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RESUMO 
 

O cenário socioeconômico, político e ambiental vivenciado nas últimas décadas, 

direcionaram as atenções para as transformações ocorridas no comportamento e 

posicionamento da sociedade e das organizações. Emergem exigências por um perfil de 

profissional que esteja apto a responder com competências às novas formas de relações 

de trabalho, bem como, a novos modelos de produção e comercialização de bens e 

serviços em um mercado global. Os conceitos de empregabilidade, empreendedorismo e 

inovação (SCHUMPETER, 1997; DELORS, 2012; DORNELAS, 2018) quando 

associados a esse panorama, assumem relevância na interação com o indivíduo e com o 

meio, tornando-se essencial o aperfeiçoamento constante direcionado aos diferentes 

aspectos que envolvam a sociedade. Destaca-se a ação empreendedora como uma opção 

para adaptação e inclusão nessa nova conjuntura, atraindo o interesse das organizações e 

da sociedade em relação ao tema. Nesse contexto, a compreensão das novas formas de 

trabalho e geração de renda, tornou-se fato importante para o entendimento dos 

modernos arranjos da sociedade relativos ao trabalho, ao ambiente das organizações e 

de seus colaboradores (VALE, 2014; SUSSKIND, 2017), um movimento que exige 

constantes ações, que respondam às imposições da competição em um mercado global. 

Assim, o estudo objetivou identificar por meio de uma pesquisa qualitativa de natureza 

exploratória-descritiva a inserção do tema empreendedorismo na formação de 

graduação superior tecnológica por meio da transversalidade como metodologia de 

ensino. O instrumento para coleta de dados se deu pelo uso de entrevista 

semiestruturada, optando-se para análise dos dados pela Análise do Discurso, uma 

metodologia que tem sido utilizada por pesquisadores organizacionais. Para 

atendimento dos objetivos estabelecidos para o estudo, definiram-se como participantes 

da pesquisa professores coordenadores de projetos pedagógicos relacionados a 

discussão, análise, reflexão e formulação de propostas pedagógicas e curriculares de 

graduação tecnológica de uma Instituição de Ensino Público Superior de Graduação 

Tecnológica do Estado de São Paulo. As análises dos dados obtidos na pesquisa 

revelaram que os pressupostos da educação empreendedora, como apontado por 

Dornelas (2018) e Dolabela (2006), configuram-se como um caminho alternativo para 

responder as novas demandas advindas do setor produtivo e das novas relações de 

trabalho, apontando que a inserção do tema empreendedorismo na formação de 

graduação tecnológica, é percebida como um bom momento para o desenvolvimento do 

perfil empreendedor. A transversalidade é entendida e aceita como mecanismo de 

integração, configurando-se em uma metodologia viável para o desenvolvimento da 

educação empreendedora, contudo não foi possível identificar sua aplicabilidade nas 

práticas pedagógicas das unidades de ensino da instituição. 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo; Transversalidade; Educação Empreendedora. 

 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The socio-economic, political and environmental scenario experienced in the last 

decades, directed the attention to the transformations that occurred in the behavior and 

positioning of society and organizations. Demands emerge from a professional profile 

that is able to respond with competencies to new forms of work relations, as well as to 

new models of production and commercialization of goods and services in a global 

market. The concepts of employability, entrepreneurship and innovation 

(SCHUMPETER, 1997; DELORS, 2012; DORNELAS, 2018) when associated with 

this panorama, they assume relevance in the interaction with the individual and with the 

environment, becoming essential the constant improvement directed to the different 

aspects that involve society. The entrepreneurial action is highlighted as an option for 

adaptation and inclusion in this new conjuncture, attracting the interest of organizations 

and society in relation to the theme. In this context, the understanding of new forms of 

work and income generation, has become an important fact for the understanding of the 

modern arrangements of society related to work, to the environment of organizations 

and their collaborators (VALE, 2014; SUSSKIND, 2017), a movement that requires 

constant actions, which respond to the impositions of competition in a global market. 

Thus, the study aimed to identify by means of a qualitative research of exploratory-

descriptive nature the insertion of the theme entrepreneurship in the formation of higher 

technological graduation through transversality as teaching methodology. The 

instrument for data collection was due to the use of semi-structured interviews, opting 

for data analysis by discourse analysis, a methodology that has been used by 

organizational researchers. To meet the objectives established for the study, we defined 

as participants of the research professors’ coordinators of pedagogical projects related to 

discussion, analysis, reflection and formulation of pedagogical and curricular proposals 

of technological graduation of an institution of higher public education of technological 

graduation of the state of São Paulo. The analysis of the data obtained in the research 

revealed that the assumptions of entrepreneurial education, as pointed out by Dornelas 

(2018) and Dolabela (2006), constitute an alternative path to respond to the new 

demands arising from the productive sector and New work relations, pointing out that 

the insertion of the theme entrepreneurship in the formation of technological graduation, 

is perceived as a good time for the development of the entrepreneurial profile. 

Transversality is understood and accepted as a mechanism of integration, configuring 

itself in a viable methodology for the development of entrepreneurial education, 

however it was not possible to identify its applicability in the pedagogical practices of 

the units of Teaching of the institution 

 

Keywords: Entrepreneurship; Transversality Entrepreneurial education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cenário socioeconômico, político e ambiental vivenciado nas últimas décadas, 

direcionaram as atenções para as transformações ocorridas no comportamento e 

posicionamento da sociedade (MADUREIRA, 2005; SOUZA, 2012).  Parte da 

fragilidade política e econômica (CRUZ JÚNIOR et al., 2006; VALE, 2014; RUFÍN, 

2017) configurada a partir de novas relações de trabalho (COSTA; CARVALHO, 2011; 

MARTINS; OLIVEIRA, 2017) associam-se direta e indiretamente às mudanças na 

forma de produção de bens e serviços, e ao uso de modernas tecnologias enfatizadas em 

recentes propostas, como da indústria 4.0 (DAUDT; WILLCOX, 2016) caracterizando 

um novo padrão de competência multifuncional. 

Os conceitos de empregabilidade, empreendedorismo e inovação 

(SCHUMPETER, 1997; DELORS, 2012; DORNELAS, 2018) quando associados a esse 

panorama, assumem relevância na interação com o indivíduo, com o meio ambiente, e 

com a crescente limitação dos recursos naturais (RATTNER, 1977) expandindo-se em 

um estado reflexivo sobre valores, desafios e caminhos a serem traçados no âmbito das 

organizações e no futuro das profissões. 

Nesse contexto, a compreensão das novas formas de trabalho e geração de renda, 

tornou-se fato importante para o entendimento dos modernos arranjos da sociedade 

inerentes ao trabalho, ao ambiente das organizações e de seus colaboradores (VALE, 

2014; SUSSKIND, 2017), um movimento que exige constantes ações, que respondam 

às imposições da competição em um mercado global. 

De igual modo, configurou-se em um desafio posto a sociedade, antecipar-se às 

condições de desigualdade social, resultante das descontinuidades de políticas 

governamentais e dos sistemas de educação (VALE, 2014; DEITOS; LARA, 2016; 

RUFÍN, 2017; MENDONÇA NETO; VIEIRA; ANTUNES, 2018). 

Para Hattie (2017) e Dornelas (2018) tornou-se essencial o aperfeiçoamento 

constante e evolutivo, reunindo conhecimentos interdisciplinares direcionados aos 

diferentes aspectos que envolvam a sociedade. Para os autores, deve-se considerar a 

aplicação de saberes sociais em diferentes contextos, importando a definição de uma 

melhor prática relacionada ao processo de aprendizagem e de formação do indivíduo, 
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tornando-o capaz de posicionar-se e atender às demandas impostas pela sociedade 

(TARDIF, 2014).  

Portanto, acreditou-se que esta pesquisa pudesse contribuir para identificar uma 

proposta de formação profissional direcionada para o empreendedorismo, considerando 

seu contexto social, o que de acordo com Dornelas (2018) promoveria o 

desenvolvimento integral do sujeito, capacitando-o a inserir-se no setor produtivo e 

responder com habilidade as diversas demandas da sociedade, a partir da consciência do 

saber fazer e das alternativas para o planejamento de ações presentes e futuras 

(DOLABELA, 2006; HASHIMOTO, 2013; RIBEIRO; MOREIRA, 2017; 

DORNELAS, 2018). 

 

1.1 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Como se manifesta a transversalidade do tema empreendedorismo na formação de 

estudantes de graduação tecnológica? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Objetivo geral: 

 

Descrever como o tema empreendedorismo se insere no processo de formação 

profissional de graduação tecnológica. 

 

Objetivos específicos: 

 

a) Identificar quais as ações estabelecidas para inserção do tema empreendedorismo nos 

processos de formação profissional de graduação tecnológica. 

b) Identificar qual a proposta de uso da transversalidade como mecanismo de integração 

nas diretrizes da formação empreendedora. 

c) Descrever as perspectivas dos professores coordenadores de projetos em relação à 

inserção do tema empreendedorismo na proposta de formação de alunos de graduação 

tecnológica.  
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Esse trabalho tem por objetivo propor contribuições para a comunidade 

acadêmica, com intuito, de cooperar com estudos empíricos, relacionados à formação 

empreendedora de futuros profissionais. 

Nota-se, no cenário mundial, mudanças decorrentes dos avanços tecnológicos, e 

das alterações nos sistemas produtivos de bens e serviços, bem como, na forma de 

comercialização em um mercado global, trazendo a exigência do desenvolvimento de 

um novo perfil de profissional, apto a atuar com competências que possibilitem 

responder às novas demandas da sociedade (MARTINS; OLIVEIRA, 2017). 

Destaca-se, que as transições ocorridas na organização do trabalho, apontam a 

ação empreendedora como uma opção para adaptação e inclusão nessa nova conjuntura, 

seja para geração de renda, ou como alternativa para mudança individual e coletiva do 

status social, atribuindo ao empreendedorismo relevância no contexto comunitário 

(RUFÍN, 2017). Informações obtidas do relatório do Global Entrepreneurship Monitor– 

GEM (2017) apontam o empreendedorismo como essencial a todos os tipos de 

organização. Destaca-se a educação empreendedora com ênfase na formação integral do 

indivíduo e na geração de valor, direcionando o olhar para o contexto econômico, social 

e de sustentabilidade dos negócios (GEM, 2017). 

Considerando o contexto social, a educação formal assume a responsabilidade de 

formar o sujeito capaz de interagir com as diferentes realidades, de analisar, refletir e 

encontrar propostas que respondam às suas necessidades, assim como, da comunidade 

na qual se encontra inserido (SILVA; CUNHA, 2002; MARTINS; OLIVEIRA, 2017). 

Sabe-se, que quanto maior a exigência, mais desenvolvido e formalizado for o saber, 

tanto quanto será a necessidade de uniformização das práticas de formação (TARDIF, 

2014). Nesse cenário, para Peterossi (2014), a Educação Profissional e Tecnológica - 

EPT deveria entender as mudanças apontadas e suas consequências, estando: 

 

[...] comprometida com quase todos os desafios importantes impostos pelas 

mudanças econômicas e sociais de nosso tempo: o impacto das novas 

tecnologias, os novos comportamentos, as mudanças no mercado ou nas 

condições ambientais, as alterações na gestão e na organização do processo 

produtivo. Por isso, é útil que reconheça as tendências atuais ou futuras e 

como elas vão impactar a prática educacional (PETEROSSI, 2014). 
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Assim, como a educação, o empreendedorismo assume um caráter social, 

propondo-se nesse estudo, investigar como o tema poderia ser inserido na formação de 

alunos de graduação tecnológica, considerando o direcionamento para educação 

empreendedora, possibilitando o desenvolvimento de habilidades empreendedoras que 

respondam às exigências advindas por competências estabelecidas para o século XXI 

(ARAUJO; DAVEL, 2018). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Neste capítulo, serão apresentados os fundamentos teóricos relativos ao tema de 

pesquisa. Inicia-se com a introdução do tema empreendedorismo seguido de uma 

proposta para educação empreendedora na formação profissional de graduação 

tecnológica. Na sequência apresenta-se um breve relato sobre o ensino profissional no 

Brasil e suas concepções legais, seguido pela proposta de transversalidade no processo 

de ensino e formação do sujeito. 

 

2.1 EMPREENDEDORISMO 

 

O empreendedorismo tem se tornado um tema recorrente ao longo da história, 

tanto quanto, da pauta de discussões das organizações, governos e pesquisadores. 

Segundo Arruda, Burchart e Dutra (2016), em sua concepção o 

empreendedorismo foi construído com a contribuição de diferentes áreas das ciências, 

respeitando suas especificidades para a definição do termo, assim como, do momento 

histórico com o qual se relacionavam. 

A complexidade histórico-social, reflexo do cenário político e econômico, tornou-

se ponto de influência para o conceito do empreendedorismo, representado com maior 

ou menor intensidade nas diferentes estruturas da sociedade (RUFÍN, 2018), 

vivenciados em sua prática, por momentos de crescente incentivo ou fomento à 

autonomia, protagonismo e geração de renda por parte do indivíduo (HASHIMOTO, 

2013; DORNELAS, 2018).  

O empreendedorismo trouxe a representação de um grande fenômeno 

socioeconômico ocorrido nesta virada de século, despertando o interesse de 

pesquisadores, escolas, governos, organizações e de sujeitos dispostos a empreender 

(HASHIMOTO, 2013; SCHAEFER; MINELLO, 2016).  

Derivando de cenários socioeconômicos, representa um conceito em construção, 

não limitado a uma única forma que se apresente, mas em uma multiplicidade de formas 

em constante construção e revisão (FILION, 1999; SOUZA, 2012; HASHIMOTO, 

2013; DORNELAS, 2018). 

A busca pela classificação e validação do termo, levou Hashimoto (2013) a 

pautar-se nas escolas do pensamento empreendedor, as quais trouxeram diferentes 
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concepções de estudos relativos ao tema empreendedorismo no decorrer da história, 

conforme representado no Quadro 1: 

 

Quadro 1 – Escolas do Pensamento Empreendedor 

ESCOLA OBJETO DO ESTUDO PERSPECTIVA 

BIBLIOGRÁFICA 

 
História e características de grandes 

empreendedores. 

 

Traços inatos. 

PSICOLÓGICA 

 
Características comportamentais e de 

personalidade dos empreendedores. 

 

Desenvolvimento de 

atitudes, crenças e valores. 

CLÁSSICA Inovação. Capacidade de criação. 

ADMINISTRAÇÃO Organização e administração. Plano de Negócio. 

LIDERANÇA Líder. 
Formação e motivação de 

equipes. 

CORPORATIVA 

 
Habilidades empreendedoras. 

 

A Organização e seu 

desenvolvimento. 

Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado de Hashimoto (2013, p.4)    

 

Encontram-se representadas nas escolas do pensamento empreendedor, as 

interpretações de estudos que buscaram a compreensão e conceituação para o fenômeno, 

sob diferentes perspectivas gerenciais e comportamentais do sujeito empreendedor. 

Para Hashimoto (2013) torna-se possível classificar o empreendedorismo, sob a 

perspectiva de três linhas de pesquisa, caracterizadas pela área de atuação, representada 

na Figura 1: 

Figura 1 – Linhas de Pesquisa do Pensamento Empreendedor 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                                                

 

Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado de Hashimoto (2013, p.4) 

 

 

O indivíduo                                 

(personalidade / 

comportamento) 

 

Economistas 

(1870- 1940) 

 

Psicólogos e Sociólogos 

(1940 -1970) 

EMPREENDEDORISMO 

Administradores (1970) 

Habilidades gerenciais e 

administrativas      

 

Resultado das ações 

empreendedoras                 

(risco/ mudança/ inovação) 
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Essas linhas relativas às áreas da economia, psicologia e sociologia, bem como da 

administração, encontraram-se inseridas nas escolas do pensamento empreendedor, 

podendo, segundo Fialho et al. (2016) serem analisadas sob duas vertentes de 

pensadores, descritas na linha dos precursores e na linha dos contemporâneos, conforme 

demonstrado no Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Linhas do Pensamento Empreendedor – Pensadores Precursores e Contemporâneos 

Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado de Fialho et al. (2016) 

 

A análise da linha dos pensadores possibilitou o reconhecimento dos autores 

envolvidos no processo de identificação e formação de um conceito para o 

empreendedorismo, estando representados tanto nas escolas do pensamento 

empreendedor, como nas linhas estabelecidas pela área de atuação. 

Para Vale (2014), apesar das diferentes linhas apresentadas, existem pontos 

convergentes entre os autores, considerando que as abordagens hora enfatizam as 

características individuais do empreendedor, em outras, enfatizam a relação com o 

contexto social no qual o sujeito encontra-se inserido. 

Dentre as linhas apresentadas, tomou-se por destaque a iniciativa de Schumpeter 

(1961), reafirmada por outros autores como Franco e Gouvêa (2016), na qual o 

empreendedorismo configurou-se como uma ação de desenvolvimento econômico, 

PRECURSORES ANO CONCEITOS 

 Jean Baptiste Say 1800 Capacidade para alocador os recursos financeiros para 

produzir mais com maior retorno. 

Joseph Alois Schumpeter 1934 O sujeito que assumia riscos. 

Peter Drucker 1964 Capacidade de maximizar as oportunidades. 

Dany Miller 1983 Empreendedorismo e Proatividade. 

Inovação e tomada de risco. 

CONTEMPORÂNEOS ANO CONCEITOS 

Louis Jacques Filion 1999 Uma pessoa imaginativa, que desenvolvia e realizava 

sonhos. 

José Dornelas 2001 Capacidade de transformar ideias em produtos e 

serviços, com motivação especial para tudo que fazem. 

Querem que suas ideias sejam reproduzidas. 

Fernando Dolabela 2008 Dedicação à geração de riquezas. Capacidade de 

transformar conhecimentos em produtos e serviços, 

gerando inovações. 
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direcionado pela atuação direta do sujeito frente a fatores relacionados à conjuntura 

social. 

Segundo Schumpeter (1961, 1997), o empreendedor estruturou-se como um 

agente de dinamismo e inovação, derivando de diferentes características ou ciclos de 

desenvolvimento não lineares, tendo o objetivo, de inventar e reinventar padrões de 

produção, explorando novas possibilidades de desenvolvimento para elaboração de 

novos produtos, ou para melhoria dos processos e produtos já existentes (SOUZA, 

2012; OLIVEIRA; MELO; MUYLDER, 2016). O desenvolvimento era definido por 

novas configurações que englobavam a: 

 

Introdução de um novo bem; Introdução de um novo método de produção; 

Abertura de um novo mercado; Conquista de uma nova fonte de oferta de 

matérias-primas ou de bens semimanufaturados; e o Estabelecimento de uma 

nova organização de qualquer natureza (SCHUMPETER, 1961). 

 

Essa perspectiva de origem empresarial proposta por Schumpeter (1997) e 

posteriormente por Drucker (1999) foram ao longo do tempo, acrescidas de diferentes 

olhares (FILION, 1999; HISRICH; PETERS; SHEPHERD, 2017), que levaram o 

empreendedorismo a extrapolar os limites da empresa e dos empresários, atraindo a 

atenção da academia para novos estudos e pesquisas, assim como do governo na 

aplicação de incentivos as ações empreendedoras. 

O interesse das organizações e da sociedade em relação ao tema conduziu o 

empreendedorismo a uma perspectiva econômica, direcionando-o para novas 

abordagens que atendessem a dinamicidade das mudanças no cenário mundial (FILION, 

1999; HASHIMOTO, 2013; VALE, 2014; DORNELAS, 2018). 

Todas essas mudanças e contextos caracterizaram a evolução do termo, com 

destaque para o perfil do sujeito empreendedor. Partindo da função de comercialização 

de bens, representada pelo sujeito que assumia riscos, passando a ser visto mais 

recentemente, como alguém que realizava um sonho, tendo suas habilidades gerenciais 

desenvolvidas e voltadas a formalização de negócios (SCHUMPETER, 1961; 

DRUCKER, 1999; FILION, 1999; DOLABELA, 2006). 

Diante destas abordagens, viu-se o termo empreendedor em seu significado, 

passar daquele que coordenava ou dirigia uma ação, para um indivíduo que criava e 

dirigia um empreendimento ou projeto (FILION, 1999; VERGA; SILVA, 2014), sendo 

modificado pelo acréscimo de novos conhecimentos, ideias e oportunidades de 
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negócios. Para Franco e Gouvêa (2016), “este cenário contribuiu para a noção do 

empreendedor relacionado à percepção e exploração de novas oportunidades”. 

Segundo Oliveira (2014), o termo empreendedorismo pode ser conceituado como: 

 
[...] um processo evolutivo e inovador das capacidades, habilidades e atitudes 

profissionais direcionadas à alavancagem dos resultados dos 

empreendimentos e à consolidação de novos projetos estrategicamente 

relevantes. 
 

Considerado como processo evolutivo, o termo empreendedorismo se apresentou 

em rico universo de discussões relativas ao comportamento do sujeito, as mudanças nos 

processos produtivos e as atitudes e caraterísticas de atuação do indivíduo dentro e fora 

das organizações (DOLABELA, 2006). 

Para Dolabela (2006), o empreendedorismo ajustou-se como instrumento de 

desenvolvimento social, no qual, o sujeito é o protagonista e autor de si mesmo e, 

principalmente um agente de mudanças na comunidade local. 

Nessa concepção, o empreendedorismo idealizou-se por meio do sujeito, 

considerado criativo, disposto a correr riscos, capaz de estabelecer e atingir objetivos, 

consciente do ambiente em que está inserido, apto a identificar oportunidades, bem 

como, preparado para manter-se atualizado em relação ao cenário de mudanças 

(FILION, 1999; ESTIVAL et al., 2018). Configurou-se como um sujeito multifacetado 

(VALE, 2014) definido por sua forma de ser diante dos diferentes contextos impostos 

pela sociedade (DOLABELA, 2006). 

A busca para proporcionar um moderno enfoque para o termo empreendedorismo, 

levou pesquisadores a defini-lo como o propósito de “iniciar, manter e aumentar uma 

unidade de negócios voltada ao lucro e a distribuição de bens e serviços” 

(HASHIMOTO, 2013). 

Diante da perspectiva de negócios, Dolabela (2006), Rufín (2017) e Dornelas 

(2018) recomendam considerar para conceituação do empreendedorismo, as discussões 

em torno do ciclo de vida das organizações, das iniciativas governamentais e dos 

sistemas de apoio a empreendedores, a questão de gênero, assim como, todos os 

procedimentos para o gerenciamento do negócio ou da atividade a ser desenvolvida. 

