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RESUMO 

 

LIBERATO, Antonio Carlos Teixeira. O Saber Empreendedor Docente: a experiência do 

Projeto Despertar - Parceria SEBRAE-RN/SEEC-RN. 2016. 226f. Tese (Doutorado em 

Educação) - Centro de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. 

 

O presente trabalho, intitulado “O Saber Empreendedor Docente: a experiência do Projeto 

Despertar - parceria SEBRAE-RN/SEEC-RN”,  tem como objetivo analisar as possíveis 

contribuições do empreendedorismo para o desenvolvimento profissional docente e para a 

educação escolar. Delimitamos os seguintes problemas: a proposta da educação  

empreendedora é capaz de contribuir na escola, para a inovação do processo educacional? 

Quais são os saberes empreendedores adquiridos pelos docentes formadores egressos do 

Projeto Despertar?  Como eles poderão contribuir para a formação e profissionalização 

docente? Os procedimentos teóricos e metodológicos utilizados para desvelar os objetivos do 

estudo norteiam-se na pesquisa qualitativa. Como instrumentos e técnicas de pesquisa, 

utilizamos a análise de conteúdo, a entrevista compreensiva e a observação. Fundamentamo-

nos em autores como: Bandura (1997), Rogers (2001), Maslow (1998), Candy (1991), 

Ramalho, Nunes e Gaultier (2004), Alcoforado (2010), Garcia (1999), Freire (1972), Dewey 

(1979), Dolabela (2002), Tardif (2014), Mezirow (1990), dentre outros. Este trabalho está 

provisoriamente organizado em duas partes. Na primeira parte, foi desenvolvida uma análise 

sobre a inter-relação do empreendedorismo com educação e ensino, seguido de uma 

apresentação do Projeto Despertar, sua origem, concepção, fundamentação teórico-

metodológica e como se desenvolveu a parceria com a Secretaria de Educação do RN, além 

dos resultados alcançados que caminharam para uma reflexão sobre as implicações 

pedagógicas dessa proposta educacional. A segunda parte do trabalho apresenta a 

metodologia adotada e os caminhos percorridos pela pesquisa para a identificação e validação 

dos dados, seguido dos resultados e considerações finais, expressas por meio de três 

categorias: Dimensão Pessoal, Dimensão Pedagógica e Dimensão Sociopolítica. Os resultados 

da pesquisa revelaram que os elementos didáticos e epistemológicos do campo do 

empreendedorismo têm um poder transformador, não só por parte de quem recebe (o aluno), 

mas principalmente, por parte de quem ensina/transmite: o professor. Esse conjunto de 

elementos que envolvem aspectos de natureza cognitiva e atitudinal desencadeia no professor 

um processo crítico reflexivo, o qual denominamos como “Saber Empreendedor Docente”. 

Considerando as novas necessidades formativas da sociedade, a perspectiva é que esse 

conjunto de saberes possa ser acessado didática e pedagogicamente pelos profissionais da 

educação, bem como, incluí-los no âmbito dos programas de formação inicial e continuada, 

oportunizando o engajamento da escola e seus estudantes nos inúmeros desafios que o mundo 

enfrenta, especialmente o Brasil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo. Saber Docente. Educação. Dimensões: Pessoal, 

Pedagógica e Sociopolítica. 
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ABSTRACT 

 

LIBERATO, Antonio Carlos Teixeira. The Teacher’s Entrepreneurial Knowledge: The 

experience of Despertar project – Partnership SEBRAE-RN / SEEC-RN. 2016. 226f. Thesis 

(Doctorate in Education) - Center for Education, Federal University of Rio Grande do Norte, 

Natal, 2016. 

 

This work titled "The Teacher’s Entrepreneurial Knowledge: the experience of Despertar 

project – Partnership SEBRAE-RN / SEEC-RN" has the main objective to analyze the 

construction of one’s teaching entrepreneurial knowledge in light of the experiences from 

high school teachers who are participants of Despertar Project. We defined the following 

research questions: from the perspective of teachers participating in Despertar, can the 

entrepreneurial knowledge acquired through this project empower teachers to trigger new 

processes that could change their pedagogy? Before the challenges of our time, what is the 

role that entrepreneurial education can play to form more active and critical individuals who 
are able to live in global citizenship? The theoretical and methodological procedures used to 

reveal the objectives of the study are grounded on qualitative research. For data collection 

techniques we used documentary research, comprehensive interview and observation. For the 

treatment of the information we use the Content Analysis. We conducted a study of 

descriptive and comphrehensive nature, with the support of documents prepared by the 

research subjects (teachers) as well as literature on entrepreneurship, education and teacher 

training. We rooted this research on authors such as: Tardif (2014), Mezirow (1990), Dewey 

(1979), Bandura (1997), Shulman (1998), Ramalho, Nunes and Gaulthier (2004), Alcoforado 

(2010), Garcia ( 1999), Freire (1972), Dolabella (1999) among others. This work is tentatively 

divided into two parts. In the first part, there is an analysis of the synergies between 

entrepreneurship, education and teaching. This section is followed by an introduction to 

Despertar, its origins and design as well as the development of the partnership between 

SEBRAE-RN with the Department of Education. The results from this section lead to a 

reflection on the pedagogical implications of this educational proposal. The second section 

presents the methodology used and the paths followed by the researcher to identify and 

validate the data, followed by the results and final considerations, expressed through three 

categories: Personal Dimension, Dimension Educational, and Social Dimension Policy. The 

research’s results reveal that the epistemological didactic elements of entrepreneurship 

teaching has a transformative power, not only on the part of the recipient (the student), but 

mainly on those who teach / transmit: the teacher. This set of elements, involving aspects of 

cognitive and attitudinal nature, triggers teachers to a reflective, critical process, which we 

name "Knowing Entrepreneurial Teacher". Taking into account the new educational needs of 

society, the perspective is that this set of knowledge can be accessed didactically and 

pedagogically by education professionals — as well as include them in the context of initial 

and continuing education programs —, thus providing opportunities for schools and students 

to engage with the numerous challenges facing the world, especially Brazil. 

 

KEYWORDS: Entrepreneurship; Teaching Knowledge; Education; Dimensions: Folks, 

Pedagogical, Sociopolitical. 
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RESUMO 

 

LIBERATO, Antonio Carlos Teixeira. O Conocimiento del maestro emprendedor: la 

experiencia del Despertar Proyecto - Alianza SEBRAE - RN / SEEC - RN. 2016. 226f. Tesis 

(Doctorado en Educación) - Centro para la Educación, Universidad Federal de Rio Grande do 

Norte, Natal de 2016. 

