
PUC 
RIO 

 

 

Intervenção Inovadora no Centro de Educação 

Profissional e Tecnológico Roberval Cardoso - Ac 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Lucia dos Santos da Silva 

 

 

 

 

 

 

 
Orientadora: Profª. Dra. Patrícia Amélia Tomei 

 

 

 

 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

apresentado ao CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA como parte dos 

requisitos necessários à obtenção do título de 

ESPECIALISTA. 

 

 

 

 

 

 

 
Rio de Janeiro, 

Julho de 2017 
 

 
 

CTCH Centro de Teologia e de Ciências Humanas 



PUC 
RIO 

 

 

                                                                                                                             Ficha Catalográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

          CDD: 370 
 
 
  

Silva, Maria Lucia dos Santos da 
 
     Intervenção inovadora no Centro de Educação Profissional e 
Tecnológico Roberval Cardoso - Ac / Maria Lucia dos Santos da 
Silva ; orientadora: Patrícia Amélia Tomei. – 2017. 
     22 f. : il. color. ; 30 cm 
 
     Curso em parceria com o Instituto Gênesis (PUC-Rio), através da 
plataforma do CCEAD (PUC-Rio). Com o patrocínio do Sebrae em 
parceria com o MEC. 
     Trabalho de Conclusão de Curso (especialização)–Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de 
Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação 
Empreendedora, 2017. 
     Inclui bibliografia 
 
     1. Educação – TCC. 2. Intervenção empreendedora. 3. 
Desenvolvimento de competências. 4. Espaços didáticos produtivos. 
5. Autonomia. I. Tomei, Patrícia Amélia. II. Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Educação. III. Título. 

  



PUC 
RIO 

 

 

Perfil do aluno 

 

 
Graduação em Geografia pela Universidade Federal do Acre (1999), com Pós Graduação em Analise 

Regional pela Universidade Federal do Acre - UFAC (2000). Professora efetiva do quadro da Secretaria 

de Estado de Educação do Acre. Além da docência, possui experiência com coordenação de equipe, 

planejamento estratégico, institucional e gestão educacional com ênfase em Administração de Unidades 

Educativas e Gestão de Políticas Públicas Educacionais. Atualmente trabalha no Centro de Formação 

Profissional e Tecnológico Roberval Cardoso, unidade descentralizada do Instituto Estadual de 

Educação Profissional e Tecnológica do Acre Dom Moacyr, instituição responsável pela oferta de 

educação profissional no Estado. 



PUC 
RIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Autor do Documento 
Título do Documento/ Autor do Documento . – Rio de Janeiro, 8 de Julho de 
2016- 
22 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm. 

Orientador: Nome do Orientador 

Monografia/Dissertação/Tese –NOME DO DEPARTAMENTO 

Nome do Programa, 8 de Julho de 2016. 

IMPORTANTE: ESSE É APENAS UM TEXTO DE EXEMPLO DE FICHA 

CATALOGRÁFICA. VOCÊ DEVERÁ SOLICITAR UMA FICHA CATALOGRÁFICA 
PARA SEU TRABALHO NA BILBIOTECA DA SUA INSTITUIÇÃO (OU DEPARTAMENTO). 



PUC 
RIO 

 

 

 

 

Dedicatória 

 

 
Dedico especialmente aos meus queridos pais Raimunda dos Santos da Silva e Ducilio Henrique, pelo 

trabalho, dedicação e carinho a mim doados em todos os momentos da minha vida; 

 

Dedico também aos meus netos Eduardo Rafael, Caio Miguel e Hannah Eloá pelo carinho apesar dos 

muitos momentos de ausência. 



PUC 
RIO 

 

 

 

 

Agradecimentos 

 

 

 

 
A Deus pela vida e por estar sempre presente; 

A minha família pelo amor, incentivo e confiança; 

Ao Instituto de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr pela oportunidade de participar do 

curso; 

A orientadora do TCC Patrícia Tomei pelas contribuições e incentivo; 

Aos professores do curso, em especial ao Jean Natividade dedicação e empenho em oferecer um curso de alto 

nível. 