Nessa conjuntura, deve-se ponderar a intervenção dos fatores externos na construção do 

termo empreendedorismo, fazendo-se necessário acompanhar as mudanças ocorridas no 

âmbito mundial, e correlaciona-las as possibilidades de aplicação na sociedade local.  
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Segundo Hashimoto (2013), esses fatores externos do cenário mundial, 

caracterizaram-se por incertezas, representadas muitas vezes, pelas elevadas taxas de 

desemprego e alta incerteza de emprego, acompanhadas de sucessivas mudanças na 

organização do trabalho. Esse cenário ganhou destaque no relatório do Global 

Entrepreneurship Monitor - GEM, no qual se demonstrou a globalização, os avanços 

tecnológicos e a economia digital exercendo impactos significativos na organização do 

mundo do trabalho. Destacou-se no relatório, o cenário de mudanças e perspectivas 

relacionadas ao ambiente de trabalho apontando: 

 

A trajetória tradicional de um emprego estável, com jornadas regulares, um 

pagamento regular e uma pensão sólida - um emprego para toda a vida - não 

é mais uma opção para muitas pessoas. Enquanto o ambiente mundial em 

mudança apresenta desafios de naturezas e magnitudes variadas, é claro que 

também apresenta oportunidades - em particular para empreendedores 

inovadores e dinâmicos. (GEM, 2017). 

 

 As oportunidades apontadas no relatório do GEM podem ser vistas como a 

orientação para o empreendedorismo, sendo segundo Carmona (2016), que tal 

possibilidade: 

 

[...] emerge de uma perspectiva de escolha estratégica onde oportunidades de 

novos negócios podem ser empreendidas de forma intencional com sucesso, 

envolvendo as intenções e ações de atores chaves em um processo dinâmico 

vislumbrando a criação de novos negócios.  

 

Para Croce e Kanaane (2017), as organizações não comportam o atendimento da 

demanda por postos de trabalho, cabendo destacar que algumas atividades foram 

substituídas pelo processo de robotização e por modernas tecnologias para o 

desenvolvimento de diferentes atividades, gerando um desequilíbrio entre a oferta e 

demanda por trabalhadores. 

Os dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE demonstraram que o ano de 2017, encerrou suas atividades apresentando uma 

taxa de desocupação em torno de 11% da população ativa (IBGE, 2018), entre os quais, 

nem todos os envolvidos em situação de desemprego, apresentavam desqualificação 

profissional, mas configuravam-se reféns das mudanças no sistema de produção de bens 

e serviços. Acontecimentos dessa natureza ampliam as exigências para que os 

indivíduos sejam capazes de desenvolver sua empregabilidade, independente, das 
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situações que o cercam, criando as próprias oportunidades na geração de renda 

(ARAÚJO; OLIVEIRA; TAVEIRA, 2011; COSTA; CARVALHO, 2011).  

Segundo Cruz Júnior et al. (2006), um cenário retraído em função da crise e a 

redução da oferta de trabalho estável, coloca o empreendedorismo como uma forma de 

opção profissional, favorecendo a inclusão de sujeitos qualificados e diplomados, com 

dificuldades para recolocação em postos formais de trabalho (MARTINS; OLIVEIRA, 

2017), refletindo a amplitude que o empreendedorismo pode alcançar para realização 

dos indivíduos, bem como, para transformação do contexto local.  

Para Hashimoto (2013), os grandes avanços e transformações do contexto social 

resultaram de situações de recessão e crise econômica, apontando que o diferencial 

nesse cenário se constitui no fato do empreendedorismo relacionar-se com o 

desenvolvimento social, pressupondo o acesso da população, as quais se encontram as 

margens da sociedade, constituindo-se por um “fenômeno cultural” resultante da 

mudança de hábitos, práticas e valores pessoais (DOLABELA, 2006). 

Segundo Drucker (1999) e Fialho et al. (2016), o diferencial do sujeito 

empreendedor é a inovação, considerada como um instrumento que permite que esses 

sujeitos reajam as mudanças, identificando oportunidades para efetivação de novos 

negócios. O interesse em empreender, independente da perspectiva de inovação ou 

alocação, reforçou a crença no indivíduo e na sua capacidade de propor novas ideias, 

criar e recriar condições de negócios ou de emprego, ajustando-o às elevadas condições 

de incertezas geradas pela redução na oferta de postos de trabalho, resultante da 

recessão econômica ou de adversidades da realidade social (URANI, 1995; FILION, 

1999; CRUZ JÚNIOR et al., 2006; DORNELAS, 2018).  

Para Dolabela e Filion (2013), o empreendedor destacou-se na busca por 

oportunidades que gerassem valor, considerando que: 

 
[...] a ênfase no empreendedorismo reside na capacidade de identificar e 

aproveitar oportunidades na área de trabalho do indivíduo [...] na forma de 

conhecimento, bem-estar, liberdade, saúde, democracia, riqueza material, 

enriquecimento espiritual, melhoria da qualidade de vida, e assim por diante. 

 

 Caracterizou-se pela oportunidade para o sujeito que se encontra apto a 

empreender, criando possibilidades para geração de renda, mudança do status social, 

assim como, capacidade para influenciar e modificar de maneira positiva a realidade 



27 

 

  

 

 

social e econômica da comunidade local (DOLABELA, 2006; HASHIMOTO, 2013; 

RUFÍN, 2017; DORNELAS, 2018). 

 Dados obtidos da pesquisa realizada pela Approved Index (REVISTA PEGN, 

2015), legitimaram as ações em torno do empreendedorismo enquanto ação para 

mudança da realidade social, e apontaram que países em desenvolvimento aparecem 

melhor no ranking (de países empreendedores), porque o empreender se tornou opção 

para períodos de crise econômica.  Destacou-se na pesquisa, o Brasil em terceiro lugar 

no ranking dos países mais empreendedores, com 13,8% de participação, corroborando 

com a afirmativa de Araújo, Oliveira e Taveira (2011), que consideraram o 

empreendedorismo como uma competência essencial para adaptação aos novos desafios 

demandados pelo mercado de trabalho. 

 Cabe ressaltar as iniciativas do Governo Federal, no sentido de incentivo e 

fomento ao empreendedorismo, como o Programa Brasil Empreendedor (1999) e o 

Programa Empreendedor Individual (2008), buscando “aumentar a consciência do 

empreendedorismo como uma possível oportunidade de carreira” (HUBER; SLOOF; 

PRAAG, 2012). Para Croce e Kanaane (2017), “o empreendedorismo representa uma 

meta de desenvolvimento econômico e social em vários países”. 

Segundo Dornelas (2018), essas ações ou metas governamentais, foram 

acompanhadas de outras iniciativas que apontaram para o desenvolvimento do 

empreendedorismo, classificando-se como “uma série de ações históricas”, referindo-se 

ao Programa Empretec e Jovem Empreendedor do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas – SEBRAE. O crescimento de incubadoras de empresas, assim 

como de empresas pontocom e de franquias, associados a oferta de cursos e programas 

de criação de novos negócios que complementaram essas ações consideradas históricas. 

De acordo com informações obtidas pelo relatório do GEM, o empreendedorismo 

tornou-se essencial a todos os tipos de organização, de uma startup, uma empresa 

familiar ou um empreendimento social, destacando-se a formação empreendedora com 

ênfase na criação integral de valor social, direcionando o olhar para o contexto social, 

econômico, ambiental e de sustentabilidade dos negócios (GEM, 2017, CARMONA; 

MARTENS; FREITAS, 2017). 

Outros indicadores publicados pelo SEBRAE indicaram um crescimento de micro 

e pequenas empresas, demonstrando que, em 2012 ultrapassavam a casa dos seis 

milhões, e em 2018, observou-se no país mais de 17,5 milhões de pequenas empresas. 
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Esse levantamento destacou que para as empresas criadas entre 2008 e 2012, a taxa 

média de sobrevivência do negócio apresentou elevação, passando de 54,2% em 2008, 

para 76,6% em 2012 (SEBRAE, 2016), reforçando a função do empreendedorismo 

como alternativa viável para o desenvolvimento social. Considera-se ainda, os dados 

apresentados no relatório do GEM (2016), nos quais, 74% dos empreendimentos iniciais 

encontravam-se no setor de serviços. 

O destaque para o setor de serviços validou-se nos dados disponibilizados no 

relatório do IBGE, que apontou o crescimento do setor terciário, enfatizando que entre 

os anos de 2003 a 2016, o segmento passou de 65,8% para 73,3% do valor adicionado 

ao Produto Interno Bruto (PIB), com expressiva participação na geração de emprego e 

de renda, sendo considerado um setor essencial para economia brasileira (BRASIL, 

2018). 

As ações propostas por empreendedores na produção de bens e serviços 

incentivaram autores como Dolabela (2006) e Dornelas (2018) a descreverem o 

empreendedorismo como um dever social, o ato de apoiar a criação e sobrevivência de 

pequenos empreendimentos, considerando a ampliação e popularização do tema 

empreendedorismo, como suporte para acomodação às mudanças inevitáveis da 

organização do trabalho. Essa proposta demanda por um ambiente estimulante e 

oportuno ao desenvolvimento da maturidade do sujeito, auxiliando no processo de 

formação e desenvolvimento da capacidade de empreender e de gerar rendas (COSTA; 

CARVALHO, 2011; VALE, 2014). 

Nessa situação, o empreendedorismo configurou-se como possibilidade de 

resposta às mudanças resultantes da organização dos mercados e dos setores da 

economia, constituindo-se um fator importante para investimentos e ações 

governamentais.  

Segundo Drucker (1999) e Hashimoto (2013), o caminho de configuração para 

uma economia empreendedora fomentou o intuito de sugerir novas aplicações para área 

da administração e formação do sujeito empreendedor, não se restringindo as empresas 

já estabelecidas, ou a grandes organizações, mas a pequenos negócios, novos 

empreendedores individuais, assim como, para o desenvolvimento de novos formatos de 

empreender. 

Para Oliveira (2014) justifica-se diante das mudanças relativas ao termo 

empreendedorismo e ao sujeito empreendedor com suas novas configurações, apresentar 
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um significado para habilidades e atitudes, termos inseridos ao longo do tempo na 

construção do conceito de empreendedorismo, contribuindo para o direcionamento de 

futuras ações relacionadas a formação do sujeito empreendedor. Assim, os termos 

compreendem sucessivamente a: 

 

Habilidade é o processo de visualizar, compreender e estruturar as partes e o 

todo dos assuntos do empreendimento, consolidando resultados otimizados 

pela utilização de todos os recursos disponíveis. 

Atitude é a explicitação do comportamento, correspondendo ao modo de cada 

empreendedor se posicionar e agir perante cada situação apresentada em sua 

vida pessoal ou no empreendimento onde trabalha (0LIVEIRA, 2014). 

 

Segundo Oliveira (2014), o comportamento compreende um “conjunto de atitudes 

e reações de cada empreendedor, ao longo do tempo, perante as situações apresentadas 

nos empreendimentos e em outros ambientes sociais”.  

Dessa maneira, propõe-se inserir na educação profissional, uma ação direcionada 

a formação do empreendedor como um caminho viável para o desenvolvimento e 

capacitação para o empreendedorismo. 

A seguir apresenta-se um cenário para inclusão do tema empreendedorismo na 

formação de alunos, trazendo as atuais ponderações para a educação empreendedora. 

 

2.2EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

 

A educação empreendedora representa um propulsor na atual conjuntura de 

mudanças tecnológicas, e das exigências por novas competências provenientes das 

transformações dos sistemas produtivos e de comunicação, bem como, da urgente 

consciência sobre a sustentabilidade do planeta e das organizações (DELORS, 2012).  

Essa urgência influenciada pelas mudanças reforçam o argumento de Freire 

(1996) e Delors (2012) quanto à importância da formação integral do sujeito, no que se 

refere ao desenvolvimento de competências, autonomia e protagonismo no processo de 

aprendizagem, habilitando-o a situar-se no contexto social, consciente de seu papel 

como agente de mudanças da realidade individual e coletiva (OLIVEIRA; MELO; 

MUYLDER, 2016, CARMONA; MARTENS; FREITAS, 2017). Para Araújo e Davel 

(2018), o empreendedorismo descrito “como um agente de mudança social”, 

caracteriza-se “como conteúdo chave para formação do cidadão”, atribuindo 

importância a formação empreendedora. 
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Para tanto, deve-se considerar a construção de competências e atitudes 

empreendedoras (DORNELAS, 2018), que reflitam na educação a criação de diferentes 

propostas de formação para o empreendedorismo, conforme descrito no Parecer 

CNE/CEB nº 13/2010: 

 

Sabedores que somos da importância da educação na promoção do 

desenvolvimento social e econômico de nosso país, ressalvo a necessidade de 

se incluir a disciplina Empreendedorismo, de forma teórica e prática, no 

contexto escolar. Estimular o potencial empreendedor é firmar valores como 

a busca de oportunidade e iniciativa, a disposição para inovar e enfrentar 

desafios e riscos calculados, características de comportamentos tão exigidas 

atualmente, tanto para os que optarem pela futura abertura de um negócio, 

como para aqueles que buscarão uma chance no competitivo mercado de 

trabalho, colaborando, inclusive, para o surgimento de novos negócios e a 

geração de emprego e renda (BRASIL, 2010). 

 

Essa proposta de inserção do empreendedorismo no contexto escolar, sob a forma 

de teoria e prática, exige a compreensão do empreendedorismo como experimentação, 

que de acordo com Araújo e Davel (2018), são ações que promovem a “transformação e 

a reinvenção da sociedade contemporânea”.   

Para Souza (2012), as mudanças ocorridas em relação ao empreendedorismo, 

apontaram para necessidade de incorporação do conceito “pelo conjunto da população”, 

devendo este, ser ensinado na escola, ressaltando que, têm-se observado, nos últimos 

anos: 

 

[...] diversas iniciativas de implantação do empreendedorismo na educação, 

seja como tema transversal às diversas disciplinas do currículo, seja como 

disciplina propriamente dita, constante do currículo de instituições 

educacionais formais de educação básica e superior, privadas e públicas. 

 

Segundo Lackéus (2015), as propostas de implementação do empreendedorismo 

na educação, desenvolveram-se com ênfase na educação empresarial e na educação para 

o empreendedorismo, concentrando-se na autonomia do indivíduo e na geração de 

negócios.  

Para Dolabela e Filion (2013) a educação empreendedora busca favorecer o 

desenvolvimento do capital humano, colocando-o como um recurso essencial da 

sociedade, constituindo-se em um elemento principal para mudança social.  Para Delors 

(2012), na mesma medida que ocorre a “revolução da inteligência”, ampliam-se as 

cobranças por uma formação estratégica sensível às transformações dos esquemas de 
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trabalho, fato que Croce e Kanaane (2017) apontaram como mudanças relacionadas ao 

perfil profissional, tendo como intuito principal, adequar-se rapidamente às mudanças 

impostas pelo mercado globalizado. 

De acordo com Dornelas (2018), o desenvolvimento de atribuições e atitudes 

empreendedoras, requerem a participação colaborativa, de todos agentes envolvidos no 

ensino e na aprendizagem, desenvolvidos em um ambiente multidisciplinar e 

multicultural (ARAÚJO; DAVEL,2018), ampliando-se as possibilidades de 

conhecimento e de atuação direta em diversos contextos e cenários sociais.  

Nessa concepção, a educação assume o papel importante para o desenvolvimento 

e melhoria de competências, e para definição de metodologias que direcionem para 

formação de uma cultura empreendedora (COSTA; CARVALHO, 2011) considerada 

capaz de “fomentar uma atividade empresarial de sucesso” (HUBER; SLOOF; PRAAG, 

2012). 

Segundo Schaefer, Minello (2016), Estival et al. (2018) a educação 

empreendedora, possui em si “natureza e especificidades próprias que a distinguem dos 

modelos tradicionais de ensino”, idealizando-se como “experiencial, contextual e 

cooperativa”, devendo ocorrer “de forma integrada, interdisciplinar e transversal às 

demais disciplinas e ao longo das diferentes etapas de ensino”.  

Para os autores, a educação empreendedora se configura na interação dos saberes 

e seus agentes, um ciclo constante caracterizando-se pela dinamicidade das ações 

estabelecidas no processo de formação integral do sujeito. 

Tais princípios levam a uma formação acadêmica direcionada a prática 

empreendedora, com técnicas pedagógicas vivenciais e interativas pautadas no aprender 

a aprender, fortalecendo a proposta de interdisciplinaridade e transversalidade do tema 

nos currículos de formação profissional.  

Pode-se observar a partir das indicações de Schaefer e Minello a centralidade no 

processo de aprendizagem baseado no mundo real, propiciando um elo entre o 

conhecimento teórico, a prática e a realidade do sujeito, conforme apresentado na Figura 

2: 
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Figura 2 - Características da Educação Empreendedora 
 

 
 Fonte: Schaefer e Minello (2016, p.77). 

 

Segundo Oliveira (2016), a educação empreendedora se molda pelo contexto 

socioeconômico, focado na criação de novos negócios, destinado a formação integral do 

sujeito empreendedor, comprometendo-se com o desenvolvimento de valores, atitudes, 

habilidades, criatividade e inovação. 

Em entrevista concedida à Endeavor Brasil (2016), Marcus Quintella, 

coordenador da Fundação Getúlio Vargas (FGV) argumentou que o empreendedorismo 

atua no desenvolvimento de indivíduos comprometidos com a execução das tarefas, e 

com a maneira de agir como agentes de transformação da sociedade, ressaltando que o 

ensino do empreendedorismo, melhora o nível de atividades das empresas, favorecendo 

a criação de negócios sustentáveis, reduzindo a taxa de mortalidade do 

empreendimento.  

Para Filion (2000) configura-se como fator importante adequar a educação 

empreendedora para formação das especificidades do empreendedorismo, devendo 

refletir o contexto teórico e permitir o autoconhecimento e know-how necessários para 

prática das atividades empreendedoras, considerando que: 
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 [...] o autoconhecimento significa identificação com modelos e entendimento 

sobre como desenvolver e expressar suas diferenças [...] devem identificar 

oportunidades e conhecer maneiras de explora-las [...] o know-how quer dizer 

definir conceitos com base em elementos latentes. Os empreendedores não 

apenas definem situações, mas também imaginam visões sobre o que desejam 

alcançar (FILION, 2000). 

 

Os objetivos de autoconhecimento e KnowHow relacionam-se às habilidades 

empreendedoras, que segundo Schaefer e Minello (2016) orientam a perspectiva da 

educação para o empreendedorismo e não uma educação sobre o empreendedorismo, 

tendo por entendimento que o “termo sobre indica uma abordagem pedagógica de cunho 

teórico e o para uma abordagem teórico-prática, com ênfase na ação”.  

Esses princípios validam o ensino do empreendedorismo que “prioriza o ser em 

relação ao saber como um fim em si mesmo”, a formação do sujeito “capaz de aprender 

a aprender e definir a partir do indefinido” (DOLABELA, 2006), mantendo o foco no 

desenvolvimento de competências empreendedoras (ZAMBON, 2014; DORNELAS, 

2018). 

Segundo Souza (2012), o ensino do empreendedorismo tornou-se essencial e 

inegável para educação brasileira, argumentou que: 

 

[...] há um movimento de introdução do empreendedorismo como 

componente curricular na educação brasileira, tanto na educação básica 

quanto no ensino superior, no ensino privado e no público, como disciplina 

obrigatória ou como formação complementar, por meio de projetos como o 

da pedagogia empreendedora (SOUZA, 2012). 

 

Tal movimento apontado por Souza (2012) caracterizou-se por constantes 

discussões e na perspectiva de Marcus Quintella, (FGV), em entrevista concedida à 

Endeavor Brasil (2016) indica que o tema empreendedorismo deveria ser uma disciplina 

complementar e formalizada nos currículos. O apontamento fortalece o argumento de 

Dornelas (2018), que destaca como relevante a inserção de disciplinas curriculares que 

tratem diretamente do tema, para o desenvolvimento de atitudes que caracterizam o agir 

do indivíduo, influenciando diretamente a escolha profissional e oferecendo 

instrumentos facilitadores de promoção econômica e social.  

Observa-se que para Dolabela (2006), “não é possível transferir conhecimentos 

empreendedores” porque o empreendedorismo não é um conteúdo convencional, antes 

exige novas configurações estabelecidas por metodologias diferenciadas, que 

possibilitem um aprendizado efetivo na compreensão do tema, cabendo a análise de um 
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modelo que contemple a inserção do empreendedorismo na educação, ponderando-se a 

recomendação de Dinato, Sandim e Cernach (2008) no que se refere: 

 

A garantia do aprendizado, da capacidade de acompanhar as evoluções e 

especialmente o aprendizado tecnológico passa pelo repensar das 

metodologias usadas nas escolas. Considerando que a mediação é 

fundamental para que o processo ensino aprendizagem aconteça [...] 
 

Para Oliveira (2016), a possibilidade de integração do empreendedorismo às 

matrizes curriculares, representa uma resposta às necessidades da sociedade, bem como 

ao movimento de globalização dos mercados, do uso de novas tecnologias e do próprio 

contexto da vida social da comunidade local: 

 

De certa forma, a aceitação do empreendedorismo como uma disciplina de 

valor, principalmente no meio acadêmico, deslocaria os educadores e os 

investigadores para posições privilegiadas de fazer contribuições no século 

XXI muito mais convincentes do que os pioneiros fizeram no século passado, 

o que pode ser considerado um grande sucesso para um campo que há 20 

anos era incerto de si mesmo (OLIVEIRA, 2016). 
 

Ainda, para Oliveira (2016), o desafio encontra-se no desenvolvimento de 

programas, bem como, na inclusão do ensino de maneira que as competências 

empreendedoras, os conhecimentos e as capacidades gerenciais ocupem destaque na 

elaboração das propostas para educação empreendedora. Essas propostas devem 

representar as oportunidades na formação de empreendedores, considerando: 

 

Competências e atributos pessoais empreendedores como a criatividade, a 

tomada de risco, ou uma atitude proativa no planeamento de carreira poderão 

ajudar os indivíduos a mais facilmente identificar e construir oportunidades 

educacionais e profissionais mais satisfatórias e concordantes com o sistema 

de valores e necessidades pessoais (ARAÚJO; OLIVEIRA e TAVEIRA, 

2011). 

 

Pressupõe-se que a proposição para educação empreendedora, tenha se constituído 

em um processo evolutivo e irreversível, permitindo a construção de novas 

oportunidades educacionais, extrapolando a formação padrão pautada no 

desenvolvimento de habilidades técnicas estanques, ou qualificações resultantes de 

continuidades e reproduções de formatos antigos.  