 

Este trabajo titulado "Conociendo Profesor empresario: la experiencia del Despertar Proyecto 

- Alianza SEBRAE-RN / SEEC-RN" tiene como objetivo principal analizar la construcción 

del conocimiento de enseñanza a la luz de las experiencias de los profesores de los 

participantes de la escuela secundaria Despertar del proyecto. Definimos las siguientes 

preguntas de investigación: desde la perspectiva de los profesores que participan del Proyecto 

Despertar, los conocimientos adquiridos son capaces de generar conocimiento que permite 

que los procesos desencadenantes del cambio en su enseñanza? Delante de los retos de la 

contemporaneidad, el papel que la educación empresarial puede desempeñar en la formación 

de las personas más activa, crítica y preparada para vivir en una ciudadanía global? Los 

procedimientos teóricos y metodológicos utilizados para revelar los objetivos de la guía de 

estudio estan baseados en la investigación cualitativa. Utilizamos ademas, técnicas de 

recolección de datos en investigación documental, entrevista completa y la observación. Para 

el tratamiento de la información usamos el Análisis de Contenido. Se realizó un estudio 

descriptivo de la integral, con el apoyo de los documentos preparados por los sujetos de 

investigación (profesores), así como la literatura sobre el espíritu empresarial, la educación y 

la formación del profesorado. La base de nuestro estudio esta en: Tardif (2014), Mezirow 

(1990), Dewey (1979), Bandura (1997), Shulman (1998), Ramalho, Nunes y Gaulthier 

(2004), Alcoforado (2010), García ( 1999), Freire (1972), Dolabella (1999) dentre otros. Este 

trabajo se divide en dos partes tentativamente. En la primera parte de nuestro trabajo, se 

desarrolló un análisis de la interacción de la actividad empresarial mediante la educación y la 

enseñanza, seguido de una presentación del Proyecto Despertar, su origen, diseño y cómo se 

ha desarrollado la asociación del SEBRAE-RN con el Departamento de Educación, y los 

resultados logrado que caminaba una reflexión sobre las implicaciones pedagógicas de esta 

propuesta educativa. La segunda parte de nuestro trabajo presenta la metodología utilizada y 

los caminos seguidos por la búsqueda de la identificación y validación de datos, seguido de 

los resultados y consideraciones finales, expresado a través de tres categorías: dimensión 

personal, la dimensión de la Educación, y la Dimesión Política Social. Los resultados del 

estudio revelaron que los elementos didácticos epistemológicos del campo de la empresa tiene 

un poder transformador no sólo por parte del destinatario (el estudiante), pero sobre todo por 

aquellos que enseñan / transmiten: el maestro. Este conjunto de elementos que involucran los 

aspectos de la naturaleza cognitiva y del comportamiento, disparan em el profesor un proceso 

crítico reflexivo, lo que llamamos "El Conocer del Maestro Emprendedor". Teniendo en 

cuenta las nuevas necesidades de formación de la sociedad, la perspectiva es que este 

conjunto de conocimientos se puede acceder didáctica y pedagógicamente por los 

profesionales de la educación, así como incluirlos en el contexto de los programas de 
educación inicial y continua, proporcionando oportunidades para la participación de la escuela 

y sus alumnos en los numerosos desafíos que enfrenta el mundo, especialmente en Brasil. 

  

PALABRAS CLAVE: Emprendimiento. Maestro del conocimiento. Educación. 

Dimensiones: personal, educacional y política social. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O interesse por esta pesquisa, atualmente desenvolvida junto ao Programa de Pós- 

graduação em Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGED-UFRN), 

que originou o Projeto Tese de Doutorado intitulado “O Saber Empreendedor Docente:  

experiência do Projeto Despertar - Parceria SEBRAE-RN / SEEC-RN”, teve como ponto de 

partida as experiências que desenvolvemos durante a gestão do Projeto DESPERTAR – 

Empreendedorismo na Escola, concebido em 2003, uma parceria entre o Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (SEBRAE-RN)1 e a Secretaria de 

Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte (SEEC-RN). 

No Brasil, o Projeto Despertar é considerado referência, por se tratar de uma iniciativa 

pioneira de implantação de educação empreendedora no ensino público. Configura-se como 

uma metodologia que converge para uma prática social denominada educação 

empreendedora. Focaliza a educação e o trabalho e tem como objetivo  oportunizar ao aluno 

do Ensino Médio a compreensão do empreendedorismo para a sua vida profissional e pessoal, 

contribuindo assim, para a sua transição no mercado de trabalho e na promoção de ações 

transformadoras no meio onde vive/convive.  

Os professores de escolas do Ensino Médio, sujeitos da nossa pesquisa, previamente 

selecionados pela Secretaria Estadual de Educação, participaram de um processo de formação 

coordenado pelo SEBRAE/RN, totalizando 64 (sessenta e quatro) horas-aula. Após a 

formação, os docentes retornaram para suas escolas e aplicaram a metodologia para seus 

alunos. Tal programa se processa através de atividades lúdicas e expositivas. Envolve 

elementos do comportamento empreendedor, do mercado de trabalho e da cidadania.  

Pelo intenso envolvimento com a gestão desse projeto e as experiências vivenciais 

com professores e alunos em Natal (RN) e outros estados do Brasil, onde o projeto foi 

implantado, sentimos nascer uma grande inquietação e curiosidade científica que nos 

motivaram a ingressar em 2013 no Doutorado em Educação, do Programa de Pós-graduação 

em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (PPGED/UFRN).  

Pelas experiências, estudos e projetos que já realizamos em nossa trajetória, 

particularmente junto a educadores, e pela estreita identificação com seus objetivos 

                                                             
1 No capítulo 2 (dois) apresentaremos em mais detalhes um pouco da história do SEBRAE.  
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profissionais optamos pela linha de pesquisa “Formação e Profissionalização Docente”, tendo 

como orientadora a professora Doutora Betania Leite Ramalho, na ocasião exercendo o cargo 

de Secretária de Estado da Educação, no período de 2011 a 2014. 

A problemática da nossa pesquisa situa-se nas implicações que os saberes 

empreendedores exercem nas práticas docentes dos professores participantes do Projeto 

Despertar. O objetivo principal do nosso estudo é analisar a construção do saber 

empreendedor docente, à luz das experiências dos professores do Ensino Médio participantes 

do Projeto Despertar. 

Esta relevância se deve ao fato de que existe no campo do empreendedorismo um 

conjunto de saberes e habilidades (criatividade, capacidade de organização, planejamento, 

liderança, persistência, habilidade de trabalhar em equipe, visão de futuro, busca de novas 

informações, capacidade para solucionar problemas), que podem ser incorporados no 

currículo escolar e utilizados pela educação. Todos esses tópicos oportunizam o 

desenvolvimento de novos saberes para o professor, que, consequentemente, revertem-se em 

conhecimentos significativos para os alunos, notadamente do Ensino Médio.  

“Qual a contribuição do Projeto Despertar para sua vida pessoal e profissional?” 

Esta pergunta direcionada aos professores foi extraída do Relatório Final de Avaliação do 

Projeto Despertar (ANEXO 1), e foi ela o ponto de partida que norteou todo o nosso estudo. 