Aos colegas de trabalho Silmarques, Nayara Ad Vincula, Daniel Carvalho e Roberval Rodrigues e Carol 

Santiago, que de alguma forma contribuíram para a realização desse trabalho; 

A colega de trabalho Admilde Santiago, agradecimento especial pelo incentivo e motivação; 

Aos colaboradores do CEPT Roberval Cardoso pelo respeito e companheirismo no decorrer do 

caminho. 



PUC 
RIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo 

 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar uma proposta de intervenção empreendedora que seja capaz de 

contribuir para o desenvolvimento de competências empreendedoras e sua aplicação pratica, por meio do 

currículo por competências, a ser desenvolvida no Centro de Educação Profissional e Tecnológica – CEPT 

Roberval Cardoso, haja vista o referido CEPT já possuir em seu currículo, a proposta de ensino por 

competências, mas no entanto está com dificuldade em manter seus espaços didáticos produtivos em atividade, a 

fim de que possa continuar contribuindo para o fortalecimento das bases agroecológicas por meio da formação 

dos jovens e lideranças das áreas rurais. Inicialmente o trabalho faz uma breve descrição histórico geográfica do 

CEPT e da sua capacidade de atuação, incluindo os espaços didáticos produtivos, buscando utilizar meios que 

possam ajudar o educando na identificação de habilidades e competências relativas a uma das áreas produtivas 

existentes no CEPT a fim de que ao longo do curso essas habilidades sejam aprimoradas ao ponto de contribuir 

na melhoria dos espaços didáticos produtivos, além de implementar iniciativas agroecológicas com autonomia e 

responsabilidade sócio ambiental. 
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Introdução 

 
A Educação Empreendedora é uma realidade crescente tanto no Brasil quanto em outros países, 

principalmente os de maior potencial econômico. Desde pequenas iniciativas que se tornam grandes 

empreendimentos, a iniciativas locais que nascem de ações inovadoras, que veem se tornando uma 

realidade também no meio rural. 

Diante dos novos desafios apresentados pela mundialização da economia, hoje em profunda 

recessão em nosso país, se torna imprescindível uma atenção maior ao meio rural, por meio da inovação 

de ações práticas utilizadas para a melhoria da produção agrícola e o uso eficiente das áreas de cultivo. 

Nesse sentido, e levando em conta a crescente incorporação da Educação Empreendedora no ensino 

formal nas mais diversas modalidades, é que se faz relevante uma proposta de intervenção 

empreendedora a ser implementada no Centro de Educação Profissional e Tecnológica – CEPT 

Roberval Cardoso, que busque identificar e analisar as práticas e estratégias metodológicas, bem como 

as ações de desenvolvimento institucional que vem sendo adotadas, no sentido de possibilitar aos 

educandos, o desenvolvimento de competências empreendedoras, a fim de que possam ter além do 

conhecimento científico, condições de reconhecer as possibilidades do mercado de trabalho existentes 

nas mais diversas áreas do meio rural por meio de práticas complementares a ação propedêutica e 

possam ter extensão no desenvolvimento local. 

Além de fornecer subsídios para impulsionar a ação pedagógica por meio de metodologias ativas 

o trabalho em questão trará grande contribuição bibliográfica para a área de atuação. 

A estruturação desse trabalho se deu da seguinte forma: Capitulo 1 – trata da contextualização do 

tema no cenário atual, o problema da pesquisa, os objetivos a serem alcançados com o estudo 

justificando a importância deste para o meio acadêmico e melhoria das rotinas do CEPT. No Capitulo 2 

será abordado a localização e atividades do CEPT Roberval Cardoso enquanto instituição ofertante de 

cursos profissionalizantes. Será apresentado também, os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização do trabalho, bem como as atividades realizadas para tal. O Capitulo 3 traz o referencial de 

analise conceitual, onde expressa a visão dos autores pesquisados sobre o tema. Por fim o Capitulo 4 

traz as considerações finais. 
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Capítulo 1. 

 

A formação de jovens procedentes das área rurais é fundamental e pode ser considerada uma 

estratégia de desenvolvimento da agricultura familiar e regional, por estimular as intervenções e as 

práticas da assistência técnica, contribuindo para o fomento das políticas públicas voltadas para áreas 

rurais. 