Segundo Schaefer e Minello (2016), a implementação de políticas e diretrizes para 

educação empreendedora deve validar as recomendações do aprender a conhecer, 
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aprender a fazer e aprender a ser, como recomendado nos documentos da UNESCO 

(DELORS, 2012) para educação do século XXI, cabendo ainda, o destaque para o 

desenvolvimento da capacidade inovadora e de iniciativa para resolução de problemas, 

caracterizando-se pela concretude de seus objetivos em desenvolver competências 

previstas para o perfil empreendedor.  

Para Dornelas (2018), a estruturação de uma proposta de educação empreendedora 

deve observar as características descritas para o empreendedorismo: 

 

A identificação e o entendimento das habilidades do empreendedor; A 

identificação e análise de oportunidades; As circunstâncias nas quais ocorrem 

a inovação e o processo empreendedor; A importância do empreendedorismo 

para o desenvolvimento econômico; A preparação e utilização de um plano 

de negócios; A identificação de fontes e obtenção de financiamento para o 

novo negócio; O gerenciamento e crescimento da empresa. 

 

Essas competências e habilidades sinalizadas para o empreendedorismo denotam 

os desafios encontrados na elaboração de uma proposta que atenda a formação 

profissional articulada à educação empreendedora, equilibrando a teoria e a prática a 

partir de características multidisciplinares (ROCHA; FREITAS, 2014). A educação 

empreendedora representa um diferencial para educação formal, quando estabelecida 

em harmonia com o ambiente, permitindo que o indivíduo identifique dentro de sua 

própria realidade a fundamentação de uma proposta educativa (DOLABELA, 2006; 

FILION, 2013). 

Nessas circunstâncias, podem-se destacar iniciativas como do Plano Estadual de 

Educação Empreendedora – PEEE do estado de São Paulo, no qual se descreveu a 

educação empreendedora como um “processo de ensino e aprendizagem com 

metodologias ativas, que buscam o desenvolvimento das competências pessoais e 

implementação de projetos de empreendedorismo” (SÃO PAULO, 2017). 

Destaca-se nesta perspectiva o objetivo proposto no PEEE compreendendo a 

formação de estudantes: 

 

[...] com conhecimentos, habilidades e atitudes empreendedoras capazes de 

transformar ideias em soluções inovadoras, que poderão gerar benefícios e 

prosperidade para si e para sociedade, de modo a decidir sobre o futuro 

profissional e da localidade em que está inserido. (SÃO PAULO, 2017). 

 

Percebe-se que os objetivos pressupõem uma educação permanente, que 

ultrapasse os limites da qualificação, assumindo um papel de promoção do 
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desenvolvimento, na autonomia das ações, nas habilidades de modelar a própria vida e 

integrar-se a evolução da sociedade em todos os níveis de exigências (DELORS, 2012). 

Para Bittencourt et al. (2015), o resultado esperado da formação empreendedora 

estabeleceu-se no comportamento do estudante direcionado a aprender novos 

conhecimentos, habilidades e atitudes que formem o sujeito empreendedor 

configurando-se, segundo os autores o mais novo desafio das instituições de ensino em: 

 
[...] inserir o ensino de empreendedorismo como parte de todos os cursos 

superiores oferecidos, independente da área de conhecimento focando o 

desenvolvimento da capacidade empreendedora dos estudantes, como 

ferramenta de suporte ao desenvolvimento de novas e inovadoras atividades, 

buscando a geração de novas fontes de emprego e renda e o consequente 

desenvolvimento local e regional [...] (BITTENCOURT et al., 2015) 

 

Segundo Croce e Kanaane (2017), o desafio confronta a atual configuração da 

educação profissional, influenciando as mudanças, a partir do uso de novas tecnologias, 

das novas formas de trabalho, bem como, pelas alterações ocorridas nos sistemas 

produtivos e de comercialização de bens e serviços em um mercado global.  

Destaca-se a educação empreendedora como meio capaz de interagir e influenciar 

não somente no processo de mudanças econômicas e sociais, mas principalmente na 

formação de seus participantes, impactando em decisões e aspirações para o futuro 

(DOLABELA; FILION, 2013).  

Para Dornelas (2018), a chamada para o Fórum Econômico Mundial de 2009, 

intitulado “Educando a próxima onda de empreendedores”, resultou em importantes 

orientações para suprir as demandas e desafios de formação para o empreendedorismo.  

Os debates e discussões levaram a elaboração de algumas recomendações a fim de 

potencializar a ação empreendedora para responder aos desafios do século XXI, 

estabelecendo-se orientações conforme apresentado no Quadro 3: 
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Quadro 3 - Recomendações para ação empreendedora 

Desenvolver habilidades de liderança e conhecimento do mundo e do 

ambiente onde vivem para que consigam superar os desafios das 

próximas décadas 

Enfatizar a educação empreendedora como parte chave da educação 

formal em todos os níveis.  

Desenvolver o empreendedorismo como um tema transversal e não 

apenas uma disciplina. 

Utilizar a interatividade como mote da pedagogia educacional, com 

foco na experimentação e na ação, e na análise e solução de 

problemas.  

Ampliar o uso da tecnologia no ensino tanto para ganhar escala e 

aumentar a abrangência do tema, como para possibilitar a criação de 

material didático inovador e interativo. 

Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado de Dornelas (2018). 

 

Para Silva e Cária (2015), essas recomendações fortalecem a proposta para 

educação empreendedora, que tem evoluído em forte crescimento com o propósito de 

atender às exigências de formação em uma sociedade em constantes e rápidas 

transformações.  

Nessa perspectiva, vê-se iniciativas de criação de escolas, cursos ou matérias 

especificas de empreendedorismo, implementados na formação profissional de ensino 

superior, técnico, e mais recentemente em iniciativas na educação fundamental 

(DORNELAS, 2018). Segundo Schaefer e Minello (2016) para prática da educação 

empreendedora no Brasil, faz-se necessário analisar ações que potencializem a 

interdisciplinaridade e a transversalidade no ensino e na aprendizagem dos saberes, 

direcionando o olhar do aluno para percepção de seu aprendizado. 

Nesse contexto, segundo Lackéus (2015) tornou-se essencial a inserção da 

educação empreendedora nos cursos de 3º grau, favorecendo o desenvolvimento de 

competências e habilidades empreendedoras sustentáveis. O autor destaca a necessidade 

de formalização e direcionamento do empreendedorismo para educação de nível 

superior, reduzindo a lacuna existente entre a teoria e a prática do empreendedorismo. 

Segundo Cruz Júnior et al. (2006), a necessidade de formalização da educação 

empreendedora pressupõe mudanças no papel da escola em relação à formação do 

sujeito, identificando-se: 
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[...] a necessidade de criação de um novo perfil profissional, destinado a 

ocupar um espaço capaz de canalizar este desejo empreendedor dos 

brasileiros, cabendo às instituições educadoras e, mais especificamente, aos 

educadores, contribuir para o desenvolvimento de uma educação 

empreendedora, incentivando os alunos a explorarem o espaço potencial para 

o empreendedorismo no país (CRUZ JÚNIOR et al., 2006). 

 

Esse argumento evidencia o papel das instituições de ensino, demonstrando a 

responsabilidade da escola em habilitar os indivíduos para aproveitar oportunidades 

empresariais que se tornem disponíveis (OLIVEIRA; MELO; MUYLDER, 2016). 

Assim, a escola como local de aprendizado, de criação e de interação cultural manifesta-

se como o caminho para o fortalecimento da formação empreendedora (ZAMBON, 

2014), a sala de aula deve transformar-se em um laboratório para o conhecimento 

(SCHAEFER; MINELLO, 2016).  

Para Dolabela (2006), a sala de aula tornou-se um excelente local para debate de 

ideias e propostas empreendedoras, considerando que o sujeito empreendedor se 

configura por alto comprometimento e consciência social. Para o autor, o 

empreendedorismo é um fenômeno cultural, sendo influenciado diretamente pelo meio 

com o qual se relaciona, fortalecendo o papel da escola no desenvolvimento e formação 

de uma cultura empreendedora. 

Em entrevista à Endeavor Brasil (2016), o professor André Fleury da 

Universidade de São Paulo (USP) ressaltou o benefício de aprender a empreender na 

escola, pois se trata de “ter um ambiente seguro para errar”, fortalecendo o apresentado 

por Cruz Júnior et al. (2006) no que se refere a oferecer um espaço para o 

desenvolvimento da potencialidade do empreendedor.  

A LDB trouxe a proposta do modelo que se espera para escola, favorecendo a 

inserção do tema empreendedorismo na educação formal, destacando que se espera ter: 

 

[...] uma escola democrática e participativa, autônoma e responsável, flexível 

e comprometida, atualizada e inovadora, humana e holística. Esses princípios 

contidos nos seus artigos vão encontrar concordância com os princípios 

norteadores do empreendedorismo. Tanto as definições iniciais como as 

atualizadas do empreendedorismo exigem do empreendedor comportamento 

quanto os definidos pela LDB. Conclui-se que a LDB quer uma escola 

empreendedora. (BRASIL, 1996) 

 

Essa orientação apoia os argumentos de Croce e Kanaane (2017) destacando que 

na definição do perfil do empreendedor, a educação profissional começa a modificar-se 

convidando instituições de ensino e educadores a uma reflexão crítica, conforme 

proposto por Freire (1996): 
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Assim, a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação 

Teoria / Prática sem qual a teoria pode ir virando blábláblá e a prática, 

ativismo. O que me interessa agora repito, é alinhar e discutir alguns saberes 

fundamentais à prática educativo-crítica ou progressista e que, por isso 

mesmo, devem ser conteúdos obrigatórios à organização pragmática da 

formação docente. Conteúdos cuja compreensão, são tão clara e tão lúcida 

quanto possível, devem ser elaborada na prática formadora. É preciso, 

sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o princípio 

mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito também da 

produção do saber se convença definitivamente de que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou a 

sua construção.   

 

Pressupõe-se que essas reflexões recaíam sobre as discussões do tema educação 

empreendedora evidenciando a necessidade de mudanças relativas a prática educativa. 

Nessa perspectiva espera-se identificar a possibilidade de uso da transversalidade como 

metodologia no processo de integração dos saberes e formação dos alunos. 

Segundo Hashimoto, Krakauer e Cardoso (2018), o empreendedorismo apresenta-

se com uma dinâmica complexa e multifacetada, que traz a interligação dos 

ecossistemas, assim, representando: 

 

[...] um desafio para educadores, pois o ensino exige o desenvolvimento do 

raciocínio e de habilidades empreendedoras, para que os alunos possam 

identificar e capturar a oportunidade certa [...]. O método de 

empreendedorismo vai além da compreensão, do saber, da fala, das técnicas 

utilizadas, da aplicação e ação (HASHIMOTO; KRAKAUER; CARDOSO, 

2018). 

  

 Tais observações sugeridas pelos autores requerem um método pautado na prática 

do sujeito e em suas relações com a realidade, trabalhando a partir de contextos 

relativos às necessidades desse empreendedor (HASHIMOTO; KRAKAUER; 

CARDOSO, 2018).  

Para Freire (1996) “deve-se estar atento ao fato de que saber ensinar não é 

transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou 

construção”, direcionando a formação empreendedora para o desenvolvimento de novas 

competências, habilitando o sujeito a posicionar-se frente as mudanças ocorridas na 

organização da sociedade.  

Cabe destacar, o apontado por Souza (2012), quanto aos cuidados relacionados ao 

ensino do empreendedorismo e a relação de formação integral do sujeito: 

 

O ensino do empreendedorismo, ou de qualquer outra “competência”, na 

escola transfere necessariamente para o aluno uma determinada concepção de 
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mundo, de homem, de sociedade, que tem o poder de formar, conformar ou 

deformar a consciência do ser aprendente. Considerando as argumentações 

dos defensores da pedagogia empreendedora, percebe-se a tendência à 

naturalização da concepção utilitarista da escolarização formal dos cidadãos, 

de modo que se tenha, praticamente, abandonado por completo a ideia da 

escolarização [...] (SOUZA, 2012). 

 

 Tais apontamentos sustentam a necessidade de construção de uma proposta que 

favoreça a formação integral do sujeito, atendendo os pressupostos de Morin (1999, 

2003), assim como de Freire (1996), não em uma concepção utilitarista da educação, ao 

contrário, sendo um gerador de possibilidades para ressignificação do ensino como 

proposto na LDB.  

Destacaram-se na fundamentação teórica, os trabalhos apresentados por Dornelas 

e Dolabela, dado a inserção dos autores no atual processo da educação empreendedora 

com ênfase na empregabilidade, trazendo o direcionamento para o desenvolvimento de 

competências empreendedoras e de possibilidades de capacitar indivíduo para responder 

mais ativamente às mudanças do mercado de trabalho. 

Portanto, acredita-se que a inserção do tema empreendedorismo na educação 

profissional, possa fomentar uma educação empreendedora capaz de permitir a 

formação integral do aluno, favorecendo o desenvolvimento de um novo perfil de 

profissional capaz de impactar realidade social. 

O tópico a seguir apresenta as premissas e concepções legais sobre o 

desenvolvimento da formação profissional e tecnológica no Brasil. 

  

2.3 FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
 

A história da educação profissional no Brasil se estabeleceu com marcas de 

distintas épocas, caracterizada por várias transições que contribuíram para o 

desenvolvimento do modelo atual. Configurada a partir da catequização do povo 

indígena, seguiu diferentes modelos, propostos por meio de sistemas de governo 

(imperial, republicano, militar e democrático), e suas várias proposições e diretrizes 

implementadas ao longo do tempo (GARCIA et al., 2010).   

A formação profissional, procedente do final do século XVIII, teve como agente 

motivador, a transição do modelo de produção artesanal para o modelo de manufatura, 

derivando do movimento estabelecido pela Revolução Industrial (GARCIA, 2000; 

VIEIRA; SOUZA JUNIOR, 2016).  
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No Brasil, esse movimento destacou-se com a criação do Colégio das Fábricas, a 

primeira escola profissionalizante instalada pelo poder público (GARCIA, 2000). A 

continuidade dessa iniciativa levou a realização do “Congresso de Instrução”, no qual se 

estabeleceu a proposta de um projeto conjunto entre União e Estados, com objetivo 

principal de traçar o direcionamento para a educação prática, industrial, agrícola e 

comercial do país. A validação desse projeto resultou na ampliação do orçamento para 

os estados, com a premissa de criação e expansão de uma rede de escolas 

profissionalizantes (BRASIL, 2009), iniciativa que sustentou a criação de dezenove 

“Escolas de Aprendizes Artífices” sob a jurisdição do Ministério dos Negócios da 

Agricultura, Indústria e Comércio, direcionados ao ensino profissional (ESCOTT; 

MORAES, 2012). 

Desenvolveu-se ao longo das décadas, iniciativas voltadas a formação de 

trabalhadores, destacando-se dentre as diretrizes estabelecidas, a Constituição de 1937, 

na qual se enfatizou o trabalho como dever social, assim como, instituiu a diferenciação 

do trabalho intelectual, técnico e manual (ESCOTT; MORAES, 2012). O Art. 136 dessa 

Constituição reforçou a função do trabalho como um dever social, tendo seu direito 

assegurado pelo estado (BRASIL, 1937), fomentando iniciativas para criação de um 

sistema de ensino com valorização para formação profissional, sendo denominadas, 

após diferentes configurações, por Escolas Industriais e Técnicas (ESCOTT; MORAES, 

2012; MANFREDI, 2016). 

Essas reformas, segundo Davini (1997) tiveram como objetivo principal defender 

a modernização, tanto no contexto social como no econômico, preocupados com a 

formação e inserção do indivíduo nos postos de trabalho.  

Esse movimento de qualificação e formação profissional motivou o governo a 

autorizar o funcionamento de cursos profissionais superiores de curta duração, a partir 

do Decreto-Lei Nº 547 de 1969, admitindo: 

 

Art. 1º As Escolas Técnicas Federais mantidas pelo Ministério da Educação e 

Cultura poderão ser autorizadas a organizar e manter cursos de curta duração, 

destinados a proporcionar formação profissional básica de nível superior e 

correspondente às necessidades e características dos mercados de trabalho 

regional e nacional. 

 

 Cabe destacar, dentre as ações implantadas no Estado de São Paulo, a criação do 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – Ceeteps, em 1969, com a 
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missão de oferecer cursos superiores de tecnologia, colaborando para a ampliação da 

oferta de formação profissional proposta pela União (CPS, 2014). 

De acordo com Takahashi (2010), diante da necessidade de atendimento à 

crescente demanda do setor produtivo, introduziu-se na década de 1970 a oferta dos 

cursos superiores de tecnologia na educação brasileira, que segundo a autora, foram 

incentivadas pela “inovação nos processos produtivos” que “passou a requerer cada vez 

mais dos trabalhadores uma escolaridade básica acompanhada de contínua qualificação 

profissional”. 

Diversas iniciativas governamentais levaram ao estabelecimento e 

reconhecimento dos cursos de formação de graduação tecnológica, sendo em 1973, 

estabelecido pelo Conselho Federal de Educação - CFE sob a denominação de “cursos 

superiores de tecnologia” (TAKAHASHI, 2010).  

Diante de diferentes configurações e diretrizes realizadas ao longo das décadas, e 

pela amplitude e complexidade do modelo federativo brasileiro, o governo apresentou 

uma nova reforma, a partir da proposta de implementação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96), sugerindo uma nova organização para 

Educação Brasileira, conforme representado na Figura 3:  

 

Figura 3 – Organização da Educação Brasileira 

 

Fonte: MEC/SETEC (2015)  

 

As diretrizes estabelecidas na LBD, buscavam a promoção de um princípio de 

gestão democrático do ensino, e de possibilidade de contínua autonomia pedagógica das 
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instituições educacionais (GARCIA et al., 2010), apoiando a ação cooperativa, marca 

da instituição do federalismo no Brasil após a Constituição de 1988 (BRASIL, 1998).  

Destacou-se, no Plano Nacional de Educação de 1997, que a educação deveria ser 

entendida como um instrumento para formação ampla, possibilitando condições para 

que o indivíduo alcançasse a emancipação social, ciente de seus direitos como cidadão, 

e consciente de sua participação na construção coletiva da sociedade (HERMIDA, 

2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Para Hermida (2012) observou-se nas reformas ocorridas entre os anos de 1995 a 

2002, chamada de “Era FHC”, a educação sendo estabelecida como um fator 

preponderante de discussão e atenção, considerando para este período, que a educação 

de 3º grau teria como objetivo, o desenvolvimento da pesquisa e das ciências, 

caracterizando-se por uma educação abrangente, destinada à difusão e à discussão dos 

grandes problemas de interesse comum ao conjunto da população. 

Segundo relatório do Parecer CNE/CP nº 29/2002, a proposta dos cursos 

superiores de tecnologia representava: 

 

[...] uma das principais respostas do setor educacional às necessidades e 

demandas da sociedade brasileira, uma vez que o progresso tecnológico vem 

causando profundas alterações nos modos de produção, na distribuição da 

força de trabalho e na sua qualificação (BRASIL, 2002). 

 

Para Takahashi (2010), alguns fatores impulsionaram as iniciativas 

governamentais, tais como: 

 

[...] um contingente expressivo de alunos formados no Ensino Médio 

buscando a continuidade dos estudos, resultado da ampliação das vagas na 

educação básica nos últimos 10 anos;  

[...] a pressão que a chamada economia baseada no conhecimento (EBC) 

coloca sobre os sistemas educacionais para qualificar os trabalhadores de 

forma que as organizações possam inserir-se na economia globalizada;  

[...] a tendência educacional mundial de investimentos na educação 

profissional (2010, p.387). 

 

Segundo Manfredi (2016), a necessidade de uma educação abrangente, decorreu 

das alterações nas noções de trabalho, as quais foram construídas e modificadas ao 

longo da história, cabendo ao governo, desenvolver um modelo de educação, que se 

adequasse aos novos modos de organização da sociedade, de geração de rendas e da 

distribuição de riquezas (VIEIRA; SOUZA JUNIOR, 2016). 
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A educação profissional teve suas diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 5.154 

em julho de 2004, considerando: 

 

Art. 1º A educação profissional, prevista no art. 39 da Lei no 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 

observada as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho 

Nacional de Educação, será desenvolvida por meio de cursos e programas de:  

I - qualificação profissional, inclusive formação inicial e continuada de 

trabalhadores;       (Redação dada pelo Decreto nº 8.268, de 2014) 

II - educação profissional técnica de nível médio; e         

III - educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. 

Art. 2º A educação profissional observará as seguintes premissas: 

I - organização, por áreas profissionais, em função da estrutura sócio 

ocupacional e tecnológica; 

II - articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho e emprego, e 

da ciência e tecnologia;       (Redação dada pelo Decreto nº 8.268, de 2014) 

III - a centralidade do trabalho como princípio educativo; e       (Incluído pelo 

Decreto nº 8.268, de 2014) 

IV - a indissociabilidade entre teoria e prática.       

Art. 5º Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-

graduação organizar-se-ão, no que concerne aos objetivos, características e 

duração, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais definidas pelo 

Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2004). 

 

Como direcionamento para um novo modelo da EPT, propôs-se  a partir da 

orientação contida no documento emitido pelo Conselho Nacional da Educação - CNE e 

Conselho Estadual da Educação – CES - (Parecer CNE/CES nº 277/2006), a 

organização dos cursos de formação profissional e tecnológica por eixos tecnológicos, 

com a intenção de facilitar a implementação de políticas de desenvolvimento, abrindo 

caminhos para a interdisciplinaridade, resguardados os critérios de uma rigorosa 

avaliação das propostas de formação (BRASIL, 2007).  

O planejamento dos cursos de formação profissional, de acordo com a instrução 

do CNE (Resolução nº 6), deveria respeitar os itinerários formativos propostos para 

EPT, contidos nos Catálogos Nacionais de Cursos mantidos pelo Ministério da 

Educação, bem como, guiar-se pela Classificação Brasileira de Ocupações - CBO. Cabe 

evidenciar que: 

 

Art. 3º. §4º O itinerário formativo contempla a sequência das possibilidades 

articuláveis da oferta de cursos da Educação Profissional, programado a 

partir de estudos quanto aos itinerários de profissionalização no mundo do 

trabalho, à estrutura sócio ocupacional e aos fundamentos científico-

tecnológicos dos processos produtivos de bens ou serviços, o qual orienta e 

configura uma trajetória educacional consistente”. 