O respectivo Relatório faz parte da metodologia utilizada durante o curso;foi implantado 

desde 2003 pelo SEBRAE-RN e a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte 

sendo utilizado até os dias atuais, com o objetivo de avaliar o processo de implantação e 

eficácia das ações do Projeto nas escolas, sob o ponto de vista operacional e metodológico. As 

respostas dadas pelos professores a essa questão foram coletadas, analisadas e sistematizadas, 

a partir de um arcabouço teórico-metodológico que fez emergir as três Dimensões do Saber 

Empreendedor Docente. São elas: Dimensão Pessoal, Dimensão Pedagógica e Dimensão 

Sociopolítica, as quais apresentaremos no decorrer da tese.    

Considerando as novas necessidades formativas da sociedade, a perspectiva é que esse 

conjunto de saberes possa ser acessado de forma didática e pedagógica pelos profissionais da 

educação, assim como incluí-los de maneira transversal ou específica no âmbito dos 

programas de formação inicial e continuada, oportunizando o engajamento da escola, dos 

professores e seus estudantes nos inúmeros desafios que o mundo enfrenta, especialmente o 

Brasil. 

Os resultados que emergiram desse processo investigativo, possibilitaram identificar 

elementos didático-epistemológicos que servirão de referenciais para a proposição de novos 
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programas de formação e profissionalização da docência.  Ademais, a busca de sinergias entre 

as temáticas empreendedorismo, educação e formação docente, numa relação de 

complementaridade, poderá contribuir como o conhecimento em educação, constituindo-se 

um objeto de estudo que possa resgatar a força das singularidades e dos aspectos locais e 

contextuais que envolvem a sociedade, a escola, o professor e os estudantes.  

Portanto, a tese que defendemos é que há um saber (Saber Empreendedor Docente) 

que mobiliza conhecimentos do campo do empreendedorismo, podendo ser adquirido e 

utilizado na sua atividade profissional. O respectivo projeto de pesquisa e a Tese de 

Doutorado propriamente dita, demonstram nosso envolvimento com questões relevantes do 

ponto de vista teórico e experiências vivenciais, possibilitando inferir que os fundamentos 

desse saber, ao dialogar com as questões da educação e da sociedade, são capazes de 

contribuir para a construção de uma nova escola, diversificando suas ofertas, sustentando  

seus projetos pedagógicos e, principalmente,  mediando os estudantes no desenvolvimento 

dos seus projetos de vida. 

 

1.1 ANTECEDENTES DO ESTUDO 

 

Atualmente, os contextos político, social, econômico, cultural, científico e tecnológico 

do século XXI apontam para novos caminhos exigindo uma reflexão crítica sobre as práticas 

educacionais e sobre os modelos que as fundamentam. A organização escolar/curricular 

praticada hoje, ainda é forte no nosso imaginário, já que nos formamos a partir dela. 

A cultura escolar não tem  mostrado receptividade à linguagem e às várias formas de 

expressão dos jovens dessa nova Era. Ainda não há indicadores ou estudos consistentes que 

demonstrem o que atrai e o que repele os jovens em relação à escola ou sobre a inserção da 

escola em seus projetos de vida e de futuro. Por outro lado, essa escola ainda não é inclusiva 

nem colabora para aumentar o respeito às diferenças e o sentido de alteridade.  

Não obstante, problemas recrudescidos – a exemplo da extrema desigualdade que 

preside as relações sociais e as oportunidades educacionais –, tornaram-se crônicos em países 

como o Brasil. De um prisma, mudanças significativas, de outro, a história parecendo repetir-

se diante de recorrentes problemas não resolvidos. Vive-se, portanto, de forma singular esse 

limite histórico da pós-modernidade2, num mundo com valores em crise: o velho que ainda 

                                                             
2 De acordo com Hargraves (1999), a Pós-modernidade é caracterizada por mudanças aceleradas, pela 

compactação do tempo e do espaço, pela diversidade cultural, complexidade tecnológica e incerteza científica. 
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permanece, porém, não plenamente usufruído e o conflito com um “mundo novo”, com novos 

valores em construção.  

Autores como Hargreaves (1999) e Arendt (1997), dentre outros, expressam alguns 

pontos de vista em comum quando analisam todas essas questões e discutem o cenário de 

incerteza e crise de sentido que a instituição escolar do século XXI vivencia. Para tais autores, 

esse quadro de turbulências (ou conflitos) guarda uma íntima relação com instabilidades e 

transformações que estão inscritas no seio da sociedade pós-moderna, e se refletem no 

professor, no estudante e na escola. 

Nesse cenário social e educacional, marcado pela complexidade, conflitos e desafios, 

quando direcionamos a nossa atenção para a prática pedagógica, observamos que  a formação 

de docentes vem sendo objeto de permanente debate em âmbito nacional e internacional, uma 

vez que preparar pessoas para uma realidade que não é mais a do pleno emprego implica em 

superar o modelo de formação docente baseado na racionalidade técnica,  partindo  para  

formações culturais, científicas, pedagógicas e transdisciplinares  que estejam vinculadas a 

uma formação prática integrada aos aspectos contextuais do presente e do futuro.  

As recomendações de alguns autores que investigam os saberes e a formação docente 

na atualidade (RAMALHO, NUÑES, GAULTHIER, 2003; SHULMAN, 1986; 

SARRAMONA, 2007; PERRENOUD, 2000) permitem destacar alguns indicativos de caráter 

teórico e metodológico que têm influenciado o pensar e o fazer na formação de professores, 

tanto na América do Norte como na Europa e na América Latina. Esses estudiosos, como 

veremos adiante, defendem a reinvenção contínua da profissão docente. Nessa direção são 

diversas as suas contribuições que apontam para a necessidade de se repensar a formação 

inicial e contínua de professores.  Através de exemplos práticos, os autores sugerem 

investimentos na  profissionalização do trabalho docente , indicando alternativas que podem 

somar-se para a edificação de novos saberes teóricos e práticos e o agir nas novas e 

complexas situações de ensino que se apresentam na sua atuação.  

Nesse estudo, como estamos lidando em toda sua dimensão com saberes docentes, 

importa ficar claro , em concordância com Tardif (1991) que esses saberes ultrapassam a 

formação acadêmica, revelam-se e formam-se na prática cotidiana, na experiência vivida. Ou 

seja, os professores trazem em si saberes experienciais, práticos e complexos. Um saber 

heterogêneo e plural que envolve aspectos psicológicos e intelectuais consumidores de boa 

dose de energia afetiva, como também de racionalidade. Portanto esses saberes inter-
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relacionados, voltam-se sobretudo para o agir no contexto e na relação com o outro, no caso, 

com os alunos, sem que ele (o professor) tenha uma total consciência disso.  

Esse estudo faz parte de um percurso acadêmico e profissional iniciado durante a 

graduação em administração de empresas, concluída em 1990 e no decorrer de toda uma vida 

profissional, construída por meio de estudos e vivências voltadas para a educação 

empreendedora no ensino formal.  