Nesse sentido é que o Centro de Educação Profissional Roberval Cardoso, instituição vinculada 

ao Instituto de Educação Profissional e Tecnológico Dom Moacyr, autarquia responsável pela oferta e 

gestão da educação profissional no Acre, vem atuando desde 1982 na formação profissional de jovens 

oriundos das áreas rurais e extrativistas do Estado, no sentido de proporcionar formação que possibilite 

uma aproximação com a evolução das técnicas e procedimentos agrícolas, em especial os voltados a 

produção de baixo impacto ambiental, a fim de proporcionar maior qualidade de vida das populações 

rurais e contribuir para a organização comunitária e maior valorização dos produtos constituindo assim 

práticas empreendedoras. 

Para uma melhor compreensão desse universo, se faz necessário a realização da pesquisa desse 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), utilizando material já publicado como livros e artigos já 

publicados para posterior análise e discussão dos resultados, no sentido de apresentar uma Proposta de 

Intervenção Empreendedora que seja capaz de “contribuir para o desenvolvimento de competências 

empreendedoras e sua aplicação prática, por meio de currículo por competências”. Levando em 

consideração que esse ano de 2017 o CEPT Roberval Cardoso se prepara para iniciar a oferta do Ensino 

Médio Integrado nas aéreas de Floresta e Agroecologia, objeto desse trabalho cientifico, com a oferta de 

04 (quatro) turmas, totalizando 128 educandos. 

A proposta aqui, consiste em atuar nessas turmas com metodologias ativas, de modo a 

desenvolver competências empreendedoras envolvendo educandos, mediadores e equipe técnico 

pedagógico, com projetos que vislumbrem as práticas empreendedoras voltados para a área que o 

educando melhor se identificar, de maneira que ele possa aliar seu conhecimento empírico ao 

conhecimento teórico e atuar na prática. 

Para tanto será necessário o período de 02 (dois) semestres letivos a fim de verificar o resultado 

do que foi realizado nas atividades práticas, onde a aferição dos resultados se dará de acordo com o 
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resultado produtivo do espaço didático produtivo escolhido no início do curso, conferindo-lhe 

criatividade e inovação. 

A maior parte dos custos destinados a implementação da intervenção em pauta, já estarão 

embutidos na dinamização da proposta pedagógica do Ensino Médio Integrado, que já se encontra em 

fase de implementação. Contemplando ai a capacitação do quadro docente e a aquisição dos insumos 

necessários para as atividades e aulas teóricas e práticas. A exceção ficará por conta da aquisição de 

alguns equipamentos que o CEPT não dispõe e que, para tanto, terá que contar com a parceria de outros 

órgãos, e ainda ações de caráter interno como readequação do planejamento estratégico do CEPT. 

 
1.1 Definição do problema / Identificação de oportunidade 

 
 

Atualmente, o CEPT possui uma área de 350 hectares composta principalmente, por florestas 

primárias e secundárias em vários estágios de sucessão com rica fauna e flora, além de açudes e uma 

extensa área destinada a produção de subsistência e pecuária. A área construída é de aproximadamente 

de 6.287 m², que compreende espaços administrativos, pedagógicos e temáticos que envolvem a 

produção florestal e agroflorestal e conta com 65 colaboradores. Trabalha com cursos Técnicos e FICs- 

Formação Inicial e Continuada, por meio de programas educacionais específicos. 

Nos últimos anos vem acontecendo um certo distanciamento de sua metodologia de trabalho, a 

qual prima pela teoria da problematização, usada para trabalhar o eixo principal da proposta pedagógica 

do CEPT: o princípio da agroecologia e do uso sustentável dos recursos naturais. Onde os educandos 

aprendem na prática o que veem na teoria. Tornando assim as áreas produtivas do CEPT 

autossuficientes quanto a vários insumos alimentícios, ao tempo em que cumpria sua função formadora 

com a devida qualidade que o mercado de trabalho requer. 