Art. 17º O planejamento curricular fundamenta-se no compromisso ético da 

instituição educacional em relação à concretização do perfil profissional de 

conclusão do curso, o qual é definido pela explicitação dos conhecimentos, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8268.htm#art1
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saberes e competências profissionais e pessoais, tanto aquelas que 

caracterizam a preparação básica para o trabalho, quanto as comuns para o 

respectivo eixo tecnológico, bem como as específicas de cada habilitação 

profissional “. (BRASIL, 2012).  

 

Para Schwartzman (2016), a proposta de itinerários formativos, apresentou uma 

inovação pouco observado referente à indicação de competências pessoais, que segundo 

o autor, são a chamada de “competências sociais, produtivas ou de gestão”, promovendo 

um novo direcionamento para educação profissional.  

Esses direcionamentos levaram a efetivação do Plano Nacional de Educação – 

PNE – 2014/2024 (Lei 13.005), revalidando o compromisso da União, e reafirmando a 

preocupação com a complexidade do sistema educacional brasileiro. Salienta-se no 

texto da referida Lei que: 

 

[....] as lacunas de regulamentação das normas de cooperação e a visão 

patrimonialista que ainda existe em muitos setores da gestão pública tornam a 

tarefa do planejamento educacional bastante desafiadora. Planejar, nesse 

contexto, implica assumir compromissos com o esforço contínuo de 

eliminação das desigualdades que são históricas no Brasil. Para isso, é 

preciso adotar uma nova atitude: construir formas orgânicas de colaboração 

entre os sistemas de ensino, mesmo sem que as normas para a cooperação 

federativa tenham sido ainda regulamentadas. (BRASIL, 2014). 

 

Segundo Delors (2012) e Vale (2014), essas ações validaram a afirmativa de que a 

educação seria um fator essencial para suscitar possibilidades de melhoria social, “não 

como um remédio milagroso”, mas como um caminho real para diminuição das 

diferenças sociais enfrentadas no país. 

 Para Peterossi (2014), o planejamento da educação profissional, representou 

desafios relacionados à criação de um ambiente inovador, que favorecesse o processo de 

aprendizagem integral, estabelecidos por meio de uma educação de qualidade, para 

formação das competências exigidas para o terceiro milênio. 

De acordo com relatório do Parecer CNE/CP nº 29/2002, o perfil da educação 

profissional apresentava mudanças em sua avaliação e função, sendo carregado de 

intencionalidades, principalmente para formação tecnológica, caracterizando-se por não 

ser mais concebida como: 

 

 [...] um simples instrumento de política assistencialista ou linear ajustamento 

às demandas do mercado. Ela é concebida, agora, como importante estratégia 

para que os cidadãos tenham efetivo acesso às conquistas científicas e 

tecnológicas da sociedade, que tanto modificam suas vidas e seus ambientes 
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de trabalho. Para tanto, impõe-se a superação do enfoque tradicional da 

educação profissional, encarada apenas como preparação para a execução de 

um determinado conjunto de tarefas, em um posto de trabalho determinado. 

A nova educação profissional, especialmente a de nível tecnológico, requer 

muito mais que a formação técnica específica para um determinado fazer. Ela 

requer, além do domínio operacional de uma determinada técnica de trabalho, 

a compreensão global do processo produtivo, com a apreensão do saber 

tecnológico e do conhecimento que dá forma ao saber técnico e ao ato de 

fazer, com a valorização da cultura do trabalho e com a mobilização dos 

valores necessários à tomada de decisões profissionais e ao monitoramento 

dos seus próprios desempenhos profissionais, em busca do belo e da 

perfeição. (BRASIL, 2002). 

 

  

Assim, a formação profissional tornou-se reinvindicação latente frente às 

inovações e avanços tecnológicos, tanto por justificativas socioeconômicas e 

ideológicas, como pela flexibilização das relações de trabalho no Brasil (DEITOS; 

LARA, 2016; MANFREDI, 2016). 

O que Delors (2012) considerou como educação para fins econômicos, 

configurou-se na realidade em uma necessidade de formação, que tornasse o sujeito 

apto a responder pelo uso de novas tecnologias, e pelas alterações nos comportamentos 

de produção e distribuição de bens.  

O requisito por competências profissionais complexas pôde ser identificado no 

documento do Parecer CNE/CEB nº 11/2012, que atribuiu essa exigência as profundas 

mudanças ocorridas na natureza do trabalho, conforme descrito no texto a seguir:   

 

A própria natureza do trabalho está passando por profundas alterações, a 

partir do momento em que o avanço científico e tecnológico, [...] abalou 

profundamente as formas tayloristas e fordistas de organização e gestão do 

trabalho, com reflexos diretos nas formas de organização da própria 

Educação Profissional e Tecnológica. A nova realidade do mundo do 

trabalho, [...] passou a exigir da Educação Profissional que propicie ao 

trabalhador o desenvolvimento de conhecimentos, saberes e competências 

profissionais complexos (BRASIL, 2012). 

 

Para Schwartzman (2016), a educação profissional assumiu a responsabilidade de 

preparar o indivíduo para atuar de maneira colaborativa, crítica, criativa e responsável 

por suas atitudes, sobressaindo a necessidade de planejamento da educação profissional, 

fundamentada no conjunto de atividades educativas, que permitam a formação ou o 

aperfeiçoamento necessário para o desenvolvimento de atividades específicas de amplo 

caráter de conhecimentos (NERI, 2012).  

Segundo Takahashi (2010), a formação tecnológica objetivava atender a: 
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[...] uma demanda do mercado por especialistas dentro de uma área de 

conhecimento e estão orientados por características como foco, rapidez e 

flexibilidade, enquanto as outras modalidades de ensino superior visam 

formar generalistas. 

 

De acordo com a instrução da Resolução CNE/CP 03/2002, a educação de nível 

tecnológico integrou-se a diferentes formas de educação, com objetivo de garantir o 

desenvolvimento de competências profissionais, destacando-se em sua instrução, as 

seguintes propostas e responsabilidades para formação: 

 

Art. 2º Os cursos de educação profissional de nível tecnológico serão 

designados como cursos superiores de tecnologia e deverão:  

I - incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da 

compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos;  

II - incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas 

respectivas aplicações no mundo do trabalho;  

III - desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e 

específicas, para a gestão de processos e a produção de bens e serviços;  

IV - propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, econômicos 

e ambientais resultantes da produção, gestão e incorporação de novas 

tecnologias;  

V - promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as 

mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento 

de estudos em cursos de pós-graduação;  

VI - adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e a 

atualização permanente dos cursos e seus currículos;  

VII - garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso e da 

respectiva organização curricular. (BRASIL, 2002) 

 

Insere-se, nesse contexto de atribuições e responsabilidades, o destacado no 

Parecer CNE/CP Nº 29/2002 que trouxe como complemento as considerações 

apresentadas na Resolução CNE/CP 03/2002 para a Educação Profissional de Nível 

Tecnológico, o “Desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e 

específicas, para a gestão de processos e a produção de bens e serviços”. 

Esse direcionamento da educação profissional de nível tecnológico, acolheu a 

responsabilidade do desenvolvimento integral do sujeito, tendo como fundamento, a 

constituição de valores e atitudes relacionados ao contexto econômico e social, cabendo 

destacar o posicionamento esperado para formação profissional tecnológica em relação 

ao estabelecimento nacional como: 

 

Parte integrante de um projeto de desenvolvimento nacional que busca 

consolidar-se como soberano sustentável e inclusivo, a Educação Profissional 

e Tecnológica está sendo convocada não só para atender às novas 

configurações do mundo do trabalho, mas, igualmente, a contribuir para a 

elevação da escolaridade dos trabalhadores. (BRASIL, 2009). 
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Tal convocação da EPT promoveu um crescente movimento na oferta da 

modalidade, sendo que para Martins e Oliveira (2017), no Brasil, os últimos 15 anos 

foram marcados pela expansão do ensino superior, estando caracterizado, “entre outros 

fatores, pela profissionalização desse nível do ensino por meio da crescente inserção de 

cursos superiores de tecnologia (CSTs)”, considerando ainda, que esta mudança na 

modalidade de formação, insere-se: 

 

[...] em um contexto maior, decorrente da reestruturação produtiva e das 

modificações nas formas de organização do trabalho, entre elas a 

ressignificação da teoria do capital humano, que transfere a responsabilidade 

para o indivíduo por sua empregabilidade (MARTINS; OLIVEIRA, 2017). 

 

Esse fato pode validar-se nos dados obtidos do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, nos quais, o censo de 2015 já apontava 

um total de vagas oferecidas nos cursos de graduação no Brasil, das quais 

aproximadamente 20% correspondiam ao de formação tecnológica. 

 Considerando ainda, dados obtidos pelo censo de 2016 do Inep, o número de 

matrículas nos cursos de graduação tecnóloga apresentaram crescimento na ordem de 

40% na modalidade de educação a distância, e mais de 50% em relação aos cursos na 

modalidade presencial, conforme representado no Gráfico 1: 

 

Gráfico 1- Número de matrículas em cursos de graduação tecnológica – Dados 2006 - 2016 

 

Fonte: INEP (2016) 
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No comparativo com os dados obtidos em 2017, verificou-se um crescimento em 

torno de 5% no número de matrículas na modalidade de ensino a distância, praticamente 

o mesmo índice na redução das matriculas nos cursos presenciais, ainda assim, 

mantendo uma média de número de matriculas acima dos 950 mil, como observado no 

Gráfico 2: 

 

Gráfico 2 - Número de matrículas em cursos de graduação tecnológica – Dados 2007 - 2017 

Fonte: INEP (2017) 

 

Para Takahashi (2010), a EPT consolidou-se como “como um esforço estratégico 

do Ministério da Educação com vistas às mudanças que vêm ocorrendo no mundo do 

trabalho, na economia nacional e internacional, e nos sistemas sociais”, sendo para 

Martins e Oliveira (2017), visto como “principal requisito para empregabilidade”. Nesse 

contexto: 

 

[...] a noção de empregabilidade, entendida como capacidade individual de 

disputar as possibilidades limitadas de inserção oferecidas pelo mercado de 

trabalho e de se ajustar a ele, ganha espaço e toma o lugar da garantia de 

emprego como direito social [...]. A empregabilidade passa, assim, a ser a 

propagada como a nova alternativa dos indivíduos e, na era do fim do 

trabalho, a competência empregatícia flexível torna-se a possível garantia de 

sucesso no mundo laboral (MARTINS; OLIVEIRA, 2017). 

 

Segundo Machado (2010), uma nova metodologia contribuiria para organização e 

oferta dos cursos, para ampliação do diálogo sobre os desafios da inovação tecnológica, 
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assim como, para organização dos sistemas formativos direcionados a formação integral 

do sujeito. 

Configurando-se em uma metodologia para inserção de diversos temas no 

processo de formação, a proposta do uso da transversalidade como um meio poderia 

favorecer o processo de construção dos saberes, não relacionado diretamente a uma área 

do conhecimento, mas ampliando-se na aplicação das áreas e temas relacionados à 

prática social (MACHADO, 2010; WENCESLAU; SILVA, 2017). 

 Portanto, para fundamentação da proposta do estudo, segue a apresentação do 

tema transversalidade a partir da legislação e de diretrizes que regulamentam a educação 

no Brasil.   

 

2.4 TRANSVERSALIDADE 
 

A transversalidade se apresenta como uma proposta metodológica de ensino, que 

traz o objetivo de facilitar a inserção e discussão de diversos temas caracterizados por 

contextos e necessidades que norteiam a formação da cidadania. Apresenta-se como 

complemento da interdisciplinaridade, sendo estabelecida pelo desenvolvimento de 

temas que percorrem o currículo em sua totalidade. 

Os temas transversais representam conteúdos de caráter social, inseridos na 

educação a partir do ensino fundamental, tendo como objetivo, trazer discussões 

relevantes à formação do sujeito, contemplando temas relacionados a ética, saúde, meio 

ambiente, orientação sexual e diversidade cultural (BRASIL, 1997).  

Para Inoue (1999), os temas transversais trouxeram por finalidade o tratamento de 

questões e especificidades de organização de cada sociedade, sendo apresentados em 

diferentes proporções de acordo com a urgência da comunidade e do país.  

A proposta desenvolvida para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 

SENAI (2008) validou a afirmativa de Inoue (1999) assinalando que: 

 

“a problemática social e a conjuntura socioeconômica e cultural de cada 

tempo têm forte influência na determinação da necessidade de se trabalhar 

com elementos de reconceituação”. 

 

Considerou-se como parte dessa reconceituação, o uso da transversalidade com 

destaque nos documentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (1997), nos 

quais, os fatores de influência para definição de transversalidade corresponderam a 
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questões urgentes e presentes no cotidiano da sociedade, uma vez que tais temas 

possibilitam nortear a “construção da cidadania e a democracia” pois envolvem 

questões com “múltiplos aspectos e diferentes dimensões da vida social” (BRASIL, 

1977), conforme apresentado no Quadro 4: 

 

Quadro 4: Critérios adotados para a eleição dos Temas Transversais  

 

 

Urgência social 

Esse critério indica a preocupação de eleger como Temas 

Transversais questões graves, que se apresentam como 

obstáculos para a concretização da plenitude da cidadania, 

afrontando a dignidade das pessoas e deteriorando sua 

qualidade de vida 

 

 

Abrangência nacional 

Por ser um parâmetro nacional, a eleição dos temas buscou 

contemplar questões que, em maior ou menor medida e 

mesmo de formas diversas, fossem pertinentes a todo o 

País. Isso não exclui a possibilidade e a necessidade de que 

as redes estaduais e municipais, e mesmo as escolas, 

acrescentem outros temas relevantes à sua realidade. 

 

 

 

Favorecer a compreensão 

da realidade  

e a participação social 

A finalidade última dos Temas Transversais se expressa 

neste critério: que os alunos possam desenvolver a 

capacidade de posicionar-se diante das questões que 

interferem na vida coletiva, superar a indiferença, intervir 

de forma responsável. Assim, os temas eleitos, em seu 

conjunto, devem possibilitar uma visão ampla e 

consistente da realidade brasileira e sua inserção no 

mundo, além de desenvolver um trabalho educativo que 

possibilite uma participação social dos alunos. 

Fonte: Elaborado pela autora. Adaptado dos PCNs (BRASIL, 1997, p. 25 e 26). 

 

Esses direcionamentos fundamentaram o contexto de reconceituação e 

ressignificação do ensino conforme proposto na LDB (Lei 9394/96) apontando a 

necessidade de: 

 

“ressignificar o ensino a fim de favorecer o desenvolvimento de 

competências relacionadas ao conviver, relacionar-se com a natureza, 

construir e reconstruir as instituições sociais, produzir e distribuir bens, 

serviços, informações e conhecimentos”.  

 

De acordo com Prestini (2005), a transversalidade ocorre com objetivo 

determinante de transformação na conduta dos alunos, possibilitando um novo 

significado ao ensino, direcionando as ações, como proposto na LDB, para os processos 
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de aprendizagem, protagonismo do sujeito, desenvolvimento da autonomia intelectual e 

das competências exigidas pela realidade na qual está inserido. 

Considerando as orientações desenvolvidas para o SENAI (2008) “é nesta 

perspectiva que se põem os temas transversais, fundamentos para uma formação 

integral, [...] para aproximar cidadania, educação, trabalho e formação profissional”. 

Esses princípios de formação da cidadania e da autonomia do sujeito, foram 

evidenciados tanto nos PCNs como na LDB e no Parecer CNE/CP nº 9/2001, instituindo 

para escola o dever de participar ativamente dessa construção, conforme proposto no 

texto a seguir: 

 

Nesse contexto, reforça-se a concepção de escola voltada para a construção 

de uma cidadania consciente e ativa, que ofereça aos alunos as bases culturais 

que lhes permitam identificar e posicionar-se frente às transformações em 

curso e incorporar-se na vida produtiva e sócio-política. [...] selecionar o que 

é relevante, investigar, questionar e pesquisar; a construir hipóteses, 

compreender, raciocinar logicamente; a comparar, estabelecer relações, 

inferir e generalizar; a adquirir confiança na própria capacidade de pensar e 

encontrar soluções. É também necessário que o aluno aprenda a relativizar, 

confrontar e respeitar diferentes pontos de vista, discutir divergências, 

exercitar o pensamento crítico e reflexivo, comprometer-se, assumir 

responsabilidades. (BRASIL, 2000, p. 9 e 10). 

 

O desenvolvimento de tal perfil exigiu adequação e mudanças nas metodologias e 

práticas educativas. Para Prestini (2005), a transversalidade propôs a possibilidade de 

uma prática educativa entre o aprendizado teórico, caracterizado pelo aprender sobre a 

realidade dos fatos ocorridos, e a prática relacionada ao contexto de vida do sujeito, 

definida pelo aprender na realidade e da realidade na qual se encontra. A oportunidade 

de uso da transversalidade como metodologia inserida no processo de formação, sugeriu 

o desenvolvimento de uma cultura interdisciplinar, reduzindo o modelo de 

fragmentação do conhecimento (MORIN, 2003). 

Para Morin (2003), essa fragmentação dos saberes atrofia a compreensão e a 

reflexão sobre a realidade que cerca o sujeito, argumentado que:               

 

Efetivamente, a inteligência que só sabe separar fragmenta o complexo do 

mundo em pedaços separados, fraciona os problemas, unidimensionaliza o 

multidimensional. Atrofia as possibilidades de compreensão e de reflexão, 

eliminando assim as oportunidades de um julgamento corretivo ou de uma 

visão a longo prazo. Sua insuficiência para tratar nossos problemas mais 

graves constitui um dos mais graves problemas que enfrentamos. De modo 

que, quanto mais os problemas se tornam multidimensionais, maior a 

incapacidade de pensar sua multidimensionalidade; quanto mais a crise 

progride, mais progride a incapacidade de pensar a crise; quanto mais 
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planetários tornam-se os problemas, mais impensáveis eles se tornam. Uma 

inteligência incapaz de perceber o contexto e o complexo planetário fica 

cega, inconsciente e irresponsável (p.14 e 15). 

 

A perspectiva de integração dos saberes fundamentou-se nos documentos dos 

PCNs (1997), enfatizando que a transversalidade favorecia a integração do ensino e da 

aprendizagem, reduzindo a fragmentação dos conteúdos, permitindo um processo de 

interação das áreas do conhecimento no processo de formação do aluno, destacando 

que: 

 

Os Temas Transversais têm natureza diferente das áreas convencionais. Sua 

complexidade faz com que nenhuma das áreas, isoladamente, seja suficiente 

para abordá-los. Ao contrário, a problemática dos Temas Transversais 

atravessa os diferentes campos do conhecimento. (BRASIL, 1997) 

 

Segundo Inoue (1999), a proposta da transversalidade tornou-se uma possibilidade 

para que diferentes temas pudessem ser trabalhados dentro dos currículos, reforçando 

que o principal diferencial entre as disciplinas e a transversalidade dos temas, pautava-

se na interação entre os saberes. Ressaltou ainda, que enquanto as áreas do 

conhecimento buscavam ensinar os saberes “constituídos ao longo de toda história” os 

temas transversais eram “produzidos no dia-a-dia e na vivência da própria sociedade”, 

validando a proposta de aprender sobre a realidade. 

 Para Delors (2012), não se pode exigir que as competências esperadas para 

formação integral desse sujeito, sejam ensinadas em uma disciplina específica de uma 

área do conhecimento, reduzindo a responsabilidade do ensino à subjetividade de um 

professor. Esse fato reforça o apresentado por Wenceslau e Silva (2017), que 

argumentaram que alguns temas não deveriam ser inseridos em formato de disciplina, 

corroborando com a proposta desenvolvida para o SENAI (2008), que considerou a 

noção de transversalidade adequada perfeitamente para o processo de formação e 

inserção de diversos temas, considerando que essa metodologia, buscava articular o 

conhecimento “das áreas de educação, trabalho, práticas pedagógicas, emprego, ciência 

e tecnologia”.  

Nesse contexto, pode-se considerar o proposto por Costa (2008), no qual a 

transversalidade deveria ser entendida de maneira mais abrangente, considerando o 

enfrentamento de questões concretas e pautadas na realidade dos alunos. 
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Segundo as orientações estabelecidas pela Resolução CNE/CEB nº 4/2010, no que 

se refere à transversalidade, encontramos que: 

 

§ 4º A transversalidade é entendida como uma forma de organizar o trabalho 

didático-pedagógico em que temas e eixos temáticos são integrados às 

disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em 

todas elas.  

§ 5º A transversalidade difere da interdisciplinaridade e ambas se 

complementam, rejeitando a concepção de conhecimento que toma a 

realidade como algo estável, pronto e acabado. 

§ 6º A transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica, e a 

interdisciplinaridade, à abordagem epistemológica dos objetos de 

conhecimento. 

 

Destaca-se ainda na mesma resolução, que o tratamento de determinados temas 

não se finaliza em uma disciplina, antes, dado a sua complexidade requerem uma 

prática que perpasse entre os conteúdos das diversas disciplinas e das distintas áreas do 

conhecimento. Encontram-se nos documentos dos PCNs (1997), a descrição para 

transversalidade, considerando que: 

 

A transversalidade diz respeito à possibilidade de se estabelecer, na prática 

educativa, uma relação entre aprender na realidade e da realidade de 

conhecimentos teoricamente sistematizados (aprender sobre a realidade) e as 

questões da vida real (aprender na realidade e da realidade).  

 

Para Wenceslau e Silva (2017), os temas transversais foram pensados como 

“mecanismos integradores” ou “instrumentos para superação da fragmentação” dos 

saberes, propondo uma nova configuração na articulação das diferentes áreas do 

conhecimento e de seus saberes em relação a formação integral do sujeito. 

Tal afirmativa respaldou-se na argumentação apresentada por Morin (1999), onde: 

 

A organização do conhecimento sob a forma de disciplinas seria útil se estas 

não estivessem fechadas em si mesmas, compartimentadas umas em relação 

às outras; assim, o conhecimento de um conjunto global, o homem, é um 

conhecimento parcelado. Vivemos numa realidade multidimensional, 

simultaneamente econômica, psicológica, mitológica, sociológica, mas 

estudamos estas dimensões separadamente, e não umas em relação com as 

outras. O princípio de separação torna-nos talvez mais lúcidos sobre uma 

pequena parte separada do seu contexto, mas nos torna cegos ou míopes 

sobre a relação entre a parte e o seu contexto. 