Ao ser contratado em 1992 como funcionário efetivo do Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte - SEBRAE, instituição reconhecida 

nacionalmente pelo trabalho que desenvolve na disseminação da cultura empreendedora no 

Brasil, nos envolvemos na criação e gestão de projetos e programas de fomento ao 

empreendedorismo em instituições de ensino, oportunizando a convivência e o aprendizado 

com educadores e alunos da rede pública e privada. Daí a identificação com a temática que 

envolve o binômio: educação e empreendedorismo.  

Nessas interações, percorrendo escolas e no contato diário com profissionais de 

educação e alunos, nos envolvemos diretamente com as ações decorrentes da prática docente, 

especialmente em escolas públicas. Passamos a conhecer as motivações, limitações e dilemas 

desse segmento, bem como a complexa rede de representações e o universo sociológico e 

cultural que se situa em torno da Escola.  

O Mestrado na Linha de pesquisa em Educação, Linguagens e Formação do Leitor nos 

aproximou de um novo campo de interesse: o uso e a apropriação das Tecnologias de 

Comunicação e Informação (TIC) em educação. Os estudos nos oportunizaram aprofundar 

conhecimento em aspectos da comunicação, inclusão digital e formação social, pontuando 

aspectos fundamentais, como a inovação da educação, em decorrência dos avanços 

tecnológicos.   

Essa experiência no Mestrado em Educação oportunizou nossa participação em  

eventos, congressos científicos, bem como a publicação de artigos e  participação em fóruns 

de discussões sobre  tecnologia educacional e empreendedorismo, além da  atuação como 

professor convidado em cursos de graduação e pós-graduação de diversas universidades do 

estado, com foco na formação de professores e executivos. Estas experiências fizeram emergir 

também novas reflexões, ideias e inquietações acerca da temática educação e 

empreendedorismo, objeto dos nossos estudos. 

Após a conclusão do Mestrado, não nos desligamos totalmente do ambiente 

acadêmico. Permanecemos no grupo de pesquisa da UFRN, participando como aluno especial 
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do PPGED, onde cursava semestralmente diversas disciplinas e ateliês, com o intuito de dar 

prosseguimento aos estudos na perspectiva do Doutorado.  

As experiências vivenciadas com a gestão do Projeto Despertar e o envolvimento com 

os estudos decorrentes da participação no PPGED gestaram novas perguntas e inquietações 

que nos motivaram a desenvolver estudos mais aprofundados acerca dos impactos do 

empreendedorismo na educação, não só pela identificação, mas pela necessidade de respaldo 

técnico e fundamentação teoria, didática e pedagógica para criar e coordenar projetos 

educacionais na instituição em que atua.   

 

1.2 O PROBLEMA  

 

O problema central a ser investigado no presente trabalho situa-se em torno do papel 

que a educação empreendedora exerce na prática de professores do Ensino Médio de algumas 

escolas públicas do Rio Grande do Norte, participantes do Projeto Despertar – 

Empreendedorismo na Escola. Partimos do pressuposto de que os professores, após a 

participação no respectivo projeto, desenvolvem um conjunto de novos saberes que passam a 

ser incorporados às suas práticas educativas.  

Esses novos saberes adquiridos e a transposição para a prática docente ou vida pessoal, 

são evidenciados por esses professores em reuniões, encontros informais, relatos de 

experiências em sala de aula ou descritos em relatórios, porém ainda não validados por meio 

de pesquisa científica. Pelas avaliações e resultados identificados em 14 (quatorze) anos na 

gestão do Projeto, identificamos a necessidade de uma investigação mais profunda sobre os 

dados, relatos e experiências de professores com o intuito de validá-los e assim contribuir para 

possíveis encaminhamentos de  propostas educacionais de formação e profissionalização dos 

docentes, na perspectiva de uma Educação Empreendedora. 

Para elucidar o conjunto de fatores que orientaram a escolha do problema, faremos 

uma explanação do contexto em que se inserem as discussões sobre educação para o 

empreendedorismo e formação docente. Justificaremos, logo a seguir, por meio de alguns 

preceitos teóricos os desafios do contexto social, econômico e educacional, além de 

motivações e inquietações que influenciaram a elaboração desta Tese.    

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
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O Relatório Final da comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI 

divulgado mundialmente em 1996 tece uma ampla reflexão sobre o novo cenário da 

mundialização das atividades humanas, suas implicações para as políticas educacionais e 

estabelece alguns pilares para a educação no século XXI (Aprender a Ser, Aprender a 

Conhecer, Aprender a Fazer e Aprender a Conviver)3. O Relatório representa um salto brusco 

de uma dimensão provincial, para uma dimensão planetária, que torna ainda mais hesitante a 

busca de soluções dos problemas educativos em escala mundial. Alerta para a necessidade do 

diálogo da educação com a diversidade, que é peça chave para a construção da democracia. 

No livro “Educar na era planetária”, Edgar Morin (2001) antecipou tendências do 

futuro e os dilemas do presente que hoje vivenciamos. Dispondo-se de acontecimentos reais 

ocorridos ao longo da história da humanidade, ele os aborda como um processo interligado, 

em que o planeta torna-se cada vez mais interdependente, contribuindo direta e indiretamente 

para que as economias emergentes, sobretudo as mais fracas, vivenciem de forma mais direta 

as implicações do caos que tudo isso às vezes geram. 

Morin (2001) apresenta, de maneira clara e objetiva os processos envolvendo 

planetarização e mundialização. Ele revela as contradições da atualidade submetendo fatos à 

análise como uma maneira de buscar novas ideias e propostas para o enfrentamento dos 

desafios que são postos para a humanidade. O autor ainda chama a atenção para implicações 

de um mundo prevalente das técnicas, do mercado e da política, que se opõe às condições 

éticas daqueles que foram empurrados para a margem.  

A tônica da proposta pedagógica de Edgar Morin, assim como do Relatório da 

UNESCO, é educar para a era planetária. Ambos enfatizam que a educação deve manter um 

diálogo com a diversidade, apontando para a necessidade de se construir uma escola 

abrangente que dialogue com as diferenças, adequada às realidades, mas também com suporte 

para levar àqueles que a frequentam um desenvolvimento equilibrado de forma a enfrentar as 

incertezas, desafios e oportunidades do século XXI.  

Considerando a realidade do mundo do trabalho, face à globalização econômica e 

cultural da atualidade, observa-se a flexibilidade e a rapidez em suas transformações. Abrem-

se novos postos de trabalho com abrangentes funções que exigem cada vez mais 

conhecimento especializado. Por outro lado, descartam-se trabalhadores em detrimento da 

crise econômica que assola o mundo, revelando impactos na classe empresarial que é 

                                                             
3 Os 4 (Quatro) Pilares da Educação serão tratados no capítulo 1 (um) , como também no capítulo 3 (três) dessa 

Tese. 
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obrigada a cortar gastos excedentes, optando pela simplificação de rotinas e automação de 

processos. Os efeitos dessa volatilidade afetam de forma imediata o campo educacional, mais 

precisamente a escola, sobretudo a atividade docente, que passa a ser cada vez mais 

complexa. 

