano de Vida e Carreira 

 Tempo e história de vida 

 Desejo e sucesso 

 Transformação de desejos em oportunidades 

 Planejamento para realização 

 

 Módulo 5 – Noções de Comunicação 

 Formas e elementos de comunicação 

 Elaboração de documentos 

 Tipos de correspondências 
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Para se conseguir transmitir os conhecimentos pretendidos, fez-se 

necessário o uso de instrumentos de apoio à formação, aos quais necessários: 

Quadro branco; pinceis, revistas, cola, cartolinas, papel A-4; Apostilas; 

Multimídia (Data-show, caixa de som, computador; vídeos) 

Ainda assim, houve o desenvolvimento de avaliação para observar a 

eficácia do processo ensino-aprendizagem através da conjugação de várias 

atividades de verificação, conforme os critérios: participação, assiduidade, postura 

ética, relacionamento interpessoal, envolvimento nos trabalhos em grupo e 

estabelecimento de relações conceituais, argumentação consistente e coerência 

teórica.  

Essa intervenção é importante, pois pretende incluir de forma continua na 

instituição a capacitação aos docentes com temas transversais para o continuo 

eficiente, refletindo sobre o papel da educação, e a partir desse curso, vindo a 

refletir quanto aos conhecimentos e competências que, não só permitirão a sua 

visão e integração na sua prática docente, bem como, ter um bom desempenho 

profissional, contribuindo para a disseminação da educação empreendedora.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

 

Considerando a grande abrangência do tema e a importância de dar ciência 

quanto a necessidade de se incluir a educação empreendedora tanto aos discentes 

quanto a uma capacitação voltada para os docentes, têm-se a certeza de que o 

presente trabalho foi bastante enriquecedor.  

Pretendeu-se nesta proposta interventiva incluir a educação o trabalho e o 

empreendedorismo, dentro desse contexto a fim de interferir de maneira 

promissora na qualificação dos docentes do SENAI/PI, esses aos quais ministram 

cursos de qualificação profissional. Para tal, construiu-se esta intervenção através 

de pesquisa bibliográfica e pesquisa-ação, com vistas a instigar a crítica e o 

aprimoramento profissional, sem, contudo esgotar as possibilidades de debates 

sobre o tema.  

Dessa maneira, tem-se a certeza que o curso teve uma ótima absorção por 

meio de seus docentes, principalmente ao se observar os feedbacks repassados por 

eles, onde o único ponto negativo apresentado foi a carga horária reduzida e o 

pouco tempo para o desempenho das atividades.  

O que se tem é que tornou-se realidade a promoção dos conhecimentos 

através do curso quanto as Atitudes Empreendedoras para o Mercado de Trabalho, 

ao ponto em que possibilitou o melhor desempenho dos docentes participantes, 

tanto na vida profissional quanto a aplicabilidade dos conhecimentos na vida 

pessoal, pois focou no estimulo da criatividade empreendedora. 

Para a realização e concretização desse trabalho existiram momentos 

difíceis, mas que foram superados. Em todo o processo de construção procurou-se 

sempre destaca a importância do ensino empreendedor, levando sempre em conta: 

a necessidade de se disseminar a cultura empreendedora como instrumento 

primordial a ser manuseados por todo quadro de professores do SENAI/DR/PI. 

Nesse sentido, vencidos os primeiros períodos dedicados a leituras, observação e, 

principalmente, levantamento de subsídios teóricos tanto ao que se refere a 

educação empreendedora quando as rotinas educacionais enraizadas no 

SENAI/PI, a fim de que houvesse uma efetiva contemplação de conhecimentos 

com a aplicação do projeto interventivo. 

No decorrer da pesquisa, observou-se que o principal sentido da busca pelo 

empreendedorismo, observado inclusive durante o curso de Gestão 



33 

 

 

Empreendedora, é de se estabelecer a relação entre a Educação, o trabalho e 

empreendedorismo, proporcionando uma reflexão quando a necessidade de se 

disseminar a cultura empreendedora.  

Nessa perspectiva, constata-se que é importante realçar que os professores 

estão em contato direto com estudantes, e esses são formadores de opinião, e 

dessa maneira, a capacitação para a educação empreendedora é bastante 

importante ao que tange a relevância do empreendedorismo na conjunta atual, 

principalmente na globalização e o crescimento tecnológico.  

Ao findar deste estudo observa-se que as estratégias empregadas durante o 

trabalho de intervenção empreendedora para melhoria do processo ensino 

aprendizagem das Atitudes Empreendedoras para o Mercado de Trabalho nos 

Cursos de Qualificação Profissional do CFP Candido Athayde – SENAI-PI foram 

bem aceitas pelo corpo docente, onde estas metodologias foram aplicadas em sala 

de aula e os temas focados por meio de situações problemas, observando-se o 

desenvolvimento do planejamento da tarefa com mais ênfase para os resultados da 

prática profissional, tudo isso como preparativo para execução no mercado de 

trabalho das competências adquiridas durante a intervenção inovadora.  