Nesse contexto, o desenvolvimento de competências empreendedoras com resultados 

significativos, onde os educandos possam colocar em pratica os ensinamentos adquiridos irá possibilitar 

a identificação de oportunidades capazes de se efetivar na vida dos atores envolvidos, um ato de 

continuo e estímulo tanto de conhecimentos quanto de práticas agroecológicas, possibilitando o cultivo 

das áreas didático produtivas do CEPT Roberval Cardoso. 
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1.2 O problema/cenário, os objetivos, a metodologia e as atividades 

 
 

O Objetivo geral desse Trabalho de Conclusão de Curso é apresentar uma Proposta de 

Intervenção Empreendedora que seja capaz de “contribuir para o desenvolvimento de competências 

empreendedoras e sua aplicação prática, por meio de currículo por competências”. 

Por meio de nossa proposta, buscaremos observar a importância das metodologias ativas em 

especial a Teoria da Problematização para o desenvolvimento de competências empreendedoras que 

uma vez aplicadas na pratica possam dar uma resposta a utilização satisfatória das áreas didáticos 

produtivas do CEPT Roberval Cardoso. 

 
Para tanto, desenvolveremos os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar e analisar as práticas e estratégias metodológicas e de desenvolvimento institucional 

capazes de possibilitar aos educandos, acesso ao desenvolvimento de competências 

empreendedoras; 

 Desenvolver projetos voltados para o desenvolvimento das áreas produtivas do CEPT, cujo 

resultado possa ser aplicado em sua propriedade; 

 Realizar minicursos para os colaboradores e familiares dos educandos envolvidos 
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Capítulo 2. 

 
O Centro de Educação Profissional e Tecnológico Cardoso, faz parte da rede de escolas técnicas 

do Governo do Estado do Acre, administrada pelo Instituto de Desenvolvimento da Educação 

Profissional Dom Moacyr Grechi - IDM. Encontra-se localizado à Rodovia AC-90, Transacreana - Km 

20 em Rio Branco capital do Acre. Surgiu a partir do antigo Colégio Agrícola Roberval Cardoso ainda 

na década de 80. Possui uma área de 350 hectares composta principalmente, por florestas primárias e 

secundárias em vários estágios de sucessão com rica fauna e flora, com trilhas ecológicas, além de 

açudes e uma extensa área destinada a produção de subsistência e pecuária que caracteriza-se como 

espaços didáticos produtivos. A área construída é de aproximadamente de 6.287 m², que compreende 

espaços administrativos, pedagógicos e temáticos que envolvem a produção florestal e agroecológica. 

O CEPT trabalha com cursos Técnicos e FICs-Formação Inicial e Continuada, por meio de 

programas educacionais específicos, ofertando cursos tanto nos municípios, como também recebe 

educandos de todos os municípios do Estado, sendo que para a atender a essa demanda, o CEPT 

Roberval Cardoso dispõe de uma estrutura e logística maior como: alojamentos, cozinha e refeitório, 

ofertando também cursos em regime de residência. 

 

Fonte: Centro de Informações do CEPT Roberval Cardoso 
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2.1 Metodologia e atividades 

 
 

O trabalho proposto, no que se refere ao seu objetivo principal de contribuir para o 

desenvolvimento de competências empreendedoras e sua aplicação pratica, será conduzida segundo um 

modelo que pode ser classificado como exploratório. Uma vez que requer inicialmente a exploração da 

bibliografia de base e análise dos relatórios preliminares e finais e projetos já executados no âmbito da 

escola. 

Quanto aos procedimentos será conduzido segundo um modelo que pode ser classificado como 

pesquisa ação por seu caráter auto reflexivo das práticas cotidianas que a realização desse trabalho 

proporcionará tanto quanto as relações pedagógicas quanto nas rotinas do CEPT. 

Também será realizado avaliação diagnostica de entrada para a identificação tanto das 

habilidades e competências relativas aos componentes curriculares do ensino médio, como das 

potencialidades e afinidades dos educandos quanto às área produtivas a saber: beneficiamento artesanal 

de produtos de origem vegetal; Planejar, implantar e manejar sistemas agroflorestais; Planejar, implantar 

e manejar hortas ecológicas. Planejar, implantar e manejar sistema de criação de galinhas, orientado por 

princípios agroecológicos; Planejar, implantar e orientar criação de gado bovino leiteiro em sistema de 

pastagem ecológica; Planejar, implantar e orientar sistemas agroecológicos de criação de peixes; 

Planejar, implantar e orientar sistemas agroecológicos de criação de abelhas do gênero Apis; Identificar 

o potencial e orientar o uso sustentável dos recursos florestais (animais e vegetais). 