Especialistas, dentre eles Dolabela (1999), Dornelas (2014), Filion (1994), Ioschpe 

(2012), apontam como uma das saídas que podem contribuir para a transformação econômica 

e social do país, o investimento em políticas de apoio ao Empreendedorismo, reconhecidas 

como medidas cada vez mais recorrentes para a sustentação da economia, geração de renda 

própria e encorajamento para  enfrentar o desemprego.  

A polissemia que envolve a temática do Empreendedorismo é ampla e inconclusa4 . os 

autores anteriormente citados (Dolabela, 19995; Dornelas, 20146; Filion, 19947) aprofundam e 

expõem, com muita pertinência, a dinâmica do processo empreendedor  no âmbito 

empresarial e educacional. Para eles e tantos outros autores que tratam do tema, a postura 

empreendedora  é um estado de espírito, um modo de ser e agir, uma forma determinada de 

encarar o mundo, na qual o sujeito  assume uma  postura ousada, criativa e confiante, tanto no 

trabalho quanto no cotidiano da vida pessoal. 

Considerando os objetivos do nosso estudo, esse pesquisador compreende que: 

  
Empreender pressupõe mudança, inovação, realização do indivíduo por meio 

de atitudes de inquietação, ousadia e proatividade na sua relação com o 

mundo. Trata-se de um tipo de comportamento que favorece a interferência 

criativa e realizadora no meio, em busca de um crescimento pessoal e 

coletivo (LIBERATO, 2006).  
 

Ao analisar a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM – 2015)8,  observamos 

que o País registrou em 2015, a maior taxa de empreendedorismo dos últimos 13 anos 

                                                             
4  Trataremos  das discussões que envolvem o conceito empreendedorismo no Capítulo 1. 

5  Ver o livro “Oficina do Empreendedor” (1999). 

6  Ver no livro de José Dornelas, “Empreendedorismo, transformando ideias em negócios” (2014, p. 28), as 

definições do conceito de empreendedorismo.   

7  Consultar o estudo de Filion intitulado “Competências para conceber o espaço de si: elementos de sustentação 

do sistema de atividades empreendedoras”, publicado nos Anais do VIII Congresso Latino Americano sobre 

Espírito Empresarial, Cali (Colômbia, março de 1994).   

8 O GEM é um programa de pesquisa de abrangência mundial que avalia anualmente o nível da atividade 

empreendedora. Teve início em 1999, por meio de uma parceria entre a London Business School, da Inglaterra, e 

o Babson College, dos Estados Unidos. Mais de 80 países participaram do programa. A pesquisa estuda, em 

nível detalhado, o comportamento dos indivíduos com respeito à criação e gerenciamento de novos negócios. Os 

dados e informações gerados pela pesquisa enriquecem sobremaneira o conhecimento sobre a atividade 

empreendedora, além do que é encontrado nos dados oficiais dos países participantes. Para mais informações 
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(39,3%). Estima-se que 52 milhões de brasileiros, com idade entre 18 e 64 anos, estavam 

envolvidos na criação ou manutenção de algum negócio, na condição de empreendedor em 

estágio inicial ou estabelecido. Desse total, pessoas entre 25 e 34 anos respondem pela criação 

de 34% das empresas hoje existentes. 

Esse quadro reflete o contexto econômico dos últimos três anos que impulsionou a 

redução de postos de trabalho formal, revelando que a atividade empreendedora no Brasil 

vem sendo mais atrativa para os jovens, por representar uma saída para a superação do 

desemprego e a geração de renda. Isto nos faz compreender que há necessidade de 

investimentos na formulação de programas que incentivem e deem sustentação à atividade 

empreendedora no país, principalmente junto aos mais jovens.      

Ainda com base nos dados da pesquisa GEM-2015, nos países que demonstraram o 

maior nível de inovação e educação (China, Rússia, EUA), a taxa  de  empreendedores 

aumentou. No Brasil, o aumento do nível de escolarização da população dos últimos dez anos 

contribuiu significativamente para o aumento da taxa de empreendedorismo. No entanto, 

ainda prevalece “o empreendedorismo por necessidade”, quando as pessoas empreendem por 

questões de sobrevivência, sendo essa característica fortemente evidenciada nos países da 

América Latina, em que o desemprego é mais abrangente. 

Considerando o exame PISA (Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes) da 

OCDE (Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico), entre 2010 e 201210 

no Brasil não houveram melhorias significativas no desempenho dos alunos9. Em relação a 

leitura, por exemplo, país saltou apenas do 53º lugar para o 55º no ranking entre 65 países 

avaliados. Ficou abaixo de países como Chile, Uruguai, Romênia e Tailândia10. Na 

interpretação dos analistas coordenadores da pesquisa do PISA, parte do mau desempenho da 

avaliação do Brasil pode ser explicada pela distorção idade/série, de alunos na faixa etária dos 

15 a 18 anos, na rede de ensino11.  

                                                                                                                                                                                              
acessar: http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/c6de907fe0574c8ccb36328e24b2412e/$File/5904.pdf 

  

9 Convém salientar que no ano de 2012, o estado do Rio Grande do Norte ficou  na 15ª posição do ranking 

nacional que avalia o aprendizado na educação básica em matemática, ciências e literatura. 

10 Quase metade (49,2%) dos alunos brasileiros não alcança o nível 2 de desempenho na avaliação que tem o 

nível 6 como teto. Isso significa que eles não são capazes de deduzir informações do texto, de estabelecer 

relações entre diferentes partes do texto e não conseguem compreender nuances da linguagem. 

11 O PISA adota como critério internacional, que a idade certa para os jovens estarem no Ensino Médio é com 15 

anos de idade. Na Europa, alunos entre 15 e 18 anos já estão no ensino secundário, mas no Brasil, ainda há uma 

grande defasagem. Parte dos estudantes entre 15 e 18 anos ainda não concluiu o  ensino fundamental menor.  

http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/c6de907fe0574c8ccb36328e24b2412e/$File/5904.pdf
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Os dados do IBGE (2014) revelaram que, apesar da taxa de analfabetismo funcional12 

do país ter caído 4,3% nos últimos 14 anos, o Brasil do Século XXI ainda  convive com uma 

realidade na qual 13, 2 milhões de analfabetos (8,7% da população acima dos 15 anos de 

idade) ainda não sabe ler nem escrever. Convém ressaltar que a Região Nordeste manteve-se 

com a taxa de analfabetismo funcional mais alta do País (27,7% em 2013 e 27,1% em 2014). 

Os dados verificados em 2014, segundo a pesquisa, ainda estão distantes das metas do Plano 

Nacional de Educação (PNE), que prevê reduzir para 6,5% a taxa de analfabetismo da 

população maior de 15 anos até 2015 e erradicá-la em até dez anos.  