 

Nesse sentido, para Thadei (2006), o conceito de transversalidade surge como 

possibilidade de redução das distâncias para formação integral, considerando que: 
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O conceito de transversalidade surge na tentativa de reduzir a distância entre 

os conteúdos das áreas rigorosamente divididas. O domínio de determinada 

carga de conteúdos por si só não é suficiente para uma educação globalizada 

e transformadora da realidade. Não se trata de agregar novos temas ou áreas 

de ensino ao currículo existente, mas de abordar a dimensão social do ensino; 

de tornar o ensino disciplinar e acadêmico mais humano voltado para a 

formação de atitudes e valores, conforme as necessidades oriundas de um 

mundo em constante desenvolvimento. 

 

Considerou-se para esse estudo, o empreendedorismo inserido na educação como 

abordagem interdisciplinar (VERGA; SILVA, 2014), percorrendo o currículo na 

transversalidade dos saberes, a fim de possibilitar a elaboração de uma proposta que 

melhor atenda às características da formação integral, de uma educação globalizada e 

transformadora como apontada por Thadei (2006), que de acordo com Morin (1999) 

trata-se: 

 

[....] de uma reforma muito mais profunda e ampla do que a de uma 

democratização do ensino universitário e da generalização da condição de 

estudante. Trata-se de uma reforma não programática, mas paradigmática, 

que diz respeito à nossa atitude em relação à organização do conhecimento. 

 

A partir destes argumentos apresentados por Morin (1999), propôs-se a 

transversalidade como um meio de apoio ao processo de reforma da educação, 

configurando-se como uma metodologia capaz de trazer inovações na maneira de 

ensinar e de aprender, proporcionando mudanças que favoreçam a formação integral do 

sujeito. 

Portanto, a proposta de transversalidade pode configurar-se como uma modelo de 

metodologia viável para inserção do tema empreendedorismo no currículo, validando-se 

no processo de formação integral do sujeito.   

 A seguir apresentam-se os procedimentos metodológicos definidos para esse 

trabalho de pesquisa. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Neste capítulo, foram apresentados os procedimentos metodológicos que guiaram 

a realização da pesquisa, descrevendo a abordagem metodológica, o tipo de pesquisa, o 

instrumento de pesquisa, a seleção dos participantes e o método de análise dos dados. 

 

3.3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Partindo dos objetivos desse estudo, tomou-se por direcionamento a pesquisa 

qualitativa, considerando a preocupação com os aspectos reais, que segundo Silva, 

Godoi e Bandeira-de-Mello (2010), deve ser descritiva e atentar a todos os dados da 

realidade, ambiente e pessoas nela inseridas, deve ser considerado por completo, 

representado como um todo. 

Considera-se que a pesquisa qualitativa busca investigar a realidade social pela 

compreensão e interpretação do significado do sujeito, e da construção das relações 

sociais, que segundo Godoy (1995), “envolve a obtenção de dados descritivos sobre 

pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a 

situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

sujeitos”. 

Assim, acreditou-se que a adoção da pesquisa qualitativa permitiria compreender 

a perspectiva dos sujeitos em relação ao tema proposto para este estudo. 

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

Este trabalho, quanto às suas características, tratou-se de uma pesquisa qualitativa, 

exploratória e descritiva. Assumiu-se abordagem qualitativa pela perspectiva de se 

investigar do fenômeno – no caso deste estudo, a percepção docente sobre aspectos de 

conteúdo ministrado – com vistas a aprofundar a análise e discussão temática a partir 

das relações sociais que se manifestam. Assim, tem-se um escopo interpretativo do 

fenômeno analisado, tal qual defendem Vieira e Rivera (2012). 

Para Gil (2008), as “pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias com o objetivo de proporcionar 

visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato”, portanto, esse tipo de 
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pesquisa apoia o desenvolvimento e as discussões do tema de inserção do 

empreendedorismo na formação profissional.  

Segundo o mesmo autor, as pesquisas descritivas “têm como objetivo primordial a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis”, o que se ajusta a esse estudo, que busca 

reconhecer a transversalidade como um meio para o desenvolvimento da educação 

empreendedora.  

 

3.3 INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Como instrumento para investigação, esse estudo utilizou a entrevista em 

profundidade, norteada por um roteiro semiestruturado. O roteiro de entrevistas 

proposto para esse estudo será apresentado a seguir no item 3.4 Categorias de Análise. 

Para Lakatos (2003) “a entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que 

uma delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 

conversação de natureza profissional”, nesse sentido, segundo Duarte (2004), as 

entrevistas tornam-se essenciais para mapear diferentes práticas nas quais os 

apontamentos ou resultados não estejam claramente apresentados. 

De acordo com Godoy (2010), o objetivo principal da entrevista semiestruturada 

consiste na busca dos significados que os participantes das entrevistas “atribuem às 

questões e situações relativas ao tema de interesse”. 

Assim, a entrevista focalizada, segundo Godoi e Mattos (2010) traz um “tema ou 

foco de interesse predeterminado que orienta a conversação e atua como parâmetro na 

seleção dos entrevistados”, apoiando a obtenção de dados para o trabalho de pesquisa. 

  

3.4 CATEGORIAS DE ANÁLISE E ROTEIRO DE ENTREVISTAS 

 

Na elaboração das categorias de análise, assim como do roteiro de entrevistas, 

foram utilizadas como base, as teorias, estudos e proposições que fundamentaram esse 

estudo, considerando as particularidades de uma análise qualitativa, validando-se: 

 

[...] na elaboração das deduções específicas sobre um acontecimento ou uma 

variável de inferência precisa, e não em inferências gerais. Pode funcionar 

sobre corpus reduzidos e estabelecer categorias mais descriminantes, por não 
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estar ligada, enquanto análise quantitativa, a categorias que deem lugar a 

frequências suficientemente elevadas para que os cálculos se tornem 

possíveis. [...] A categorização é uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente 

definidos (BARDIN, 2011). 

 

Tais critérios resultaram na construção do Quadro 5, utilizado como suporte ao 

trabalho de pesquisa: 

 

Quadro 5 – Categorias, roteiro de entrevistas e base teórica 

Categorias e roteiro de entrevistas Base Teórica 

Empreendedorismo como fator social  

Diante da realidade socioeconômica do Brasil, você 

percebe relação do empreendedorismo como fator de 

mudança social? 

 

Como você estabelece relação entre o 

empreendedorismo e a educação? 

Perspectiva Econômica:       

Schumpeter (1997; 1961), Filion 

(1999), Cruz Júnior et al. (2006), e 

Adaptação aos desafios do 

mercado:                                       

Schumpeter (1997; 1961), 

Hashimoto (2013). 

Transversalidade  

Como você caracteriza a transversalidade enquanto 

metodologia para aprendizagem de temas de caráter 

social? 

 

Você relaciona a transversalidade como um 

mecanismo de integração entre as disciplinas? 

 

Como identifica o uso da transversalidade como 

metodologia para formação empreendedora? 

Conjuntura socioeconômica e 

cultural: 

PCNs (1977), Inoue (1999), LDB 

(1996), e 

 

Mecanismo de integração: Morin 

(1999; 2003), Prestini (2005), 

Wenceslau; Silva (2017). 

Educação Empreendedora 

Você considera possível a inserção da educação 

empreendedora por meio da transversalidade nos 

currículos de formação profissional tecnológica?                                                         

 

Com o olhar para formação integral do sujeito, você 

identifica a relação entre a educação empreendedora e 

o desenvolvimento de habilidades e valores para o 

empreendedorismo? 

Formação empreendedora: 

Dolabela (2006), Filion (2013), 

Schaefer; Minello (2016), Dornelas 

(2018), e 

 

Desenvolvimento de habilidades e 

valores: Filion (2013), Dornelas 

(2018). 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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3.5 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

De acordo com Godoi e Mattos (2010), os estudos qualitativos ocorrem sem a 

preocupação da representatividade estatística, proporcionando ao pesquisador 

flexibilidade na definição dos participantes, tendo como base o desenvolvimento teórico 

do trabalho e a possibilidade de retornar ao campo e aprofundar as entrevistas.  

 Para Godoy (1995), os pesquisadores qualitativos buscam: 

 

[...] compreender os fenômenos que estão sendo estudados a partir da 

perspectiva dos participantes. Considerando todos os pontos de vista 

como importantes, este tipo de pesquisa “ilumina", esclarece o 

dinamismo interno das situações, frequentemente invisível para 

observadores externos. Deve-se assegurar, no entanto, a precisão com 

que o investigador captou o ponto de vista dos participantes, testando-

o junto aos próprios informantes ou confrontando sua percepção com 

a de outros pesquisadores. 

 

 Para esse estudo, estabeleceu-se como critério, a participação de professores de 

Ensino Superior de Graduação Tecnológica. Esses professores, concomitante a função 

docente, desempenham atividades relativas à coordenação de projetos relacionados a 

discussão, análise, reflexão e formulação de propostas pedagógicas e curriculares de 

graduação tecnológica da Instituição de Ensino Público do Estado de São Paulo, o 

Centro Paula Souza (CPS). 

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (Ceeteps) é uma 

autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sdecti). A instituição é 

responsável pela administração das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de 

Tecnologia (Fatecs) estaduais, presentes em aproximadamente 300 municípios do 

estado. As Fatecs são unidades de Ensino Superior de Graduação e Pós-Graduação do 

Ceeteps, autarquia de regime especial associada à Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho” – Unesp. 

A instituição foi escolhida por conveniência, dado ao acesso do pesquisador aos 

professores participantes desta pesquisa. 

O Quadro 6 apresenta o perfil consolidado dos professores participantes da 

pesquisa, trazendo como informações: a titulação e suas respectivas áreas, o tempo 

mínimo e máximo de experiência em organizações, o tempo mínimo e máximo de 
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experiência na docência, assim como, o tempo mínimo e máximo de atuação no CPS e a 

função desenvolvida como coordenador de projetos institucionais. 

 

Quadro 6–Caracterização dos Participantes da Pesquisa 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O Quadro 7 apresenta o perfil detalhado por participante da pesquisa, descrevendo 

a titulação e experiência profissional de cada professor. 
  

 

 

 

Titulação 

 

Professores Mestres, em: 

 Recursos Humanos 

 Administração 

 Gestão Pública 

 Educação 

 Ciências da 

Computação 

 Têxtil e Moda 

Professor Doutor, em: 

 Tecnologia Nuclear 

 

   

Tempo de atuação (em anos) 

Mercado 

Tempo mínimo: 8 

Tempo máximo: 41 

Docência 

Tempo mínimo: 8 

Tempo máximo: 33 

CPS 

Tempo mínimo: 3 

Tempo máximo: 33 

   

 

 

 

 

Experiência Profissional 

(Área de atuação) 

 Área de Autopeças / Gestão da Qualidade 

 Mercado Financeiro / Gestão de Indústria de Papel 

 Gestão de Filial no Brasil (Empresa Multinacional) 

 Gestão na área de Turismo, Hospitalidade e Lazer no 

mercado nacional e internacional (Brasil, Israel e 

Espanha) 

 Gestão de empresas na área de Informática 

 Empresas de Saneamento Ambiental 

 Auditoria Interna em empresas do ramo hospitalar 

  

Coordenador de Projetos 

(Função atual no CPS 

concomitante à docência) 

 Análise e Formulação de currículos. 

 Capacitação / Formação continuada de Professores. 

 BPM da Coordenadoria de Ensino Superior. 
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Quadro 7: Perfil dos participantes 

Entrevistado Titulação e Experiência Profissional do entrevistado 

 

E1 

 

 

Mestre na área de Recursos Humanos. 

Tempo na docência – 11 anos. 

Experiência profissional – Área de Autopeças / Gestão da Qualidade. 

Tempo de atuação no mercado (fora da docência) – 15 anos 

Tempo de atuação no CPS – 9 anos 

Função atual no CPS (concomitante à docência) – Coordenador de Projetos:  

 Análise e Formulação de currículos. 

 Capacitação / Formação continuada de Professores. 

  

E2 

 

Mestre em Administração. 

Tempo na docência – 16 anos 

Experiência profissional– Mercado Financeiro / Gestão de Empresas 

(Indústria de Papel) 

Tempo de atuação no mercado (fora da docência) – 32 anos 

Tempo de atuação no CPS – 10 anos  

Função atual no CPS (concomitante à docência) - Coordenador de Projetos:  

 BPM da Coordenadoria de Ensino Superior. 

  

 

 

E3 

 

Mestre em Gestão Pública 

Tempo na docência – 33 anos 

Experiência profissional – Gerente Geral (Filial de empresa Holandesa) 

Tempo de atuação no mercado (fora da docência) – 8 anos 

Tempo de atuação no CPS – 33 anos 

Função atual no CPS (concomitante à docência) – Coordenador de Projetos:   

 Capacitação / Formação continuada de Professores. 

  

 

E4 

 

Mestre em Educação 

Tempo na docência – 24 anos 

Experiência profissional– Gestão na área de Turismo, Hospitalidade e Lazer 

no mercado nacional e internacional (Brasil, Israel e Espanha) 

Tempo de atuação no mercado (fora da docência) – 24 anos 

Tempo de atuação no CPS – 22 anos 

Função atual no CPS (concomitante à docência) – Coordenador de Projetos:  

 Grupo de Formulação e Análises Curriculares 

  

 

E5 

 

Mestre em Ciências da Computação. 

Tempo na docência – 13 anos 

Experiência profissional – Gestão de empresas na área de Informática. 

Tempo de atuação no mercado (fora da docência) – 41 anos 

Tempo de atuação no CPS – 13 anos 

Função atual no CPS (concomitante à docência) – Coordenador de Projetos:  

 Grupo de Formulação e Análises Curriculares 

  

 

E6 

 

Doutora em Tecnologia Nuclear 

Tempo na docência – 11 anos 

Experiência profissional no Mercado – Saneamento Ambiental 

Tempo de atuação no mercado (fora da docência) – 8 anos 

Tempo de atuação no CPS – 11 anos 

Função atual no CPS (concomitante à docência) – Coordenador de Projetos: 

 Capacitação / Formação continuada de Professores. 
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E7 

 

Mestre em Têxtil e Moda 

Tempo na docência – 15 anos 

Experiência profissional - Auditoria Interna em empresas do ramo hospitalar. 

Tempo de atuação no mercado (fora da docência) – 16 anos 

Tempo de atuação no CPS – 3 anos 

Função atual no CPS (concomitante à docência) – Coordenador de Projetos:  

 Análise e Formulação de currículos. 

 Capacitação / Formação continuada de Professores. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Cabe destacar, que houve a preservação da identidade dos entrevistados 

participantes desta pesquisa, sendo identificados pela letra E (entrevistado) seguida pelo 

numeral que indica a ordem de realização das entrevistas. 

 

3.6 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Para análise e interpretação dos dados das entrevistas, assumiu-se a utilização da 

análise do discurso, sendo que para Mozzato e Grzybovski (2011), “qualquer técnica de 

análise dedados, em última instância, significa uma metodologia de interpretação”. 

Segundo Duarte (2004), a análise das entrevistas, caracteriza-se por uma: 

 

[...] tarefa complicada e exige muito cuidado com a interpretação, a 

construção de categorias e, principalmente, com uma tendência 

bastante comum entre pesquisadores de debruçarem-se sobre o 

material empírico procurando “extrair” dali elementos que confirmem 

suas hipóteses de trabalho e/ou os pressupostos de suas teorias de 

referência.  

 

 A utilização da análise do discurso como uma opção metodológica, permite a 

interpretação da posição narrativa do sujeito, sua construção e significação, 

contribuindo para construção da proposta desse estudo. 

A etapa de coleta de dados teve como base o roteiro semiestruturado com 

entrevistas individuais, ocorrendo no prédio da administração central da instituição, 

entre os dias 03/10/2018 a 06/12/2018, respeitando a disponibilidade de agenda dos 

participantes. Utilizou-se um total de 7 horas e 20 minutos para o trabalho de coleta dos 

dados, conforme descrito no Quadro 8: 

  



63 

 

  

 

 

Quadro 8: Data e Tempo de duração das entrevistas 

Entrevistas Data Tempo de duração 

E1 03/10/18 1h 

E2 15/10/18 1h3min 

E3 18/10/18 58min 

E4 24/10/18 1h4min 

E5 24/10/18 1h2min 

E6 08/11/18 1h 

E7 06/12/18 1h5min 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O trabalho teve sua continuidade na transcrição manual e detalhada das narrativas, 

passando logo após o término das transcrições às análises cuidadosa dos dados, 

associando-se os dados obtidos e as categorias de análise propostas a priori, bem como 

as relações entre os relatos dos entrevistados e a teoria apresentada nessa pesquisa. 

 As análises obtidas serão apresentadas no capítulo 4, Análise de Dados e 

Discussão dos Resultados. 

  



64 

 

  

 

 

4 ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nos capítulos anteriores, buscou-se apresentar um panorama sobre o 

empreendedorismo, bem como as discussões em torno de sua inserção na formação de 

alunos de graduação tecnológica. Dada a abrangência e o significado do tema no 

contexto social, tais discussões, atualmente, configuram-se em torno da Educação 

Empreendedora, tendo seus pressupostos defendidos por diversos autores, assim como 

estabelecidos em legislação.   

A partir da teoria e prática de atores atuantes no âmbito das organizações e da 

educação, o estudo procurou identificar a viabilidade da educação empreendedora 

inserida na formação de graduação tecnológica. Nesse sentido, o uso da transversalidade 

apresentou-se como um mecanismo de integração, sendo considerada uma metodologia 

facilitadora da aprendizagem do tema, representando um ponto essencial nas discussões 

com os entrevistados, por caracterizar-se inicialmente como uma possibilidade viável 

para formação empreendedora, diante do caráter atribuído ao empreendedorismo no 

conjunto atual das relações sociais. 

Esta pesquisa estruturou-se a partir de pressupostos organizados em três 

categorias de análise. Tais categorias estruturadas a priori, pautaram-se no 

empreendedorismo como fator social, na transversalidade e na educação 

empreendedora, todas relacionadas ao processo de formação de graduação tecnológica.  

A primeira categoria trouxe a representação do empreendedorismo como fator 

social, e partiu de pressupostos relacionados à perspectiva econômica, sendo 

fundamentada a partir dos estudos de Schumpeter (1961;1997), Filion (1999), Cruz 

Júnior et al. (2006), entre outros teóricos e pesquisadores, sendo complementada nas 

relações estabelecidas em uma perspectiva social. Essa perspectiva social trouxe a 

necessidade de um novo posicionamento do sujeito em relação às alterações ocorridas 

nos modos de produção e comercialização de bens, bem como nas relações de trabalho, 

exigindo dos indivíduos um movimento de adaptação aos desafios impostos pelo 

mercado, estando fundamentada nos princípios apresentados por Schumpeter 

(1961;1997), Hashimoto (2013), dentre outros teóricos indicados nessa pesquisa.  

A segunda categoria trouxe a discussão do conceito da transversalidade, e partiu 

de uma leitura pautada na conjuntura socioeconômica e cultural da sociedade, 

fundamentada nos estudos de Inoue (1999), bem como estabelecida em legislação por 



65 

 

  

 

 

meio dos PCNs (1997) e da LDB (1996). A categoria buscou investigar a possibilidade 

da transversalidade enquanto mecanismo de integração, conforme representada nos 

PCNs e fundamentada nos estudos de Morin (2003), Prestini (2005), Wenceslau e Silva 

(2017), entre outros autores sugeridos neste estudo. 

 Por fim, a terceira categoria trouxe a concepção da educação empreendedora, 

propondo a discussão sobre o processo de formação do empreendedor, partindo dos 

pressupostos apresentados nos estudos de Dolabela (2006), Schaefer e Minello (2016) 

complementando-se no desenvolvimento de habilidades e valores empreendedores, 

fundamentados em Filion (2013) e Dornelas (2018). Essa categoria trouxe destaque para 

os trabalhos de Dornelas e Dolabela, como já indicado anteriormente, isso pela inserção 

dos autores no atual processo da educação empreendedora com ênfase na 

empregabilidade, como apontado por Martins e Oliveira (2017) e no desenvolvimento 

de competências e habilidades capazes de responder às mudanças ocorridas no mercado 

de trabalho. 

Diante das categorias propostas a priori, apresenta-se a análise das entrevistas, 

descrevendo a percepção dos entrevistados à luz da fundamentação teórica estabelecida 

para essa pesquisa. 

 

4.1 EMPREENDEDORISMO COMO FATOR SOCIAL 

 

As discussões em torno do empreendedorismo e de suas atribuições 

ocasionalmente deparam-se com questões advindas de um cenário socioeconômico e 

cultural, tornando-se como descrito no relatório do GEM (2017), essencial para todos os 

tipos de sociedade e organizações, independentemente de suas características. Tal 

referência tida como essencial, pode ser identificada nos apontamentos de Vale (2014), 

Susskind (2017) e Dornelas (2018), tendo sido observada na fala do entrevistado 7, que 

quando questionado sobre o tema, caracterizou o empreendedorismo como um fator 

social e econômico: 

 

E 7 – [...], vários tipos de cursos trabalham o empreendedorismo, 

criatividade, processo criativo, tecnologia, porque é uma necessidade 

desse momento [...], na minha opinião o empreendedorismo, tanto 

como um fator social, como econômico, é muito interessante, hoje 

temos várias vertentes como empresas que são ligadas já ao 

empreendedorismo, estão voltadas a você ser empreendedor, e as 
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disciplinas também [...]. Hoje vejo algumas características do 

empreendedorismo e um dos fatores que acho importante, é que ele 

trabalha a sustentabilidade, com a economia, com o social, os 

trabalhos hoje estão voltados para isso [...]. 

 

 Essas características apontadas pelo entrevistado 7, consideradas como 

importantes, são identificadas a partir da responsabilidade do sujeito empreendedor, 

trazendo reflexões, que associam o tema empreendedorismo, a uma questão implícita 

nas relações estabelecidas por esse sujeito, com a sociedade na qual encontra-se 

inserido, conforme o ponto de vista do entrevistado 3: 

 

E3 - [...] é ser uma pessoa responsável com aquele lugar que você 

está, com as pessoas com quem você trata, tem toda uma questão 

social com a proteção do meio e do ambiente [...]. A questão do fator 

social fica implícita ao tema, uma vez que o aluno ou aquela pessoa 

que tem interesse em empreender desenvolve essas competências, ele 

consegue enxergar de outra forma esse mundo dos negócios e suas 

possibilidades [...]. 

 

O apontamento relativo a enxergar de outra forma o mundo dos negócios pode 

caracterizar-se na capacidade do sujeito empreendedor em identificar oportunidades 

como apontadas por Oliveira, Melo, Muylder (2016) e Dornelas (2018). 