Os educandos serão divididos por turma, sendo 02 (duas) turmas do Curso Técnico em 

Agroecologia e 02 (duas) turmas de Técnico em Floresta. Os grupos deverão ser orientados por seus 

respectivos mediadores, a buscar informações existentes sobre os espaços em potencial que a escola 

possui utilizando instrumentos que contemplem o registro e a evidencia das informações obtidas. 

Quanto ao colaboradores será feito reuniões e entrevistas semiestruturadas, bem como um 

levantamento das dificuldades de potencialidades produtivas do CEPT através da realização da Análise 

de Swot, cujo resultado será utilizado no planejamento das atividades do CEPT, em um diário de Bordo 

descrito a atividade, o período e o local de atuação, devendo está voltado para o atendimento de uma das 

áreas identificadas. 
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Capítulo 3. 

 
Para realização desse trabalho foi feito uma revisão de literatura especializada que fundamentam 

inicialmente o histórico da evolução da educação empreendedora e sua importância para o atual 

momento da educação no Brasil, em especial para os cursos de formação profissional, por tratar-se de 

uma modalidade de ensino que prepara o educando para o mercado de trabalho, buscando identificar 

como as competências empreendedoras trabalhadas nessa modalidade de ensino vem sendo aplicada na 

pratica. 

Nesse sentido se fez importante observar o que aponta Lavieri (2010 pg 07) sobre o avanço 

empreendedorismo como ação inovadora capaz de incluir socialmente os que que ainda não tem acesso 

às políticas públicas. 

 
“Discute-se hoje o empreendedor social e as políticas públicas de fomento 

ao empreendedorismo, e como arranjos comunitários, a agregação de 

valor, as parcerias entre os diversos setores da sociedade e a inovação 

podem, por fim, ser uma chance para a inserção social de quase metade da 

população mundial que ainda permanece à margem da economia global” 

(Lavieri, 2010 pg 07). 

 
Buscamos também nos escritos de Dolabela, (2003) pressuposto que abordem o ensino do 

empreendedorismo na educação de um amplo onde a pedagogia empreendedora é apontada como: 

“...a formação de um sujeito que conhece suas potencialidades e fragilidades, 

suas habilidades e competências, capaz de criar, sobressair e enfrentar a 

realidade social e econômica, ou seja, que possa enfrentar e criar diferentes 

formas de garantir sua subsistência. O empreendedorismo se estabelece, 

atualmente, como um fenômeno cultural fortemente relacionado ao processo 

educacional na formação de novas gerações”. DOLABELA, (2003, p. 31) 

 
 

Levando em consideração que o empreendedorismo é um assunto novo no campo educacional, e, 

portanto motivo de muito debate entre os educadores, Lopes (2010) afirma que a Educação 

Empreendedora se diferencia das educação tradicional uma vez que: 

“...essa educação enfatiza o uso intenso de metodologias de ensino que permitam 

aprender fazendo e se caracteriza por isso, pois o indivíduo se defronta com eventos 

críticos que o forçam a pensar de maneira diferente, buscando saídas alternativas, ou 

seja, aprendendo com a experiência e com o processo”. (LOPES, 2010 pg. 29) 
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Diante da análise das bibliografias realizadas, pode se constatar que a Educação Empreendedora 

embora recente nas escolas de ensino regular, haja vista que, esteve até pouco tempo mais voltada para a 

área da administração, mas vem ganhando espaço cativo nas unidades escolares tanto públicas quanto 

privadas e nos mais variados níveis de ensino. Nesse logica, (Sela 2006) destaca que: 

 
“... a introdução de disciplinas de empreendedorismo na educação básica tem 

um caráter revolucionário. Isto significa uma quebra de paradigmas na tradição 

didática, uma vez que aborda o saber como consequência dos atributos do ser 

(...) elementos como atitude, comportamento, emoção, sonho, dentre outros, 

ganham a atenção dos educadores, que antes era ocupada somente pelo saber”. 