Pesquisadores a área de educação, economistas, sociólogos e analistas da cena política, 

amparados por suas concepções estatísticas, teóricas e metodológicas, dentre eles, Fillion 

(1991), Antunes (1999) Scocúglia (2002) e Ioschpe (2012), corroboram que, apesar da 

significativa escolarização da população brasileira nos últimos 10 anos,  o quadro educacional 

no Brasil não avançou no mesmo patamar de desenvolvimento econômico, para níveis de 

qualidade satisfatórios, quando comparados aos nossos vizinhos latinos emergentes como 

Peru, Chile e Venezuela, que deram saltos expressivos em relação à educação.  

Ou seja, o nível de qualificação das pessoas para ocuparem postos de trabalhos mais 

complexos ainda é bastante deficitário. Apesar dos reconhecidos esforços do Governo Federal 

para elevar o grau de instrução da população brasileira, as condições para desenvolver o 

potencial empreendedor e a inovação no País denota dificuldades sobretudo pela qualidade do 

nosso sistema de ensino. Tal situação apenas reforça a percepção de que o cidadão  

empreendedor não possui condições para iniciar e se manter por muito tempo numa atividade 

produtiva, ao contrário do que ocorre em países como a Itália, Japão, Chile, Canadá e  EUA.  

Sendo a educação um dos requisitos estratégicos do processo de desenvolvimento 

das nações, a verdadeira mudança de patamar da sociedade em termos de desenvolvimento 

econômico e de qualidade de vida, se dará no momento em que se ampliarem as 

oportunidades para que as pessoas tenham acesso a um saber de qualidade, realizem suas 

escolhas e coloquem em prática todo o seu potencial criativo. 

Portanto, diante das incertezas da Era Planetária enunciada por Edgar Morin (2001), 

quando descreve a configuração de uma sociedade mundo e os grandes desafios educacionais 

e econômicos do Brasil, dentre eles, a qualificação e requalificação desses sujeitos, surge uma 

                                                             
12 Segundo o IBGE (2014), a taxa de analfabetismo funcional é definida como a proporção das pessoas com 15 

anos ou mais, que possui menos de 4 anos de estudo em relação ao total de pessoas na população com a mesma 

faixa etária. 



    31 

 

primeira reflexão: é possível um país se sustentar, em termos de desenvolvimento, sem 

contemplar nos seus programas de Governo, políticas educacionais que contribuam para a 

formação de cidadãos mais preparados para conviver com os desafios dessa nova Era?   

Alcoforado (2014, p. 3) ajuda a ampliar essa reflexão quando enfatiza que  

 

(...) torna-se inadiável que um novo movimento a construir e a desenvolver 

assuma também compromisso com a humanização da cultura, fazendo-se e 

refazendo-se na construção de uma cidadania local/planetária informada, 

ativa e crítica, empenhada em garantir a igualdade de direitos, deveres e 

oportunidades, desenvolvendo-se num processo multirreferencial e 

encontrando a articulação adequada entre as componentes psíquicas e 

individuais e as sociais e coletivas. 

 

 

Voltando nossos olhos para o Brasil do século XXI, como já afirmamos,  

compreendemos que as autoridades em nível Federal, especialmente o Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), tem demonstrado preocupação com o quadro precário em que se 

encontra a educação brasileira. Ao analisar o Plano Nacional da Educação (PNE) 2014-2024, 

observamos que esse documento estabelece 20 metas a serem alcançadas pelo país até 2020. 

Cada uma delas é acompanhada de estratégias para que se atinjam os objetivos delimitados. 

Uma das prioridades do PNE (Plano Nacional da Educação) são os jovens que 

frequentam o Ensino Médio, na faixa etária dos 15 aos 17 anos. Os estudos advindos do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) revelaram que 

os estudantes dessa faixa etária, ainda buscam o Ensino Médio como forma de estarem mais 

preparados para o mundo do trabalho, porém essa etapa escolar não vem sendo atrativa para 

eles.  Os indicadores do INEP (2014) apontaram que na primeira série do Ensino Médio, 17% 

de jovens matriculados são reprovados, enquanto 9,5% abandonam os estudos antes de 

concluí-los. Os demais permanecem fora da escola ou estão em distorção idade/série. Esse 

quadro revela-se como um dos grandes desafios da educação brasileira.  

Compreendemos, portanto, que ainda não foi possível superar a dualidade histórica 

que tem prevalecido ao longo da história no Ensino Médio, tampouco garantir a 

universalização, a permanência e a aprendizagem significativa para a maioria dos estudantes. 

Com base nesse contexto, algumas estratégias estão sendo desenvolvidas pelo MEC, na 

perspectiva de fortalecer o Ensino Médio, conter os altos índices de reprovação e evasão  e 

tornar essa etapa escolar mais atrativa para o estudante, resgatando-o para a sala de aula.  

Uma iniciativa bastante significativa foi o Programa Ensino Médio Inovador 

(ProEMI), lançado em outubro de 2009, através  da Portaria nº 971, chegando às escolas a 
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partir de 2010. O PROEMI foi criado com o intuito de provocar o debate e o fomento de 

propostas curriculares inovadoras nas escolas de Ensino Médio, consoante à disseminação de 

um currículo dinâmico, flexível e compatível com as exigências da sociedade contemporânea. 

Em síntese, propõe-se estimular novas formas de organização das disciplinas articuladas com 

atividades integradoras e multidisciplinares. 

Ao analisarmos as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) 

no ano de 2012, identificamos importantes avanços na orientação curricular nacional, dentre 

eles, a ampliação do currículo e a introdução da temática da inovação numa perspectiva de 

educação geral, em contraposição a uma formação específica e fragmentada. No segundo 

parágrafo desse documento, observamos que o eixo principal da organização curricular é 

trabalho, ciência, cultura e tecnologia, como dimensões indissociáveis da formação, tendo 

como princípios a interdisciplinaridade e a contextualização.  

Portanto, é possível inferir que essas novas DCNEM e programas, como o ProEMI, se 

bem planejados e articulados dentro de projetos pedagógicos construídos em conjunto com a 

comunidade, criam oportunidades  para que se promova no país a cultura empreendedora, 

tirando-se  proveito da contextualização e da interdisciplinaridade,  desenvolvendo o que 

podemos assim chamar de “saberes empreendedores”. 

Face ao exposto, defendemos que os fundamentos do empreendedorismo, de forma  

específica ou transversal, são capazes de contribuir para o conhecimento em educação, pois 

além de representar um  “acender luzes” para motivar o sistema educacional, oportuniza ao 

professor  a reflexão, o  diálogo e o repensar das suas práticas, além de dar consistência e 

sentido aos projetos de vida dos estudantes.  

Nesse sentido, surge a segunda reflexão: face às diretrizes que se colocam para  

Ensino Médio e a necessidade da educação de preparar as futuras gerações para lidar com um 

futuro incerto, em constante processo de mudança,  que escola precisa ser construída  para 

atender a geração atual e  futura e aos desafios dessa nova era?  