Tais responsabilidades atribuídas ao empreendedor, levaram estudiosos e 

profissionais, a buscarem referenciais em linhas históricas sobre o tema 

empreendedorismo, como citado por Hashimoto (2013), sendo, mais recentemente, 

encontrado em dados internacionais da OCDE, na busca de uma definição atualizada do 

perfil empreendedor, e de suas responsabilidades no contexto social, como sugerido por 

Carmona, Martens e Freitas (2017) e indicado no relato do entrevistado 1:  

 

E1 - Em termos sociais levamos em conta para definir essas 

competências empreendedoras, as referências da OCDE. Temos 

buscado bastante por padrões internacionais em termos de 

competência, a própria indústria 4.0, já nos mostra que é necessário 

um perfil de buscar novas possibilidades de solução de problemas, 

então o aluno deve ter esse perfil empreendedor. [...], temos 

trabalhado em um contexto social, onde temos o desemprego e 

devemos trazer a reflexão para sala de aula. Buscamos compartilhar 

[...] um cenário onde posso não ter a possibilidade de conseguir um 

trabalho formal, então quais as outras oportunidades [...].  Nos 

enxergamos como uma questão social, não que o aluno tenha que ser 

empreendedor, mas que ele enxergue nisso uma possibilidade em 
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desenvolver a capacidade de gerar renda [...], é uma diretriz nossa, 

enquanto instituição, temos que fazer. 

 

 Essas competências citadas pelo entrevistado 1, relacionam-se com o mencionado 

por Schwartzman (2016) quando se referindo às “chamadas de competências sociais, 

produtivas ou de gestão”, como complemento de formação para o perfil empreendedor. 

 Assim, o empreendedorismo traz a idealização de uma oportunidade, conforme 

apontado por Rufín (2018), tornando-se uma possibilidade de geração de ideias e de 

ações que promovam uma mudança de cenários, e uma resposta ao processo de 

adaptação aos desafios impostos pelo mercado, como indicado por Araújo, Oliveira, 

Taveira (2011) e Hashimoto (2013).Na fala do entrevistado 5, quando abordado sobre as 

possibilidades de adaptação aos desafios impostos pelo mercado, o mesmo descreveu o 

empreendedorismo, como a capacidade de desenvolver a autonomia para o sustento 

próprio, a partir do trabalho individual: 

 

E5 - Da minha ótica, eu vejo que existe uma tendência muito forte em 

automação de processos, automação de fabricação, automação em 

termos gerais de serviços, e tudo que você possa imaginar, assim 

como aconteceu na Revolução Industrial, onde a mão obra teve uma 

diminuição ou substituição na carga horária diária de trabalho, nós 

estamos partindo para uma próxima etapa de diminuição de carga 

horária de trabalho, e isso na sociedade como um todo [...] onde não 

existe uma empresa que vai cuidar dos empregados, cada um vai ter a 

própria força de trabalho individual [...]. 

 

 As mudanças descritas pelo entrevistado 5, configuraram-se em movimentos 

resultantes das alterações ocorridas na conjuntura socioeconômica, ambiental e cultural, 

levando o empreendedorismo, a extrapolar os limites das organizações, como 

mencionado por Filion, (1999), Hisrich, Peters e Shepherd (2017), ajustando-se a uma 

nova visão, conforme apontamentos dos entrevistados 4 e 7, quando indagados sobre o 

processo de adaptação às mudanças: 

 

E4 - Se via o empreendedorismo somente para quem queria 

empreender em seu próprio negócio, e não esse empreender na vida, 

porque hoje, mesmo sendo funcionário se pode empreender, pode se 

tornar um empreendedor e isso transformar sua carreira dentro do 

lugar onde se está [...], tem questões que hoje são importantíssimas, 

uma delas é o empreendedorismo, assim como. as questões de 

sustentabilidade. 
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E 7 – [...] hoje se vê algumas das características do 

empreendedorismo, e um dos fatores que acho importante, é que ele 

trabalha com a sustentabilidade, com a economia, com o social, 

porque você tem vários trabalhos hoje que são voltados para isso, o 

semestre passado tive uma experiência e fui fazer parte de uma banca, 

em uma instituição particular, onde se tinha trabalhos voltados para 

moda, e eles tinham o caráter, a característica de ter responsabilidade 

social, de ter a sustentabilidade, de mostrar a sustentabilidade do 

negócio [...].  

 

 Essas novas características descritas pelos entrevistados 4 e 7, relacionam-se ao 

próprio entendimento do conceito de empreendedorismo, que como apontado por 

Filion, (1999),Souza (2012), Hashimoto (2013) e Dornelas (2018)se faz novo na 

sociedade, apresentando-se em um processo evolutivo e inovador como mencionado por 

Oliveira (2014), carregado de intencionalidades, que na concepção do entrevistado 4, 

antes não eram compreendidas na abrangência do tema: 

 

E4 - Porque na época que eu estudei ninguém falava sobre 

empreender, e quando começo a entender o empreendedorismo, 

começo a estudar, se via o empreendedorismo de uma forma diferente 

do que vemos hoje, século XXI [...]. Quando a gente passa a entender 

o empreendedorismo e vê-lo como um fator essencial, isso muda a 

relação [...].  

 

 Tais alterações em relação ao tema, ajustam-se as transformações advindas dos 

avanços científicos e tecnológicos, que promoveram profundas modificações nas 

organizações, nos processos de gestão e nas relações de trabalho, como exposto por 

Costa, Carvalho (2011), ~~, Willcox (2016), Martins e Oliveira (2017) pressupondo um 

conjunto de saberes, que na fala do entrevistado 2, relacionam-se a potencialidades e 

competências desenvolvidas na educação formal: 

 

E 2 - Então na medida em que você trabalha com o aluno, e esse 

adquire potencialidades e competências para entender e enxergar um 

negócio, em que ele possa ser dono, ou detentor de um produto ou 

serviço oferecido ao mercado, isso pode gerar uma ruptura na relação 

dele com a sociedade onde ele está inserido [...]. 

 

 A aquisição de competências, vinculadas transições ocorridas na realidade do 

sujeito, como sugerido por Martins e Oliveira (2017) e descrita pelo entrevistado 2, 

impõe uma necessidade, em que o indivíduo, deve manter-se atualizado em relação ao 

cenário em constantes mudanças, cabendo entende-las para posicionar-se frente às 
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mesmas, sendo compreendidas pelos entrevistados 6 e 7, como uma atitude de estar 

aberto às novas possibilidades relacionadas às transformações ocorridas ao longo do 

tempo: 

 

E 6 – Tem que estar aberto a novas possibilidades e conhecer essas 

possibilidades [...] desde o começo ter essas cartas na manga [...] tem 

um leque de opções para um futuro incerto, que você não sabe o que 

vai acontecer. 

 

E 7 – [...] tenho uma visão de que o empreendedorismo é necessário, 

tanto é, que antigamente não se tinha isso como disciplinas, e ele se 

transformou, nós temos algumas coisas que foram transformadas 

conforme houve a evolução da tecnologia e a evolução da 

administração [...].  

 

Acredita-se que a referência a um futuro incerto identificada na fala do 

entrevistado 6, se dê pelas indefinições relativas às taxas de desemprego ou a 

instabilidade de emprego, mencionadas por Cruz Júnior et al. (2006), Croce e Kanaane 

(2017) estando representadas por um cenário retraído em função da crise. Esse cenário, 

pode despertar a atenção para as possibilidades do sujeito empreendedor e de suas ações 

direcionadas para sociedade, como exposto pelos entrevistados 2 e 3: 

 
E 2 - Alguns momentos você ajuda as empresas para que elas tenham 

sucesso no mercado, de toda forma o fundo principal é a sociedade, é 

o resultado que você vai trazer para essa sociedade,  

e às vezes também o legado de você atuar [...].  

 

E 3 - [...], principalmente tendo em vista a atual situação global, são 

empregos que estão sumindo, novas funções e tarefas aparecendo e, às 

vezes, o jovem ou alguém que está estudando fica um pouco perdido 

nesse mar de possibilidades, e abrir um negócio, empreender, pode ser 

uma solução que agrade mais, pela flexibilidade [...], às vezes é uma 

saída para quem não consegue se recolocar no mercado de trabalho. 

[...]. Então se trabalhar, por exemplo, a questão do entorno, de uma 

região onde estou inserido, quais ações de cidadania poderiam 

acontecer ali, vou trazendo conteúdos relativos à questão do 

empreendedorismo [...]. 

 

Considera-se, a partir da fala dos entrevistados, que todos reconhecem o 

empreendedorismo como uma questão de fator social. O ato de empreender é visto 

como propulsor para o indivíduo desenvolver autonomia e empregabilidade, identificar 

oportunidades, tornar-se capaz de gerar renda, como citado por Dolabela (2006), 

Hashimoto (2013) e Dornelas (2018) e promover ações que resultem em transformações 
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positivas, não somente em um seu contexto local, mas para sociedade em um modo 

geral. O empreendedorismo é percebido como uma resposta às mudanças ocorridas nas 

formas de produção, comercialização, e distribuição de bens e serviços, um caminho 

que torna o sujeito apto a posicionar-se frente as novas tecnologias, e modelos de gestão 

de negócios.  

Torna-se importante a discussão sobre o desenvolvimento do tema 

empreendedorismo e a formação do empreendedor, com a continuidade da análise das 

entrevistas relativas à transversalidade, correlacionando-a à base teórica proposta nesse 

estudo, conforme tópico a seguir. 

 

4.2 TRANSVERSALIDADE 

 

Como abordado na fundamentação teórica, à transversalidade de acordo com os 

PCNs, bem como apontado por Prestini (2005) e Inoue (1999) configura-se em uma 

metodologia direcionada a temas de caráter social, com a proposta de olhar para a 

problemática da sociedade, e para conjuntura econômica e cultural de cada tempo. Na 

fala do entrevistado 3, percebeu-se a transversalidade como uma possibilidade para 

abertura de visão em relação à comunidade local, construindo-se a partir da interação 

entre o saber e a realidade:    

 
E 3 – [...] a transversalidade proporciona uma abertura de visão das 

pessoas, de conhecer o todo, trabalhar com o entorno da região onde 

ele está interagindo [...], acho que se a escola trabalhar bem com a 

transversalidade, irá aproximar os conteúdos das disciplinas que são 

ensinadas [...] às vezes, o aluno não se interessa por esse conteúdo, 

mas dependendo do que for desenvolver, ou empreender, ou trabalhar 

no futuro, ficará tudo mais fácil, se os conteúdos que a escola ensinar, 

conseguirem atravessar essa barreira mostrando os links de cada 

disciplina com o conteúdo geral [...]. 

 

A transversalidade, como proposta metodológica de ensino, traz a finalidade de 

facilitar a inserção e discussão de diversos temas relacionados à comunidade, buscando 

no entorno, como observado na fala do entrevistado 3, estabelecer links entre os temas 

propostos, obtidos a partir da observação local, e as disciplinas e conteúdos trabalhados 

na escola. Tais iniciativas, sob ponto de vista do entrevistado 7, passaram por diferentes 

configurações, partindo do trabalho baseado em projetos vinculados a uma disciplina, 

assumindo em sua continuidade ao longo do tempo, um caráter transversal: 
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E 7 – eu comecei a trabalhar com projetos em 2005, mas tinham uma 

outra concepção, eram ligados a uma disciplina, você não tinha o tema 

como transversal, como integração, em 2009, já passa por uma outra 

visão, começa a ter a multidisciplinaridade, então houve uma 

evolução, e sempre esses projetos tiveram uma vertente que é você 

trabalhar com projeto e fazer alguma coisa, mas era, um fazer mais 

teórico, hoje está mais voltado para prática [...] em um dos trabalhos 

que acompanhei, eles fizeram um book, eles contextualizaram, tinha 

que ter um contexto e esse contexto era social, era responsável, tinha 

que ter a responsabilidade social, e a sustentabilidade [...], foram 

trabalhar o projeto em ambientes que não eram muito comuns, foram 

trabalhar em ambientes sociais [...], um grupo buscou o conceito da 

inclusão atrelado a criatividade e inovação, a partir de coisas simples 

[...] usaram uma vertente empreendedora para criar [...] através do 

ambiente social [...]. 

 

Essa multidisciplinaridade sugerida pelo entrevistado 7, poderia ser entendida 

como uma nova forma de organização do trabalho, estabelecendo-se em uma proposta 

de trabalho didático-pedagógico, como apontado na Resolução CNE/CEB nº 4/2010 e 

por Wenceslau e Silva (2017), estruturando-se em temas ou eixos temáticos integrados 

às disciplinas. Na fala do entrevistado 1, vemos a proposta de integração das disciplinas, 

a partir de projetos integradores, salientando que esses serviriam como suporte para o 

desenvolvimento do empreendedorismo: 

 

E 1 – [...] o que temos usado como fator e direcionamento nosso, é 

desenvolver projetos integradores [...] irá integrar diversas disciplinas, 

diversos conhecimentos, e o que deve acontecer, é que outros 

professores deverão colaborar com essa proposta [...] um professor 

gerencia, o aluno tem que ter percepção com os outros professores da 

colaboração de cada conhecimento, de cada disciplina, geralmente o 

quinto e o sexto semestre estão mais voltados para as ações 

empreendedoras. [...], só um professor não adianta, tenho que ter um 

professor que é o gerenciador, mas para ter sucesso eu preciso do 

comprometimento de todos, senão não irá resolver se não faz sentido 

ser projeto integrador para esse fim, aí deixaria somente como uma 

disciplina [...]. 

 

A possibilidade apresentada no relato do entrevistado 1, refere-se a uma disciplina 

denominada Projeto Integrador, inserida nos cursos do eixo de Gestão e Negócios, que 

tem por objetivo promover a integração das demais disciplinas previstas para o 

semestre, sendo atribuída a um professor, o qual será o direcionador das ações para o 

desenvolvimento dos projetos. Vale retomar as orientações do Fórum Econômico 

Mundial mencionado por Dornelas (2018), quanto à organização do empreendedorismo 

sob a forma de disciplina, reassumindo que essas seriam úteis se não estivessem 
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fechadas em si mesmas. Aponta-se a necessidade de reconceituação dos processos e do 

modelo de planejamento, conforme mencionado na LDB e na proposta de trabalho 

desenvolvida para o SENAI (2008), de modo a favorecer o trabalho conjunto, e o 

desenvolvimento de ações estruturantes para apropriação da metodologia pela 

comunidade escolar, preocupação percebida na continuidade da fala do entrevistado 1: 

 
E 1 - Nesse cenário deixaria só como disciplina que utiliza uma 

abordagem por projeto, mas a nossa proposta é envolver a unidade e 

os professores para extrapolar, trazer algo de diferente, não entender 

que a minha disciplina é isolada, mas que contribui para aplicabilidade 

na profissão do aluno [...].  

 

 O argumento do entrevistado 1, de envolver a unidade e os professores, sugerem 

um caráter transversal para o desenvolvimento do trabalho docente. Sendo, tal sugestão, 

acolhida com entusiasmo pelo entrevistado 6, entendida como um meio de interação dos 

saberes, tornando-se, de acordo com sua fala, uma ação facilitadora para a 

aprendizagem: 

 
E 6 - [...] achei fantástica a proposta do tema não ficar em uma 

disciplina, mas que envolva e permeie todas, eu consigo ver 

claramente isso, se ficar em uma disciplina, fica uma responsabilidade 

muito grande, pode ser que os alunos não consigam ligar outros 

fatores ao curso, quando é transversal, há vários professores 

trabalhando e mostrando as pontes e ligações [...]. Assim o tema 

empreendedorismo, não é naquela disciplina que irá aprender, mas 

mostrar como se pode pensar em relação às outras, ajudar o aluno a 

construir as pontes, sozinho fica muito difícil [...], se só tivermos uma 

disciplina, o aluno acha que aquele tema só faz parte daquele 

momento [...] 

 

 O entrevistado 6, em seu relato considera ainda a transversalidade como uma 

alternativa para redução da fragmentação do conhecimento, como sugerido por Morin 

(1999, 2003), indicando a possibilidade de iniciar os trabalhos pela aprendizagem por 

projetos, como indicado anteriormente pelo entrevistado 1, e constatada na fala do 

entrevistado 7, ressaltando sobretudo, a possibilidade de ampliação da proposta e dos 

possíveis resultados a serem alcançados com sua continuidade: 

 

E 6 – [...] quando o tema é transversal, são mostradas as pontes e as 

possíveis ligações, o aluno, consegue pegar e juntar todos os 

fragmentos, é melhor e facilita a maneira do aprendizado, consegue 

costurar, ver o sentido [...], se permear todo o currículo e os 

professores se juntarem e mostrarem para eles, “olha, tem essas 
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pontes”, é possível ver que o resultado envolve tudo, não dá para ficar 

só, focar em um só lugar [...]. Pode-se iniciar com a aprendizagem por 

projetos, no final envolvendo várias disciplinas [...], assim o professor 

será instigado a trabalhar com uma metodologia [...] precisará 

desenvolver um projeto interdisciplinar, que faça sentido [...]. Não se 

aprende só uma disciplina, se aprende a como lidar com o ser humano, 

se comportar em uma empresa, lidar com alguns problemas [...], a ter 

voz, a explicar, a falar [...], ter consciência que irá conseguir se manter 

[...]. 

 

Tais viabilidades relatadas pelo entrevistado 6, quando relacionadas à concepção 

da transversalidade, tornam-se carregadas de intencionalidades associadas à promoção 

de mudanças no comportamento do sujeito, manifestando-se na transformação da 

conduta a partir das relações e valores estabelecidos no processo de formação, como 

apontado por Prestini (2005) e verificado na fala dos entrevistados 1 e 5, quando 

questionados sobre o uso da metodologia na formação empreendedora: 

  
E 1 – [...] buscamos desenvolver uma mudança socioemocional, 

trabalhar melhor em grupo, trabalhar com a frustação, porque às vezes 

eles trabalham com algum projeto e descobrem lá no final que não deu 

certo. O entendimento em termos comportamentais e 

socioemocionais, o que percebemos é que o aluno fica mais reflexivo 

[...], já começam a pensar no impacto do negócio, no que é preciso ou 

são necessários em termos de conhecimento, o que se tem que buscar 

no mercado, e então, conseguir alinhar a questão da pesquisa e a 

questão da reflexão, em termos de aplicabilidade do negócio, não abrir 

um negócio de qualquer jeito, o aluno vai buscar a informação, vai 

estudar para poder abrir o negócio [...]. 

 

E 5 – Vamos pensar a partir da ótica do aluno, quantas competências o 

aluno deverá ter para ser um aluno do mundo de hoje, vamos dizer dez 

competências básicas, tanto as competências pessoais quanto as 

competências profissionais, de maneira simplista, essas competências 

não são exclusivamente desenvolvidas em cima da técnica, mas em 

cima de relacionamentos e de valores [...]. Dar valor para aquilo que 

pode ser o trabalho dele, como ele expõe esse trabalho e assim por 

diante. 

 

Considera-se pelo ponto de vista dos entrevistados 1 e 5, que essas iniciativas 

possam se referir às habilidades desenvolvidas pelos alunos, quanto à capacidade de 

selecionar o que é relevante, questionar, construir hipóteses e de estabelecer relações 

com o grupo, conforme previsto nos PCNs e na LDB, indicando resultados positivos no 

uso da metodologia. Ainda assim, vê-se na continuidade da fala do entrevistado 1, a 

preocupação de qual o melhor momento para se trabalhar temas relevantes e de caráter 
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mais abrangente, como o empreendedorismo, enfatizando a necessidade da maturidade 

do sujeito para compreensão da proposta: 

 

E 1- [...] interessante que isso é trabalhado muito, mas somente no 

final do curso que o aluno já está maduro, quando consegue usar o que 

aprendeu, e pensar em possibilidades, em termos do que posso fazer 

para sociedade enquanto solução, e de repente essa solução dele ser 

inédito, então ele está sendo empreendedor [...], conseguimos perceber 

no comportamento, é a questão da maturidade do aluno, quando esse 

questiona, “Onde está o detalhe? Porque não é viável?”, assim, 

levamos o aluno a reflexão, mas isso nós trabalhamos [...] quando tem 

essa maturidade e condição de fazer a interpretação [...]. 

 

Contudo, observa-se que a proposta de uso da transversalidade foi implementada 

pela legislação a partir do ensino fundamental, para alguns temas de caráter social, 

atendendo uma necessidade de uniformização das práticas de formação, como sugerido 

por Tardif (2014), despertando desde cedo, a capacidade de compreender, comparar, 

estabelecer relações, entre outras competências previstas na LDB. Considera-se assim, 

que o tema empreendedorismo, poderia alcançar maior efetividade se inserido a partir 

do primeiro semestre, e não somente no final do curso, como apontado pelo entrevistado 

1.Nesse cenário, o entrevistado 3aponta que a escola não está preparada para utilizar a 

transversalidade como metodologia, demonstrando preocupação com a possível 

distância entre a academia e as reais necessidades do mercado:  

 
E 3 - Faltam essas competências na escola e na educação básica, então 

eu acho importante incluir [...]. É o que falta, aproximar a realidade da 

escola [...], eu acho que na escola tradicional não se trabalhou isso 

porque nós enxergávamos uma distância entre o mundo acadêmico e o 

mundo do trabalho [...], mas quanto mais eles se aproximarem, mas 

opções de trabalho você cria, ou você promove o desenvolvimento de 

competências importantes para quem quer empreender [...].  

 

Tal preocupação apontada pelo entrevistado 3, tem continuidade em relação à 

experiência e ao entendimento dos professores, tanto para o desenvolvimento do tema 

empreendedorismo, como para uso da transversalidade, como observado na 

continuidade de sua fala, sendo confirmada no relado dos entrevistados 4 e 2: 

 

E 3 - Se eu tratar das competências e habilidades que eu preciso 

desenvolver, se eu tenho um professor que realmente conhece em 

profundidade, ou que vivenciou o mercado de trabalho, é exatamente 

o que diferencia, ele consegue promover a formação integral [...]. 
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E 4 – [...] isso só vai conseguir enxergar quem passou pelo mercado, 

quem tem só o conceitual, só o livro, não vai conseguir enxergar essas 

possibilidades de atuação [...]. 

 

E 2 – Então, é uma questão que gera dúvida, porque as pessoas não 

conseguem entender, porque são caixinhas estanques [...] acham que 

“eu dou a minha aula”, então não conseguem enxergar essa conexão, 

muito embora a estrutura do Projeto Político Pedagógico do curso 

entregue uma visão macro da formação, mas a percepção individual 

de cada professor em uma visão às vezes um pouquinho tacanha [...]. 