(SELA, et al 2006 pág. 01) 

 
Ao considerar o momento de mudança e ressignificação que passa o ensino profissionalizante na 

atualidade onde a formação do sujeito passa necessariamente pela aprendizagem tanto de conhecimentos 

teóricos quanto práticos que levem a sua auto realização e inserção ao mundo do trabalho de forma 

autônoma e proativa, em que espirito empreendedor favoreça e motive a cultura empreendedora, através 

de ações e estratégias participativas capazes de despertar as competências empreendedoras no sentido de 

formar educandos que sejam sujeitos capazes de acompanhar o ritmo acelerado e flexível das 

transformações do mundo globalizado, é que (LIMA. VIEIRA, CARVALHO, 2010) afirmam que: 

 
“... por ser a cultura empreendedora considerada umas das mais fortes influências para 

alavancar o processo de desenvolvimento das nações, estas investem nas discussões 

acadêmicas visando priorizar o empreendedorismo na educação, pois os estudiosos 

consideram que a educação empreendedora contribui fortemente com a formação do 

capital social e humano garantindo a participação da população no processo de gerar 

renda”. (LIMA. et.al.2010, p. 26) 

 

Corroborando com essa afirmativa inovadora para a educação, buscou-se subsídios nos escritos 

de Lizote e Verdinelli (2015) que trazem os resultados de pesquisa realizada em propriedades rurais a 

fim de mensurar as Competências Empreendedoras dos proprietários locais, relacionando-as com seu 

desempenho organizacional, levando a descoberta de novas maneiras de exploração das potencialidades 

locais para geração de negócios a partir do desempenho das competências empreendedoras. Assim, para 

as autoras: 

“As adequações empresariais ao ambiente de negócios, entretanto, pressupõem assumir 

riscos por meio de ações proativas e inovadoras, o que caracteriza um tipo especial de 
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comportamento organizacional chamado orientação empreendedora. Ela somente 

acontece, no entanto, se o gestor ou proprietário tiver competências empreendedoras. 

Diante destas colocações, um empreendedor é alguém capaz de desenvolver uma visão 

sobre negócios, persuadir pessoas e identificar uma oportunidade de mercado na qual  

os outros nada ou pouco enxergam”. (Lizote e Verdinelli (2015, pg 92) 

 

Contudo, levando em consideração a metodologia de ensino vivenciada no CEPT Roberval Cardoso que 

busca levar os educandos a uma aprendizagem significativa por meio da problematização, leva o educando a um 

olhar diferenciado do seu meio na perspectiva de se tornar mais crítico de sua realidade e identificar as 

possibilidades de mudanças em sua volta. 

Por sua vez Dantas (2014), ao analisar as possibilidades de empreendedorismo do setor rural e a 

permanência do jovem no campo, afirma que, “se percebe a necessidade de desenvolver uma visão mais 

empreendedora por parte do jovem rural, como forma de garantir sua permanência no campo com 

dignidade de qualidade de vida”. Por outro lado percebe-se também que cada dia os encantos da vida 

urbana fica mais chamativo para o jovem do campo. 

Em se tratando da educação em áreas rurais, Chapolim e Feiden apud Dantas (2014) corroboram 

afirmando que: 

“...a educação no campo e para o campo deve valorizar os camponeses e a vocações 

profissionais dos jovens junto às suas raízes (...) os conhecimentos adquiridos devem 

atender aos anseios das comunidades rurais e valorizar suas tradições, e, ao mesmo 

tempo possibilitar à juventude desfrutar das novas tecnologias e desenvolver sua 

capacidade empreendedora, explorando atividades lucrativas e sustentáveis” (Dantas 

2014, pg. 02). 

 
Levando em conta que mundo do trabalho vive sua maior transformação desde a Revolução 

Industrial e busca um novo tipo de pessoas. Agora o que vale mais é ter formação diversificada, ser 

versátil, autônomo, conectado e dono de um espírito empreendedor. (Revista ISTO É – Comportamento. 