Autores como Pozo e Postigo (2000) revelam que nas últimas décadas tem se 

intensificado cada vez mais, uma crítica sem precedentes ao desempenho da escola, e que essa 

cobrança acentuou-se em função do acelerado avanço científico e tecnológico que a tem  

colocado em descompasso. Ou seja, desproporcionalmente ao avanço científico e tecnológico, 
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não estão sendo formadas pessoas para essa nova Era, ao tempo que as mudanças agora 

ocorrem de uma forma muito mais veloz e em grandes dimensões13. 

Já no século passado o filósofo e professor Jonh Dewey (1959 - 1952) expoente da 

aprendizagem pela experiência, criticava severamente a imposição vertical e metódica do 

sistema escolar tradicional, que inibia a participação ativa dos alunos ao preestabelecer 

padrões rígidos de comportamento e conduta, muitas vezes desproporcionais ao 

desenvolvimento e maturidade infantil, sem levar em conta as características e experiências 

pessoais.  Dewey ousou em criar uma escola viva, conectada com a vida prática, baseada na 

ação e na aprendizagem, por meio da experiência, sobretudo a vida real e não alheia a ela, já 

que as mudanças sociais na sua época também vinham ocorrendo em grande velocidade. 

Como já foi expresso nessa Introdução, numa dimensão mais filosófica, atento aos 

dilemas do século XXI, Edgar Morin (2001, p. 24) resgata o sentido da escola explicando que 

desde o seu surgimento, ela sempre acompanhou as transformações econômicas, tecnológicas, 

sociais e políticas da humanidade, mesmo que a passos lentos. No entanto, Morin  amplia esse 

entendimento ao enfatizar  que “o desenvolvimento da aptidão para globalizar os saberes 

torna-se um imperativo da educação”. Implica, portanto, em abrir os olhos para a 

complexidade dos objetos da pós-modernidade, cuja compreensão só é possível quando a 

escola se abre para o mundo, ultrapassa os limites das disciplinas isoladas, transformando os 

princípios organizadores do conhecimento.  

Pelo exposto, compreendemos que uma nova escola precisa ser pensada e 

(re)construída para atender aos desafios do novo milênio. Uma escola que seja para todos, que 

não discrimine que amplie as ofertas formativas para que o estudante se interesse em passar 

mais tempo, motivando-se em frequentá-la e aprender mais coisas além dos conteúdos 

prescritivos das disciplinas, mesmo estando claro que essa escola já não existe isoladamente e 

certamente, não será somente por meio dela que se promoverá a transformação da sociedade, 

uma vez que já não é a primeira fonte de conhecimento às vezes, nem mesmo a principal 

(POZO; POSTIGO, 2000).    

Partindo dessa premissa - de que a sala de aula não é necessariamente o único espaço 

de aprendizagem, pois as experiências fora dela são muito mais enriquecedoras -, é possível 

                                                             
13 Convém ressaltar o pensamento de Pierre Levy, que em algumas das suas relevantes obras, dentre elas “As 

tecnologias da inteligência” (1993) e “Cibercultura” (2000), discute as implicações culturais das novas  

tecnologias na educação e na formação que se constrói e se estende por meio da interconexão de imagens, 

mensagens e vinculação permanente com comunidades virtuais em criação que dão sentidos variados em uma 

renovação permanente (LÉVY, 1993). 
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inferir que os fundamentos da educação empreendedora, que abrange toda uma dimensão 

holística, oportunizam a construção dessa nova escola, dando sustentação aos projetos 

pedagógicos, diversificando suas ofertas formativas,  contribuindo  para que os estudantes, de 

forma  transdisciplinar,  elaborem com consistência os seus projetos de vida, a partir do 

aprendizado vivencial e dialógico, num contato mais direto com a realidade.  

Assim, considerando a proposição dessa nova escola, concluímos em nossas reflexões 

essa última questão: Que professor será preciso formar para essa escola e para responder a 

esses novos desafios? 

Considerando o perfil dos jovens que chegam às escolas, com outros valores e 

referenciais de vida, estimulados pela cultura tecnológica, especialmente aqueles que estão 

nas séries finais do Ensino Médio, pressionados pelas exigências do mundo do trabalho, como 

já expomos no início dessa pesquisa, observa-se na atual conjuntura um amplo 

questionamento sobre o papel do professor.  O debate no âmbito das políticas educacionais 

que permeiam fóruns e discussões situa-se em torno da profissionalização e da atuação, além 

dos novos saberes necessários à sua formação14.  

As perspectivas teóricas que orientam a formação docente na atualidade, presente nas 

obras de Ramalho, Nuñes e Gaulthier (2003) enfatizam que “não é possível continuar 

formando especialistas de perfil estreito, limitado em suas possibilidades profissionais atuais 

no qual se fragmenta e fragiliza a condição do professor como profissional”. Essa proposição 

também é defendida por autores como Shulman (1998), Sarramona (2007), Perrenoud (2000). 

As contribuições do pensamento de Shulman (1998)15 sobre os processos de 

aprendizagem e desenvolvimento profissional de professores vem influenciando 

pesquisadores e políticas de formação docente em todo o mundo. Uma das recomendações 

desse importante pesquisador da atualidade, é que os professores comparem suas práticas, 

com as práticas de outros professores a fim de ver o que estão fazendo, e a aprender a partir 

dessas vivências. Implica, portanto, em abandonar a individualidade intrínseca da profissão 

docente e se abrir para aprender uns com os outros. Nessa perspectiva, o autor sugere que os 

cursos de formação inicial incluam novas práticas e novos instrumentos de formação, como 

estudos de caso e práticas, estágios de longa duração, memória profissional, análise reflexiva, 

problematizações etc.  

                                                             
14 Além de profissionais da educação, tal debate envolve pesquisadores de diversas vertentes do conhecimento, 

dentre eles cientistas políticos, economistas, jornalistas, psicólogos, até mesmo antropólogos. 

15  Para esse autor, a base de conhecimento para o ensino consiste de um corpo de compreensões, conhecimentos, 

habilidades e disposições que são necessários para que o professor possa propiciar processos de ensinar e de 

aprender, em diferentes áreas de conhecimento, níveis, contextos e modalidades de ensino.  
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Com o intuito de provocar a concepção de novas propostas que ampliem a formação 

docente, Sarramona (2007)16, professor emérito da Universidade de Barcelona, Espanha,  

discute em um de seus artigos -  “O que significa ser profissional docente na atualidade17 - as 

questões que envolvem a profissionalização, expondo  tarefas gerais e específicas que 

precisam ser requeridas pelo docente numa perspectiva atual e futura, dentre elas: (1)  

aplicação de estratégias de ensino condizentes com realidade social; (2) maior 

acompanhamento dos alunos, focalizando o desenvolvimento de competências sociais; (3) 

conhecimento e aproximação do docente  das variáveis do contexto familiar e social do 

educando; (4) a necessidade de atualizar-se constantemente, comprometer-se com a profissão 

e com o projeto educativo, além de desenvolver, de uma maneira geral, o constante equilíbrio, 

a comunicabilidade, a confiança e o exemplo18.  