Com o desenvolvimento desta pesquisa, foi possível perceber que as 

perspectivas e os desafios apresentados ao trabalho de intervenção empreendedora 

com os docentes do Centro de Formação Profissional Candido Athayde, são 

muitos, havendo a necessidade de se articular a base teórica e a reflexão sobre 

essa prática, permitindo que o docente atue com segurança, garantindo excelência 

na qualidade do ensino que oferece. 

A intervenção possibilitou, por partes dos docentes, um grande interesse 

pelos conteúdos e pelas práticas desenvolvidos, oferecidos pelo treinamento e 

consequentemente um maior aprendizado para que os mesmos possam incutir nos 

seus alunos a cultura empreendedora, passando a estimulá-los à vida profissional, 

através da sensibilidade e dos seus conhecimentos adquiridos para a inserção no 

mundo do trabalho. 

 



34 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BARBIER, R.A Pesquisa-Ação. Brasília: Liber, 2007. 

 

BODELL, R. W. et al. Entrepreneurship: the spirit of adventure. 1. ed. Canadá: HBJ, 

1991. 

 

CASSIOLATO, J. E.; LASTRES, H. M. M. Sistemas de inovação: políticas e 

perspectivas. Revista Parcerias Estratégicas, n. 8, p. 237-255, mai. 2000. 

 

DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, COM-Comissão. Comunicação da Comissão ao 

Conselho e ao Parlamento Europeu, ao Comitê Econômico e Social Europeu e ao 

Comité das Regiões sob o título aplicar o programa comunitário de Lisboa: 
promover o espírito empreendedor através do ensino e da aprendizagem. COM: Bruxelas, 

v. 33, 2006. 

 

DOLABELA, Fernando; FILION, Louis Jacques. Fazendo revolução no Brasil: a 

introdução da pedagogia empreendedora nos estágios iniciais da educação. REGEPE-

Revista de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, v. 2, n. 3, 2014. 

 

FREIRE, Paulo et al. A importância do ato de ler. Moderna, 2003. 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 

 

GEM. GEM Portugal 2010: Estudo sobre o Empreendedorismo. Portugal, 2012. 

Disponível em: <http://www.empreender.aip.pt/irj/go/km/docs/site-

manager/www_empreender_aip_pt/documentos/pt/barometro/destaque/GEM_Portugal_F

inal.pdf>. Acesso em: 05 maio 2017. 

 

HENRIQUE, Daniel Christian; DA CUNHA, SieglindeKindl. Práticas didático-

pedagógicas no ensino de empreendedorismo em cursos de graduação e pós-graduação 

nacionais e internacionais. Revista de Administração Mackenzie, v. 9, n. 5, 2008. 

 

MASETTO, Marcos T. Docência universitária: repensando a aula. Ensinar e aprender 

no ensino superior: por uma epistemologia da curiosidade na formação universitária, v. 

2, p. 79-108, 2003. 

 

MALACARNE, Robson; BRUNSTEIN, Janete; BRITO, Margarete Dias. Formação de 

Técnicos Agropecuários Empreendedores: o caso do IFES e sua participação na 

OBAP. RevistaReGePe, v. 3, n. 2, p. 20-41, 2014. 

 

PAÇO, A. et al. Behaviorsandentrepreneurialintention: 

empiricalfindingsaboutsecondarystudents. JournalofInternationalEntrepreneurship, v. 

l9, p. 20-38, 2011. 

 

PORTAL DA INDÚSTRIA. Institucional: O que é o SENAI. Disponível em: 

<http://www.portaldaindustria.com.br/senai/institucional/o-que-e-o-senai/>. Acesso em: 

02 maio 2017. 

 

ROCHA, Andreia; SILVA, Maria José; SIMÕES, Jorge. Intenções empreendedoras dos 

estudantes do ensino secundário: o caso do programa de empreendedorismo na 

escola. Economia Global e Gestão, v. 17, n. ESPECIAL, p. 77-97, 2012. 

 



35 

 

 

SEBRAE. Educação Empreendedora. Disponível em: 

<http://www.sebraepr.com.br/PortalSebrae/programas/Educa%C3%A7%C3%A3o-

Empreendedora>. Acesso em: 04 maio 2017. 

 

SELA, Vilma Meurer; SELA, Francis Ernesto Ramos; FRANZINI, Daniela Quaglia. 

Ensino do Empreendedorismo na Educação Básica, voltado para o Desenvolvimento 

Econômico e Social Sustentável: um estudo sobre a metodologia “Pedagogia 

Empreendedora” de Fernando Dolabela. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO 

NACIONAL DE PÓS: GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO, v. 30, p. 

2006, 2006. 

 

THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. In: Metodologia da pesquisa-

ação. Cortez, 2011. 

 

WERNECK, Vera Rudge. Educação e sensibilidade: um estudo sobre a teoria dos 

valores. Forense Universitária, 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



36 

 

 

APÊNDICE A – Panfleto Atitudes Empreendedoras para o Mercado de Trabalho 
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APÊNDICE B -  Atividade de Treinamento – Avaliação de Reação 
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APÊNDICE C -  Fotos da Intervenção com os docentes – Treinamento. 

  

 
 

  

  

  
 