Edição: 2212). Trazendo a discussão para o campo das capacidades da inovação e do empreendimento, 

novas competências surgem, a fim de que novas percepções e estratégias aconteçam gerando novas 

oportunidades, ao mesmo tempo em que possibilitam a criação de meios saudáveis e sustentáveis da 

área produtiva da escola. 

De acordo com Sampaio (2016, pg. 37) “Aqueles que já identificaram o que os atrai e o que lhes 

dá mais prazer têm mais chances de aproveitar melhor as oportunidades. Se não estiver preparado, pode 

não saber que se está diante de uma oportunidade”. 
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Com isso entende-se que somente através de um processo educativo em que os indivíduos 

possam adquirir os conhecimentos e as competências necessárias para sua inserção no mercado de 

trabalho por meio de uma efetiva interação com o meio em que vive, tende a favorecer sua autonomia e 

sua proatividade frente aos desafios de geração de pontos de trabalho e de desenvolvimento local. Nesse 

sentido, Fontes (2016), enfatiza: 

 
“... só uma Escola com um projeto formativo que valorize a participação ativa 

dos formandos, orientada para a criatividade e para a cooperação solidária, 

aberta à comunidade e implicada no desenvolvimento de projetos e atividades 

participadas poderá atingir o desiderato de promover verdadeiramente 

competências empreendedoras, de inovação e de autonomia”. (Fontes 2016, pg 

24) 

 
Com a educação voltada para o desenvolvimento de competências empreendedoras, vemos o alvorecer  

de uma nova oportunidade para jovens e adultos que buscam na educação profissional, capaz de transformar e 

incluir as pessoas na perspectiva de fazer uso das ferramentas e estratégias de que tem conhecimento para a 

resolução ou enfrentamento de problemas, individuais ou coletivos. Nesse sentido Sampaio (2016) afirma 

que: “Na prática, a identificação da oportunidade não significa o seu aproveitamento. Ela pode, sim, 

propiciar a formulação de uma ideia. O aproveitamento dessa oportunidade só ocorre com a aplicação 

correta da ideia no momento adequado”. Percebendo-se assim o desenvolvimento de competências 

empreendedoras precisa está ancorada na educação cujos processos são amplamente utilizados na 

educação profissionalizante. 
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Capítulo final 

O desenvolvimento do empreendedorismo como políticas públicas para a promoção da educação 

profissionalizante caminha a passos largos, que vem acelerando nos últimos anos. É a partir dele que se 

apresentam as competências e os princípios para o impulso da educação para o trabalho e inclusão 

social. 

O Brasil caracteriza-se por ser um país de dimensões continentais, dado a sua vasta área 

territorial, que sofre com as desigualdades regionais de geração de trabalho e renda, causados pela 

concentração de riquezas. Contudo, onde muitos veem problemas, o empreendedor ver oportunidades. 

Por meio do desenvolvimento de competências empreendedoras com resultados significativos na 

formação. 

Nessa perspectiva, a educação empreendedora torna-se realidade no CEPT Roberval Cardoso, 

instituição que desde a década de 80 oferta educação profissionalizante voltada para setor rural, onde é 

possível a identificação de cenários e oportunidades inovadoras por meio da implementação em 2017 do 

Ensino Médio Integrado ao ensino profissional como proposta inovadora por seu caráter de integração 

do currículo que tem como base a Teoria da Problematização. 

A realização desse curso paralelo ao meu trabalho junto ao CEPT Roberval Cardoso, 

inicialmente acompanhando os processos de gestão pedagógica e administrativa, e em 2017 como 

coordenadora geral me possibilitou conhecer melhor a metodologia de ensino que tem se mostrado 

inovadora baseada na formação por competência para a formação de profissionais críticos, criativos e 

autônomos. Nesse contexto pude observar que ao colocar em pratica tal proposta o CEPT se depara com 

conflitos que se constituem em grandes desafios para instituição, é que a implementação dessa proposta 

para que todos percebam as áreas de produção como espaços didáticos fundamentais para mantar a 

coerência entre atuação teórica com a pratica. 
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