 

Tais inquietações percebidas nos relatos dos entrevistados 3, 4 e 2, fundamentam-

se na preocupação com formação integral do sujeito, e relacionam-se com as 

expectativas para interação entre os saberes, apontadas por Wenceslau e Silva (2017), 

exigindo da comunidade escolar que as competências esperadas sejam trabalhadas em 

conjunto, propondo a possibilidade de compreensão dos princípios da transversalidade 

por parte dos envolvidos. Destaca-se, nesse sentido, a necessidade de formação do 

professor, como apontado pelos entrevistados 3 e 2: 

 

E 3- [...] tem toda uma questão social, com a proteção do meio 

ambiente, e esses temas podem ser sim transversais, então acho que 

precisa inicialmente ter uma conversa sobre uma formação para os 

professores, para que essa transversalidade aconteça de fato, senão irá 

ficar só no papel mesmo. [...], essa flexibilidade que vai exigir do 

professor pensar em transversalidade, precisa ser muito bem 

trabalhada, teoricamente e na prática. Então é preciso exercitar o que 

seria, por exemplo, um projeto transversal. 

 

E 2 – [...] essa relação de transversalidade às vezes não perpassa pelos 

atores principais, que deveriam ser protagonistas nessa construção 

[...], mas o sujeito não sabe nem qual é o conceito, para que serve isso, 

então, se não sei para que serve, como é que eu vou usar? [...]. 

 

Verifica-se a partir do relato do entrevistado 1, que tal preocupação com a 

formação dos professores, como mencionada pelos entrevistados acima, é percebida 

pela Coordenadoria de Ensino Superior da Instituição, que busca criar possibilidades de 

redução das distâncias existentes no processo tradicional de formação, quanto ao uso de 

novas metodologias para o ensino, criando mecanismos facilitadores para implantação 

das propostas: 

 

E 1 - Aqui envolve a questão dos professores também, temos a 

capacitação para o professor nesse sentido, temos trabalhado, mas o 

que identificamos também que tem muitos professores que têm a 
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capacitação, aí é questão, de conscientizar e envolver no processo [...], 

então, estamos tentando trazer isso para das unidades, quais unidades 

estão fazendo? qual o modelo? Deixar isso mais padronizado, é a 

nossa proposta. [...], essa proposta muda a conduta do aluno e do 

professor [...], o grupo precisa se reunir, o coordenador precisa fechar 

essa possibilidade, para isso andar [...]. Na verdade, estamos 

montando um tutorial para desenvolvimento de projeto, algo bem 

simples, mas já definimos um manual orientador de como desenvolver 

projeto, o que se espera que envolva a questão da temática, a solução 

de problemas, poderia ser um protótipo, uma startup, aí vai depender 

do direcionamento da coordenação, mas esperamos que tenha um 

produto no final dessa proposta. 

 

 Essa proposta de formação apontada pelos entrevistados, bem como, a 

conscientização e envolvimento nas ações, teriam sua continuidade no planejamento 

conjunto da unidade de ensino, como sugerido pelo entrevistado 5 que considera que o 

uso da transversalidade, só se tornaria efetivo se houvesse o envolvimento de toda 

comunidade escolar: 

 

E 5 - A transversalidade passa por vários estágios, primeiro pela 

direção da instituição, pela coordenação, pelos professores e aí pelos 

alunos. Eu acho que tem que passar por todos para ser 

transversalidade. Parece coisa de doido o que estou falando, mas não é 

[...]. De quem eu preciso para desenvolver essas competências? [...], 

eu preciso dos outros professores. Para que os outros professores 

também colaborem, o próprio coordenador ou diretor da instituição 

tem que dar liberdade, para que se possa trabalhar em conjunto, ter um 

horário para isso, para que possamos planejar um trabalho 

interdisciplinar [...] onde existe a liberdade de haver a 

interdisciplinaridade, facilitando a transversalidade, [...] onde não 

existe diálogo entre o corpo docente [...] fica muito difícil trabalhar 

com interdisciplinaridade [...] não conseguimos fazer essa relação com 

assuntos. 

 

 Devendo ser, sob o ponto de vista do entrevistado 4, um processo estabelecido a 

partir do planejamento das atividades didático-pedagógicas: 

 

E 4 – olha, deveria ser um mecanismo [...], quando eu trabalhava em 

uma instituição particular, nós tínhamos semana de planejamento [...], 

então a semana de planejamento acontecia antes do recesso e na volta 

das férias, conseguíamos trabalhar os temas para a transversalidade e 

as questões relacionadas a eles, e fazíamos com que as propostas 

fossem amarradas dentro do planejamento [...]. 
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 Tais iniciativas permitiriam assim, alcançar os principais envolvidos na proposta 

de uso da transversalidade. Vê-se na fala dos entrevistados 1 e 3, a exigência da 

conscientização e do comprometimento da equipe de trabalho para suporte à proposta: 

 
E 1 - É na verdade um trabalho que exige muita conscientização, tem 

algumas unidades que os professores ainda são resistentes, eles se 

fecham, falam que vão contribuir [...] temos essa diferença, temos 

unidades que existe a ilha, cada um faz o seu trabalho e juntam tudo 

no final, e temos unidades que os professores realmente se sentam-se, 

colaboram e extrapolam, o pessoal “sai da caixinha”, o que se percebe, 

depende muito do perfil do coordenador e do professor, o coordenador 

do curso que terá que puxar esse envolvimento para garantir a 

transversalidade [...]. 

 

E 3 - [...], a questão da transversalidade é essa, você tem que ter um 

time bom de pessoas trabalhando, de docentes trabalhando e todos 

comprometidos em chegar naquele mesmo lugar, porque a partida às 

vezes até boa, mas no caminho vamos perdendo algumas pessoas que 

não entram naquilo que precisam entrar então o ponto de chegada não 

é o mesmo para todos os alunos [...], há necessidade de trabalhar com 

o grupo docente para de fato poder explicar como essa 

transversalidade poderia acontecer, para os professores poderem 

enxergar como fazer, de forma que fique relevante para o aluno [...]. 

Quanto maior é o degrau ou nível do conhecimento, isso vai ficando 

mais difícil. Porque a tendência das pessoas é se especializar sempre 

no seu mundo, no seu conhecimento, essa pessoa entende somente a 

importância dos conteúdos que ela trabalha [...]. 

 

 Tal envolvimento, segundo o relato dos entrevistados, facilitaria a inserção do 

empreendedorismo em uma abordagem transversal, como apontado por Thadei (2006), 

Verga Silva (2014), Schaefer e Minello (2016), o que levaria o tema a percorrer o 

currículo, contribuindo com o processo de formação do sujeito empreendedor. Nota-se, 

que esse movimento de conscientização, atuaria como incentivo, direcionando os 

professores para o uso de uma nova metodologia de trabalho, conforme observado na 

fala dos entrevistados 6 e 7: 

 

E 6-  [...] assim o professor é instigado para uma metodologia que faça 

o aluno ser o protagonista, e eles adoram ir atrás disso, mas depende 

muito de quem está ali a frente, o professor precisa elaborar um 

projeto que seja interdisciplinar, que faça sentido para o aluno 

terminar o produto, permear o currículo, porque não é só ter o 

currículo em si, mas ter esses projetos integradores, trabalhando as 

áreas. [...] se hoje o professor não conseguir fazer essas ligações, não 

tem integração, não tem transversalidade, então fica muito na mão do 

professor [...]. 
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E 7 – [...] trabalhamos hoje com metodologias ativas, onde o aluno 

tem que fazer, mas não podemos esquecer que o tema precisa ser 

contextualizado para aquilo [...], contextualizar o que, olha eu tenho 

um problema, tenho que ver esse problema dentro da empresa, os 

alunos não estão acostumados, digo para ele, preciso que estude o 

ambiente da empresa [...] não interessa se é pequeno, médio ou grande 

o negócio, o que precisa é ter um contexto [...] onde possa estudar [...]. 

 

 As preocupações recorrentes na fala dos entrevistados, sejam relacionadas à 

formação ou às iniciativas dos professores, reafirmam a necessidade de uma reforma em 

relação à organização do conhecimento e do trabalho docente, ampliando as ações ao 

âmbito didático-pedagógico como proposto no conceito da transversalidade. Essa 

preocupação, na perspectiva do entrevistado 1, tem orientado as propostas de trabalho 

da Instituição: 

 

E 1 - Então nesse contexto, existem comitês que buscam um grupo de 

professores para trabalhar de forma multidisciplinar [...] A proposta no 

futuro é mudar o modelo, fazer isso de forma a construir ao longo do 

curso esse perfil, já começar com um currículo que tenha o projeto 

desde os primeiros semestres [...], mas para ter sucesso eu preciso do 

comprometimento de todos, senão não irá resolver [...] esse professor 

que é o orientador vai dar as diretrizes [...] para começar a juntar tudo 

isso e trabalhar de forma transversal [...], não é um trabalho sozinho, 

eu não consigo sem um professor, alguém tem que gerenciar, os 

outros tem que estar envolvidos [...].  

 

 Pode-se verificar a partir dos relatos dos entrevistados, que a transversalidade é 

considerada uma metodologia viável para o desenvolvimento do empreendedorismo, 

dado ao enfoque de caráter social atribuído ao tema. Entretanto, observa-se na fala do 

entrevistado 4, que tais ações deveriam fazer parte do projeto pedagógico da escola, 

expondo algumas ressalvas quanto à proposta de uso de uma disciplina de projeto 

integrador nos currículos: 

 

E 4 – [...] eu te diria que deveria estar no projeto da escola, eu acredito 

que o projeto integrador é um avanço, porém você tem algumas coisas 

que criam entrave no projeto, ele não é como disciplina de concurso 

[...], como garante que esse professor que vai trabalhar o projeto 

integrador, irá trabalhar essas questões sociais vistas sob a ótica do 

século XXI [...], tem alguns professores, estes oriundos do mercado de 

trabalho, que fazem que isso aconteça, mas faz porque isso está dentro 

dele [...], faz isso acontecer, mas é uma iniciativa [...].  
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 Nesse sentido, notou-se a preocupação quanto à efetividade do processo, seja pela 

falta de compreensão do conceito, ou pela ausência de iniciativas para o uso da 

transversalidade, cabendo um destaque, para a falta de oportunidades de realização de 

um planejamento de ações integradas. Pode supor-se, que as ações de planejamento 

conjunto, auxiliariam na redução das preocupações iniciais, relativas à compreensão do 

conceito e ao uso da transversalidade.  

 Constatou-se nos relatos dos entrevistados, a existência de propostas voltadas ao 

uso de metodologias, tendo destaque para aprendizagem por projetos, estando estes, 

inseridos no plano curricular como uma disciplina denominada Projeto Integrador ação 

que diverge dos apontamentos de Schaefer, Minello (2016), Wenceslau, Silva (2017) e 

Dornelas (2018), os quais sugeriram a inserção do tema empreendedorismo de forma 

transversal no processo de formação. 

 Percebeu-se ainda, que abordagem do empreendedorismo ocorre somente no 

período final da formação, considerando-se, como apontado nos relatos, que nesta etapa 

os alunos já adquiriram maturidade o suficiente para entender a abrangência do tema. 

Verificou-se, a partir das falas, a preocupação relacionada à formação, tanto de 

alunos, quanto a de professores, pressupondo o entendimento de que a educação exerce 

uma ação essencial para suscitar possibilidades de melhoria, representando um caminho 

para diminuição das diferenças sociais enfrentadas no país, justificando-se assim, o uso 

de uma metodologia que promova a integração do conhecimento para formação integral 

do sujeito. 

Cabe à continuidade da análise dos dados coletados, relacionando-os às teorias 

relativas à categoria educação empreendedoras, conforme tópico a seguir. 

 

4.3 EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 

 

As discussões em torno da Educação Empreendedora pautam-se na 

responsabilidade da formação integral, direcionando os esforços para o 

desenvolvimento de competências que tornem os indivíduos capazes de responder às 

demandas de um mercado em constate movimento, reafirmando assim, o papel do 

empreendedorismo como um agente de mudança social, e como conteúdo-chave para 

formação do sujeito, conforme apontamentos de Dolabela, Filion (2013), Araújo, Davel 

(2018) e Dornelas (2018). Vê-se, a partir do relato dos entrevistados 3 e 1, que o 
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empreendedorismo, apresenta-se como um caminho facilitador para o desenvolvimento 

de competências e habilidades, sendo considerado como essencial, para que o aluno, 

possa posicionar-se frente à sociedade:  

 

E3 - Eu acredito que o empreendedorismo é o que traz todo um 

ferramental essencial para alunos de qualquer idade [...], no conjunto 

eles vão trabalhar as competências importantes para ser um bom 

empreendedor. 

 

E 1- Exatamente nessa linha e é um desafio, porque a questão técnica 

não é o problema, mas o comportamental, trazer [...] um 

comportamento padrão dos alunos que envolvam comportamento 

diferenciado [...] nós criamos um instrumento de monitoramento 

dessas competências, que envolve melhoria, qualidade, trabalho em 

equipe, solução de problemas [...]. 

 

Essas competências apontadas pelos entrevistados 3 e 1, podem relacionar-se às 

competências e habilidades sugeridas por Araújo, Oliveira e Taveira (2011), Bittencourt 

et al. (2015) e Dornelas (2018) levando ao desenvolvimento de um novo perfil de 

profissional. 

O desenvolvimento de tais atribuições deveria permitir a autonomia, o 

protagonismo e o autoconhecimento do sujeito, priorizando o ser em relação ao saber, 

como proposto por Dolabela (2006), associando-se diretamente à capacidade do 

aprender a aprender, estando tais apontamentos, centrados na natureza da educação 

empreendedora, conforme descrito por Schaefer, Minello (2016), sendo observada na 

fala do entrevistado 5, quando se referindo à autonomia do sujeito: 

 

E 5- Para que o sujeito trabalhe, cuide do serviço e do seu próprio 

trabalho, que vai provavelmente ao final das contas ser muito mais 

prestação de serviços [...] para que isso aconteça, tenho que dar não 

apenas a técnica, o estado da técnica para que a pessoa possa 

trabalhar, preciso dar certa autonomia para que ele possa andar com as 

próprias pernas, para que ele possa aprender a pescar, é o famoso 

ditado, “ele tem que aprender a pescar”, e pescar não é simplesmente 

colocar a minhoca no anzol, pescar tem toda uma estruturação antes, 

tem toda uma técnica, também tem todo um planejamento, tem todo 

um resultado que pode ser mensurado e assim por diante [...]. 

 

Tais concepções de autonomia relacionam-se com a aprendizagem na prática e 

experimentação, sugeridas para o empreendedorismo. O relato dos entrevistados 6 e 1, 

reafirma a necessidade de autonomia na formação do sujeito, caracterizadas a partir de 



81 

 

  

 

 

contribuições e possíveis soluções de problemas, sendo indicada como uma perspectiva 

primordial para formação do tecnólogo: 

 

E6 - Hoje em dia, é fator primordial pensar na formação, no que se 

pode fazer para contribuir com um produto, com o desenvolvimento 

de algo, pois não se sabe se em alguns anos irá precisar, se ficará 

naquele trabalho a vida inteira. É preciso ter a cabeça aberta para 

novas possibilidades e já ir trabalhando nesse momento [...].  

 

E1 – [...] temos essa perspectiva, todos os tecnólogos precisam ter 

essa visão de solução de problemas, seja para um produto, uma 

tecnologia, para criação de novos negócios, estamos tentando 

desenvolver [...], os cursos do eixo de gestão estão mais próximos pela 

busca da questão empreendedora, é onde eu consigo viabilizar e ter 

mais resultados na prática empreendedora com os alunos [...], isso é 

muito mais claro, os trabalhos já são mais bem conduzidos, se obtém 

um resultado melhor [...]. 

 

Essas possibilidades apontadas pelos entrevistados 6 e 1, vinculam a formação 

profissional às iniciativas e experiências de vida do sujeito, sendo percebidas nas 

alterações ocorridas em sua realidade, conforme apontado por Croce e Kanaane (2017), 

sendo vista na fala do entrevistado 2: 

 

E2 - Se você avaliar efetivamente a presença do empreendedorismo na 

formação de um profissional, ela reflete uma realidade de construção 

de mudanças [...] e isso pode ser uma ruptura na relação dele com a 

sociedade onde está inserido [...]. Então o sucesso e o fracasso não 

estão relacionados com a formação, mas, a educação é uma variável 

que pode interferir no resultado, na medida em que o sujeito monta 

uma empresa, a própria necessidade de estruturar a empresa como 

processo de crescimento faz o empreendedor a agir de forma a buscar 

a educação formal. 

 

Nesse sentido, a educação representa uma variável passível de promover 

mudanças positivas, como sugerido por Huber, Sloof e Praag (2012), capaz de 

“fomentar uma atividade empresarial de sucesso”, como constatado na fala do 

entrevistado 2. Contudo, observou-se que a presença do empreendedorismo na 

educação, se reflete em uma realidade ainda em construção, ocorrendo a partir de 

reflexões promovidas por instituições de ensino e por educadores, sobre quais ações 

implementar para prática da educação empreendedora, caracterizando o tema como um 

elemento novo ou recente no processo de formação, conforme mencionado por 

Hashimoto, Krakauer e Cardoso (2018) e relatado pelo entrevistado 4:  
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E 4 - Eu não fui formada para enxergar o empreendedorismo como 

opção, não recebi nenhuma formação dessa natureza [...] se quer se 

falava de empreendedorismo, tem questões que hoje são 

importantíssimas, uma delas é o empreendedorismo, assim como as 

questões de sustentabilidade, mas essas não eram previstas. Então, 

onde eu fui entender essas mudanças sociais e o empreendedorismo 

mesmo, foi trabalhando com educação [...]. 

 

 Tais apontamentos do entrevistado 4 em relação ao empreendedorismo, validam-se 

nos pressupostos da educação empreendedora mencionados por Schaefer e Minello 

(2016), que diferem dos modelos tradicionais de ensino e encontram-se em processo de 

construção. Notou-se na fala do entrevistado 4, a indicação do tema como 

importantíssimo para o momento de mudanças na sociedade, assim como no relato do 

entrevistado 3, que atribuiu o mesmo caráter a inserção do empreendedorismo na 

educação, configurando-o como uma possibilidade no posicionamento frente às novas 

relações de trabalho: 

 
E 3 – [...] eu acho importante incluir sim, principalmente tendo em 

vista a atual situação global, são empregos que estão sumindo, novas 

funções e tarefas aparecendo e às vezes o jovem ou alguém que está 

estudando fica um pouco perdido nesse mar de possibilidades, e abrir 

um negócio, empreender pode ser uma solução [...], quando você 

trabalha o empreendedorismo [...], você cria, ou você promove o 

desenvolvimento de competências importantes para quem quer 

empreender. Às vezes é uma saída para quem não consegue se 

recolocar no mercado de trabalho. 

 

Considera-se que a importância relacionada ao tema indicadas pelos entrevistados 

4 e 3, deveriam, segundo percebido na fala do entrevistado 2, estarem fundamentadas no 

planejamento da educação empreendedora, conforme apontado por Dolabela (2006), 

Hashimoto (2013), Ribeiro, Moreira (2017) e Dornelas (2018),tanto para garantia do 

processo de inserção do tema, como para o sucesso das ações estabelecidas, tendo em 

vista que o empreendedorismo não se caracteriza como um conteúdo convencional 

como mencionado por Dolabela (2006), exigindo novas configurações e um modelo que 

torne efetivo a compreensão do tema: 

 

E 2 - Eu tenho convicção que na medida em que você estrutura uma 

proposta para formação empreendedora, a possibilidade de dar errado 

foi mitigada [...] se pensará em todas as condições ideais para aquele 

tema ou aquela formação, no itinerário que se quer elaborar e entregar 

para o mercado, a proposta vai ser atendida, quando você não tem 

nada, quando não se estabeleceu nenhum parâmetro, quando não se 
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estabeleceu um roteiro sincronizado do que se deseja entregar a 

probabilidade de ter erro é muito grande. 

 

Nesse cenário, o planejamento da educação assume um papel de apoio ao ato de 

empreender, conforme apontado por Costa e Carvalho (2011), moldando-se a partir do 

contexto socioeconômico e comprometendo-se com o desenvolvimento de valores, 

atitudes, habilidades, criatividade e inovação.  

A falado entrevistado 3 indica que a inserção da educação empreendedora na 

graduação tecnológica pode representar o momento adequado para o aprendizado, 

conforme relatado: 

 

E 3 – [...] a preocupação de falar sobre o empreendedorismo para o 

aluno de graduação tecnológica, que já é uma faculdade é o momento 

mais adequado [...] porque às vezes ele até já está no mundo do 

trabalho ou está buscando uma posição, e ao entender o 

empreendedorismo, a colaboração, vamos dizer assim, a flexibilidade 

toda do aprendizado, do que é o empreender, ele talvez consiga uma 

colocação mais rápida, ou ele mesmo já terá condições de empreender 

sozinho ou com um grupo de colegas. 

 

 A proposta para inserção da educação empreendedora na graduação tecnológica, 

na percepção do entrevistado 4, configura-se como um caminho certo, como indicado 

por Lackéus (2015) e deve ocorrer, independente de possíveis conflitos de identidade da 

formação e de seu reconhecimento no mercado: 

 
E 4 – acho que estamos no caminho certo, mas temos um sério 

problema com o curso do tecnólogo, acho que temos problemas com a 

identidade [...], o mercado não entende, muitos chegam [...] não tendo 

a certeza de que é um curso superior [...], daí temos um problema no 

mercado de trabalho, porque o tecnólogo é visto como técnico [...] a 

entrada no mercado de trabalho é feita pelo mesmo lugar [...] se 

mistura as habilidades de entrada no mercado [...] se não tivermos esse 

olhar do que preciso para empreender, não consigo [...] a educação 

empreendedora transcende tudo isso [...] tenho visto formas de se 

formar diferente [...], a gente consegue enxergar com as iniciativas 

atuais, novos caminhos, então o fato do currículo ser escrito por 

competências, isso vai ajudar, o fato de levarem o projeto 

empreendedor para dentro de quase todos os currículos, isso vai 

colaborar, mas eu faço a leitura que que precisamos estudar mais essas 

questões, precisamos entender mais [...]. 

 

 Todas essas possibilidades tidas como caminhos para educação empreendedora, 

refletem a preocupação dos entrevistados, e são vistas como direcionadores das ações 
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para a Instituição. Na fala do entrevistado 1, vemos que essas iniciativas já retratam 

procedimentos estruturantes e norteadores, chegando à definição das competências 

empreendedoras para tecnólogo: 

 

E 1- Hoje isto está muito claro para nós no departamento de ensino 

superior, temos muitas unidades, como eu comentei o curso de RH, 

curso de Gestão Empresarial que existe já definido no Projeto 

Pedagógico o como desenvolver esse espírito, esse perfil 

empreendedor [...]. existe o direcionamento para o foco em startups, 

isso já existe, e a ideia é levar para toda rede, para todos os eixos 

tecnológicos [...]. Nós fechamos as competências do tecnólogo e uma 

das primeiras competências é que ele tenha um perfil para promover 

ação empreendedora independentemente do que ele for fazer no 

mercado. 

 

 Propondo-se a ampliação das ações e a conscientização para uso da proposta da 

educação empreendedora por parte das unidades escolares, como sugerido por Schaefer 

e Minello (2016), pressupondo que representam um processo evolutivo e irreversível, 

favorecendo a construção de novas oportunidades educacionais, como destacado na fala 

do entrevistado 7: 

 
E 7 – [...] a instituição ela faz as normas, então temos um contexto, 

onde o projeto deve ser integrador, mas ela colocou isso como norma, 

e cada uma das unidades escolares entenderam da forma que ela 

queria, [...] já vi os projetos integradores passarem por várias 

evoluções, multidisciplinar, transversal, empreendedor, criativo, 

inovativo, hoje se tem vários contextos [...], existe agora uma 

liberdade para aprender [...]. 

 

 Observou-se por meio dos relatos dos entrevistados, que o empreendedorismo é 

percebido como essencial na formação de graduação tecnológica, isso dadas as 

mudanças resultantes de transformações ocorridas na sociedade, e nas relações de 

trabalho. Destacou-se a relação estabelecida pelos entrevistados entre o 

empreendedorismo e o processo de inovação e de criatividade, podendo referir-se ao 

mencionado por Schumpeter (1961; 1997), Oliveira (2016) e Dornelas (2018). 

 Pressupõe-se que a educação empreendedora represente um caminho certo, 

apontando para continuidade das ações de planejamento e implantação nas diversas 

unidades de ensino da Instituição. 

 O tópico a seguir traz as discussões dos resultados da pesquisa obtidos na análise 

das categorias propostas para esta pesquisa. 



85 

 

  

 

 

4.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 O objetivo geral da pesquisa foi atendido no decorrer da análise das entrevistas, 

visto que os professores participantes percebem a importância da inserção da educação 

empreendedora na formação de graduação tecnológica. Observou-se a relação direta 

entre as três categorias propostas para o estudo, sendo que as premissas apresentadas na 

fundamentação teórica trouxeram contribuições significativas para estruturação da 

pesquisa, permitindo maior compreensão dos dados obtidos na análise das entrevistas. 

 Essa pesquisa estruturou-se em três objetivos específicos. O primeiro buscou 

identificar as ações estabelecidas para inserção do tema empreendedorismo na formação 

profissional de graduação tecnológica, tomando por base Dornelas (2018). Percebeu-se, 

a partir dos relatos, a promoção de ações estruturantes por parte da instituição, tendo 

como princípio, a inserção de uma competência empreendedora no rol de competências 

gerais de formação do tecnólogo e a proposta de construção curricular estruturada por 

competências. Em relação à segunda ação estruturante proposta pela instituição - a 

elaboração do plano curricular por competências -, supõe-se que tal concepção 

facilitaria a inserção das competências e habilidades empreendedoras previstas na 

formação do perfil do empreendedor de maneira transversal ao currículo, favorecendo a 

participação integrada de todas as disciplinas no itinerário formativo de alunos de 

graduação tecnológica.  

 O segundo objetivo buscou identificar a proposta de uso da transversalidade nas 

diretrizes da formação empreendedora, tomando por base Schaefer e Minello (2016). 

Dentre as ações identificadas com base nas entrevistas, notou-se a inserção de projetos 

integradores como disciplina em todos os semestres dos cursos do eixo de gestão e 

negócios, e a elaboração de um manual de orientações para o desenvolvimento desses 

projetos. Tais ações são tidas pelos entrevistados como estruturantes e orientativas, e 

reforçam a importância de mecanismos de integração do conhecimento no processo de 

formação de graduação tecnológica. 

 Detectou-se também certa divergência entre os entrevistados quanto à efetividade 

do uso da disciplina de projeto integrador para o desenvolvimento do tema 

empreendedorismo, havendo risco de atribuição de aula a professores não 

familiarizados com o trabalho por projetos, indicando certa limitação para o 
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desenvolvimento da educação empreendedora em sua abrangência, assim como a 

dificuldade nas ações de integração entre as demais disciplinas. Tais apontamentos 

indicam um ponto de fragilidade em relação à inserção da educação empreendedora, 

tendo destaque nas entrevistas, a necessidade de capacitação dos professores e o 

envolvimento da equipe gestora no planejamento das ações pedagógicas.  

 O terceiro objetivo buscou descrever as perspectivas dos professores 

coordenadores de projetos em relação à inserção do tema empreendedorismo na 

proposta de formação de alunos de graduação tecnológica. Os relatos evidenciaram a 

importância e a necessidade de inserção do tema empreendedorismo na formação de 

alunos de graduação tecnológica do eixo de gestão e negócios, considerando que, para o 

eixo tecnológico de Gestão e Negócios em específico, a formação empreendedora torna-

se essencial, isso pelo princípio gerencial que o eixo evidencia e pela iniciativa já 

estabelecida com a inserção dos Projetos Integradores na matriz curricular. Percebeu-se 

certa preocupação com a ampliação da educação empreendedora aos demais eixos 

tecnológicos, isso pela importância do empreendedorismo frente às atuais demandas de 

mercado e mudanças ocorridas nas relações de trabalho. 

 Segundo percepção dos entrevistados, assume-se que a instituição tem caminhado 

para o desenvolvimento da educação empreendedora, e que as iniciativas adotadas se 

pautam em ações estruturantes, indicando necessidade de ampliação das ações já 

estabelecidas para todas as unidades escolares (Fatecs), fomentando iniciativas para 

inserção do tema empreendedorismo por meio de metodologias diferenciadas, 

proporcionando formação integral dos alunos, como sugerido na fundamentação teórica 

desse estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse estudo buscou responder à questão de como se manifesta a transversalidade 

do tema empreendedorismo na formação de estudantes de Graduação Tecnológica. 

As premissas para definição do estudo partiram da representatividade que a 

formação superior de graduação tecnológica tem apresentado nos últimos anos no 

cenário brasileiro, sendo verificado nos dados do censo realizado pelo Inep (2007–

2017), um crescimento no número de matrículas superiores a 50% nos cursos 

presenciais, e cerca de 45% na modalidade de ensino a distância (INEP, 2018), 

indicadores que ressaltam a importância da formação para o cenário socioeconômico e 

cultural do país. 

Dentre as observações e análise dos dados levantados por meio das entrevistas 

realizadas, identificou-se a preocupação com a qualidade na formação dos alunos, 

relativas à atualização tecnológica necessária a responder às demandas de mercado, fato 

que se percebeu como relevante nos referenciais teóricos dessa pesquisa, e encontrados 

nas diretrizes e metas estratégicas da instituição. 

  Quanto à análise dos dados, verificou-se na categoria empreendedorismo como 

fator social, que para todos os entrevistados, o tema é visto como um agente de 

mudança social, mesmo quando apontado como um tema relativamente novo, sendo 

considerado capaz de promover respostas ao processo de mudanças da sociedade e das 

relações de trabalho no cenário atual. Tais mudanças referem-se às questões 

relacionadas ao status social do indivíduo a partir da geração de oportunidades, da 

melhoria da situação econômica individual e da coletividade próxima ao sujeito 

empreendedor, tanto como o desenvolvimento cultural e de responsabilidade com o 

meio ambiente. Destacaram-se no estudo as questões relativas à sustentabilidade, tanto 

das organizações na continuidade dos negócios, assim como, do meio ambiente, 

abrangendo o propósito de responsabilidade integral do cidadão. 

 A percepção de novidade associada ao tema, referiu-se ao destaque atribuído às 

ações de empreendedores no atual contexto econômico e social, bem como das novas 

determinações legais relacionadas à inserção do tema empreendedorismo no processo de 

formação, estabelecidos pelo PEEE para o estado de São Paulo, e implementado pelo 
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CPS a partir dos currículos de formação técnica de nível médio, sendo ampliado, 

segundo identificado nessa pesquisa, para formação superior de graduação tecnológica.  

 Pode-se supor, a partir da percepção do pesquisador, que a organização de eventos 

institucionais voltados ao desenvolvimento de projetos, tais como a Feira Tecnológica 

do Centro Paula Souza – Feteps e o Desafio Inova representem ações motivadoras para 

o incremento da educação empreendedora, fomentando o uso de novas metodologias de 

ensino, bem como a inserção de projetos nos currículos de formação profissional e 

tecnológica. Considera-se que tal fato possa ter norteado a proposta de inserção da 

disciplina Projeto Integrador nos currículos de graduação tecnológica do eixo de gestão 

e negócios. Cabe destacar que foram identificadas diversas iniciativas relevantes 

relacionadas ao empreendedorismo e ao uso de novas metodologias em diferentes 

unidades das Fatecs, mesmo sem a intenção de participação em eventos de qualquer 

natureza, configurando-se em ações pontuais de intraempreendedorismo por iniciativa 

de professores e gestores das unidades escolares. 

 O destaque do empreendedorismo como fator social e econômico confirmou-se no 

entendimento das oportunidades de geração de negócios, na capacidade de geração de 

renda a partir de iniciativas próprias, ou em melhorias promovidas em funções 

desenvolvidas em organizações nas quais o sujeito se encontre. Tal abordagem faz 

referência ao intraempreendedorismo, questão não tratada nesse estudo, mas relacionada 

às atitudes e valores desenvolvidos pelo sujeito empreendedor dentro das instituições, 

com igual relevância no contexto organizacional. 

 Tais oportunidades identificadas no estudo representam uma resposta às 

mudanças ocorridas nos sistemas de produção e de comercialização de bens e serviços, 

bem como aos avanços tecnológicos vivenciados nas últimas décadas, circunstâncias 

que, como apresentadas na fundamentação teórica, sugerem profundas alterações nas 

relações de trabalho, cabendo às instituições de ensino propiciar o desenvolvimento de 

competências e habilidades que respondam às atuais demandas, promovendo uma 

transição do modelo tradicional de ensino para um modelo que busque desenvolver 

propostas carregadas de significação no processo de formação.  

 Foi possível identificar também diversas iniciativas da instituição, com parcerias 

privadas, direcionadas ao desenvolvimento de projetos com uso de metodologias ativas 

que, sob essa perspectiva, indicam um processo de mudanças no modelo de ensino, 

pautados na experimentação, como sugerido para educação empreendedora. O uso de 
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Design Thinking, Gamificação, Modelo Canvas, Startup School, entre outras iniciativas, 

são práticas estabelecidas que apresentem resultados significativos na formação do 

sujeito. Contudo, percebeu-se que não foram definidos mecanismos de 

acompanhamento e avaliação dos resultados relacionados ao perfil empreendedor na 

formação dos alunos, seja no nível técnico ou no tecnológico.  

 Pressupõem-se, pelo cenário constatado neste estudo, que tais metodologias 

estejam mais presentes e fundamentadas na prática docente do ensino técnico, podendo 

justificar-se no fato de que as ações implementadas pelo CPS para inserção do tema 

empreendedorismo na educação profissional tiveram inicialmente o direcionamento por 

meio do PEEE para educação técnica de nível médio, passando, em segundo momento, 

para a educação de graduação tecnológica. 

Dentre as fragilidades apontadas nos relatos, a capacitação e o envolvimento dos 

professores para desenvolvimento da educação empreendedora, configuraram-se como 

fator preponderante para a efetivação das ações propostas pela instituição, pressupondo 

que a dificuldade não se refira à falta de conhecimento sobre o tema empreendedorismo 

e suas concepções, mas à falta de prática quanto ao uso de metodologias que favoreçam 

sua inserção no processo de formação.  

 Constatou-se a necessidade de reforçar o processo de capacitação dos professores, 

considerando, que as propostas de formação já estão estabelecidas e disponíveis aos 

mesmos, configurando-se muito mais em um processo de conscientização para o uso de 

metodologias. Contudo, percebeu-se certa fragilidade quanto ao modo de oferta das 

capacitações tal situação pode justificar-se na distribuição geográfica das unidades 

escolares na extensão do estado, dificultando o acesso de professores locados em 

cidades do interior e com maiores distâncias da capital, uma vez que as capacitações 

ocorrem na estrutura da administração central, localizada no centro da cidade de São 

Paulo. Pode-se supor que a ampliação das capacitações na modalidade de ensino a 

distância poderia favorecer a uniformidade de saberes e das práticas pedagógicas entre 

as unidades escolares da instituição.  

Verificou-se a preocupação com o tema empreendedorismo, confirmando-se que 

este não deveria ser incluído no currículo sob a forma de disciplina. Tal indicação foi 

identificada na representação de caráter social atribuído ao tema, considerado muito 

abrangente para ser tratado por um professor, em uma disciplina, ação que reduziria a 

importância e o impacto dos resultados esperados para o desenvolvimento do sujeito 
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empreendedor.  Essa visão fortalece a indicação do uso da transversalidade, conforme 

proposto nos PCN’s e na LDB, atendendo aos pressupostos de formação integral do 

sujeito. 

 Nesse contexto, a relação da transversalidade poderia indicar uma metodologia 

viável, possibilitando a inserção do empreendedorismo na formação de graduação 

tecnológica, favorecendo a integração curricular, propiciando ainda, uma mudança na 

relação entre professores e alunos quanto aos modos de ensinar e aprender.  

 Acredita-se que a indicação quanto ao uso dos projetos integradores, mesmo que 

inseridos como disciplina, poderiam validar-se e moldar-se aos pressupostos dos PCN’s 

(1997), se direcionados às possibilidades de estabelecer, na prática educativa, a relação 

do aprender a partir da realidade, abrangendo a capacidade de o sujeito intervir de forma 

responsável, estabelecendo um significado ou sentido real para o processo de 

aprendizado. É certo que o uso conforme proposto neste modelo de construção 

curricular incorre em risco de tornar-se uma disciplina a mais no processo de formação, 

não promovendo a interdisciplinaridade necessária para atendimento à proposta de 

formação integral, assumida em um trabalho de dimensão didático-pedagógica como 

estabelecido para o uso da transversalidade, exigindo ações para o planejamento 

conjunto das propostas para formação empreendedora, ação que permitiria traçar 

relações entre as disciplinas e a realidade, entre a teoria e a prática empreendedora, 

podendo resultar na mudança comportamental e socioemocional do sujeito, 

promovendo a capacidade de reflexão e o desenvolvimento crítico e racional esperado 

para os alunos. Sustenta-se o objetivo principal da formação integral, sendo 

compreendido que o uso da transversalidade poderia ser adequado, desde que, havendo 

a participação de todos os atores envolvidos no processo de formação.  

 Considera-se que a transversalidade, enquanto mecanismo de integração, pode 

indicar um caminho para a inserção do tema empreendedorismo. Entretanto, pode-se 

verificar que ainda não se configura como prática observada nos cursos de graduação 

tecnológica. Tal afirmativa parte das suposições apresentadas como dificuldades para o 

direcionamento das ações, pontuadas na falta de planejamento integrado nas unidades 

escolares, na falta de compreensão das propostas elaboradas pela administração central, 

na falta de formação ou conscientização dos professores e na falta de disponibilidade 

dos professores quanto à adesão das propostas apresentadas para o desenvolvimento do 

trabalho. Supõe-se que a prática de planejamento conjunto das ações pedagógicas esteja 
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mais associada à educação básica, estando na instituição relacionada à formação técnica 

-provavelmente pela característica de oferta da modalidade do ensino técnico integrado 

ao ensino médio -, exigindo um trabalho interdisciplinar para atendimento do itinerário 

formativo estabelecido para o curso, favorecendo a discussão de temas transversais ao 

currículo, bem como o envolvimento dos professores e equipe pedagógica.   

 Quanto à análise da categoria educação empreendedora, o tema mostrou-se 

essencial para suscitar oportunidades e possibilidades de mudanças, diante do atual 

cenário em constante transformação em um mercado globalizado. Pode-se perceber a 

preocupação relacionada ao desenvolvimento do empreendedorismo e à formação de 

graduação tecnológica, indicando um movimento consolidado em ações pontuais de 

algumas unidades escolares, e na estruturação de diretrizes elaboradas por parte das 

coordenadorias de ensino das formações técnica e tecnológica da administração central. 

 Outras ações identificadas durante a pesquisa apontaram para o direcionamento da 

educação empreendedora, como a orientação dos projetos integradores para criação de 

startups, bem como ações de coworking na iniciativa de algumas unidades, entre outros 

projetos propostos em conjunto com organizações e fundações da iniciativa privada. 

Entretanto, percebe-se que as iniciativas são pontuais, e não retratam a instituição em 

sua totalidade, trazendo uma representação tímida das iniciativas, não evidenciando a 

institucionalização da educação empreendedora na graduação tecnológica.   

 Tal afirmativa pauta-se nos seguintes pressupostos: a proposta de estruturação dos 

currículos por competências se iniciou em 2018, estando o departamento responsável 

pelas discussões, análises e elaborações curriculares ainda em processo de estruturação; 

o projeto integrador não garante a atribuição da aula a um professor habilitado a 

trabalhar por projetos, ou com processos de caráter interdisciplinar; a elaboração do 

plano de trabalho docente não se estabelece a partir do planejamento conjunto das 

ações ;as dificuldades dos docentes em participarem dos processos de capacitação, 

ocorrendo principalmente pela indisponibilidade de tempo, ou falta de um professor 

substituto para as aulas, dentro dos horários de formação oferecidos pela instituição; 

falta de integração do corpo docente, podendo ocorrer pelo fato de muitos trabalharem 

em diferentes unidades escolares, ou acumularem funções concomitantes em 

organizações privadas, reduzindo as possibilidades para reunião e planejamento de 

ações integradas. 
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 Contudo, considera-se que a educação empreendedora se configura em uma 

tendência a ser desenvolvida em todas as unidades escolares da instituição, tendo sua 

importância reconhecida pelos profissionais atuantes em projetos institucionais, os quais 

têm realizado esforços na elaboração de propostas que atendam às demandas da 

sociedade. Uma dificuldade observada refere-se à falta de uniformização da proposta, 

talvez pela relação de professores envolvidos no desenvolvimento e implantação das 

ações, como também o número de unidades escolares e a distribuição física das mesmas 

no estado de São Paulo.  

 As considerações deste estudo demonstraram que as mudanças ocorridas na 

sociedade e o avanço das tecnologias têm impacto nos direcionamentos de instituições 

de ensino, quanto a metodologias diferenciadas inseridas no processo de formação de 

graduação tecnológica.  

 O ensino do empreendedorismo se mostra eficiente quando inserido de forma 

transversal, porém faz-se necessário o planejamento e alinhamento entre os professores, 

assim como a capacitação dos mesmos em metodologias e tecnologias para que as 

práticas pedagógicas se tornem efetivas. Destaca-se que apesar de ser transversal, não se 

pode, nesse momento, evidenciar os resultados que o tema empreendedorismo exerce 

sobre o comportamento e realidade dos alunos. A necessidade de adequação às 

demandas impostas por tais mudanças direcionam o olhar para possibilidades 

relacionadas e evidenciadas por indicadores que trazem um panorama sobre as ações e 

impactos do empreendedorismo em diferentes países e modelos de sociedade. Tais fatos 

refletem na educação a necessidade emergente de atualização do modelo atual, 

possibilitando a ampliação da formação do indivíduo, a partir da redução da 

fragmentação do conhecimento, direcionando as ações para integração dos saberes e 

para formação integral do sujeito, de modo a torná-lo apto a responder com 

competências e habilidades às exigências impostas pela transformação do mercado, 

tendo adquirido as competências exigidas para séc. XXI. 

 A educação empreendedora pode propiciar um novo posicionamento do sujeito 

frente a sociedade incentivando-o a buscar melhores condições de vida, a partir do 

conhecimento e de competências e habilidades adquiridas no processo de formação. 

 Diante do exposto, pressupõe-se que o processo de ensino e de aprendizagem para 

formação do empreendedor oriundo dos cursos de graduação, deveriam necessariamente 

trabalhar com a experimentação (SCHAEFER; MINELLO, 2016), integração dos 
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saberes (MORIN, 1999, 2003), levando a formação integral do sujeito empreendedor e 

ao desenvolvimento de competências e habilidades capazes de responder às mudanças 

ocorridas na sociedade (DOLABELA, 2006, 2013; DORNELAS, 2018). 

 No que se refere às limitações do presente estudo destaca-se o item seleção de 

participantes foi composto por professores coordenadores de projetos. Certamente, a 

inclusão de mais professores que desenvolvem trabalhos interdisciplinares relativos a 

educação empreendedora, traria maior representatividade aos resultados obtidos e 

permitiria maior validade para pesquisa. 

Considera-se ainda como limitação a abordagem das concepções teóricas do 

empreendedorismo, trazendo para essa pesquisa a maior ênfase para vertente proposta 

por Schumpeter (1961), assim como para os trabalhos de Dornelas (2018) sugerindo-se 

o estudo sob o olhar das demais vertentes e concepções do empreendedorismo.  

Futuras pesquisas poderiam abordar temas relacionados aos atributos individuais e 

a percepção dos alunos egressos da graduação tecnológica quanto ao desenvolvimento 

do perfil empreendedor, assim como a análise do contexto social do empreendedor 

oriundo dos cursos de graduação superior do eixo de gestão e negócios.  

Sugere-se a continuidade dos estudos sobre o tema, trazendo o aprofundamento de 

padrões internacionais da OCDE e os impactos da educação empreendedora nas ações 

de intraempreendedorismo de alunos de graduação. 

Aponta-se também a possibilidade de estudos comparativos entre as instituições 

de formação tecnológica do estado de São Paulo e dos demais estados brasileiros, os 

direcionamentos e iniciativas de instituições privadas para a educação empreendedora e 

as metodologias aplicadas na formação de empreendedores. 

O tema empreendedorismo representa uma vasta área de investigação, tanto no 

contexto corporativo quanto no social, apresentando-se em constante processo de 

evolução e adequação aos cenários, abrindo espaço para futuras pesquisas relacionadas 

as ações de empreendedores em diferentes ambientes e condições de motivação para tal 

iniciativa empreendedora. 
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