Ainda nessa direção, Philippe Perrenoud (2000)19, destaca o que deve ser 

transformado na formação dos educadores para que a sala de aula tradicional possa, enfim, 

mudar. As competências de ensino por ele preconizadas, delineiam o perfil do professor do 

futuro, sendo elas: (1)Organizar e dirigir situações de aprendizagem; (2)Administrar a 

progressão das aprendizagens; (3)Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 

(4)Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; (5)  Trabalhar em Equipe; 

(6)Participar da administração da escola; (7)Informar e envolver os pais;(8) Utilizar novas 

tecnologias; (9) Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; (10) Administrar sua 

própria formação contínua. 

Em síntese, os autores que referendamos: Ramalho, Nuñes e Gaulthier (2003); 

Shulman (1998); Sarramona (2007) e Perrenoud (2000) propõem inúmeras inovações nos 

processos de formação docente.  O perfil do profissional desse novo milênio deve ser amplo, 

com uma sólida formação teórica como ferramenta de reflexão e crítica, para a participação 

consciente no desenvolvimento de projetos profissionais, sociais e individuais. Observamos 

uma confluência nas posições desses autores. Embora recomendem mudanças 

epistemológicas em direção às experiências práticas, às relações estabelecidas na comunidade 

escolar e uma maior integração com o aluno.  

                                                             
 
17  Presente no site : https://digitalis.uc.pt/pt-pt/node/106201?hdl=5321. Acesso em: 18 abr. 2016. 

 
18 Outros estudos de expressão no contexto da formação docente no pais destaca-se a realizada por Bernadete 

Gatti e seu grupo de pesquisa da Fundação Carlos Chagas. 

 
19 Autor do Livro “As Dez Novas Competências para Ensinar”. 

https://digitalis.uc.pt/pt-pt/node/106201?hdl=5321
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 Fica claro no pensamento desses autores que a formação do professor da escola do 

Século XXI deve ser repensada. A ação pedagógica não deve se limitar  apenas a  sala  de  

aula, deve extrapolar  os muros  da  escola na busca de trilhas ou estímulos que contribuam 

para que os estudantes desenvolvam a imaginação criadora  apreendendo pela experiência e 

de forma transversal, conceitos sociais, econômicos,  políticos  e  emancipatórios envolvendo  

outros professores,  alunos,  pais  e  a comunidade escolar. Ou seja, cidadania, cooperação, 

contextualização e criatividade devem estar sempre articulados à sua prática.  

Ainda nessa questão, Philippe Perrenoud (2000)20, ensina o que deve ser transformado 

na formação dos educadores para que a sala de aula tradicional possa, enfim, mudar. As 

competências de ensino por ele preconizadas delineiam o perfil do professor do futuro, sendo 

elas: (1)Organizar e dirigir situações de aprendizagem; (2)Administrar a progressão das 

aprendizagens; (3)Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; (4)Envolver os 

alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; (5) Trabalhar em Equipe; (6)Participar da 

administração da escola; (7)Informar e envolver os pais;(8) Utilizar novas tecnologias; (9) 

Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; (10) Administrar sua própria formação 

contínua. 

Esta proposta não implica em abandonar o estudo das obras clássicas e dos grandes 

feitos e teorias da educação desenvolvidos pela humanidade ao longo dos séculos, pois a 

construção dos novos conhecimentos está sempre ancorada nelas. Logo, os professores desse 

novo milênio precisam estar cada vez mais conscientes da necessidade de adquirir e ampliar 

novos conhecimentos para a construção de um saber prático e empreendedor, baseados em 

sua experiência de vida, mas também nas vivências com o aluno, com a comunidade, o que 

certamente, permitirá refletir, experimentar e prepara-se para desenvolver práticas cada vez 

mais diversificadas que lhes são confiadas em sala de aula e além dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Autor do Livro “As Dez Novas Competências para Ensinar. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo Geral  

 

Analisar a construção do saber empreendedor docente à luz das experiências dos 

professores do Ensino Médio participantes do Projeto Despertar (parceria SEBRAE/RN e 

SEEC/RN). 

 

1.4.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificar e analisar a contribuição da educação empreendedora para a educação escolar, 

sob o ponto de vista dos docentes participantes do Projeto Despertar – 

Empreendedorismo na Escola;   

 Identificar os saberes empreendedores adquiridos pelos docentes, a partir da inserção 

deles no Projeto Despertar;  

 Analisar em que medida os saberes empreendedores adquiridos pelos docentes 

contribuem para o seu desenvolvimento profissional e pessoal. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O escopo do presente estudo foi estruturado em duas partes. Na primeira parte, 

denominada “Empreendedorismo em Educação: Fins e Implicações Pedagógicas”, 

apresentamos dois capítulos. No capítulo 2 (dois), intitulado “Encontro do Empreendedorismo 

com a Educação”, expomos o histórico da educação empreendedora no Brasil, no mundo e no 

estado do Rio Grande do Norte. Analisamos a inter-relação do empreendedorismo com a 

educação e o ensino, que caminhou para reflexões sobre suas implicações pedagógicas e 

epistêmicas decorrentes desse processo.   

No capítulo 3 (três) “Projeto Despertar: o ponto de partida”, apresentamos uma breve 

história do SEBRAE, a origem e concepção do Projeto, a parceria com a Secretaria de 
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Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Norte (SEEC/RN), as etapas da sua 

implantação, desafios, avaliações de discentes e docentes, e o estágio atual das suas ações.  

 A segunda parte, denominada “O Saber Empreendedor na Prática Docente” é 

composta por três capítulos. No capítulo 4 (quatro), intitulado “Percurso teórico e 

metodológico da pesquisa”, expusemos o desenho teórico e conceitual do trabalho, assim 

como os caminhos organizados e percorridos pelo pesquisador para o desvelar e interpretar os 

resultados. O processo de pesquisa foi desenvolvido em três etapas, conforme figura 

ilustrativa:  

 

 

Figura 1: Fases da pesquisa. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Como técnicas e instrumentos de coleta de dados, utilizamos: (1) Análise documental 

de Relatórios produzidos por professores, presentes no ANEXO 1 e (2) a metodologia da  

Entrevista compreensiva (KAUFMANN, 1996; SILVA, 2002). Para o tratamento, análise e 

interpretação dos dados, utilizamos a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2014; AMADO, 2014) 

com o suporte do software MAXQDA-11.  

A pesquisa consistiu num intenso processo de análise dos dados, incluindo leituras e 

releituras sucessivas de relatórios, cruzamento das informações, reflexões em torno dos 

significados, retorno a campo para contato com os sujeitos da pesquisa visando novas  

aferições. Fundamentamo-nos nas teorizações de Cantillon (2002), Say (1983), Shumpeter 
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(1997) Fillion (1993), McClleland (1971), Dewey (1979a), Delors (2006), Tardif (2014), 

Freire (1999); Marcelo (1999); Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), dentre outros do campo da 

psicologia, como Maslow (1945), Candy (1991) Bandura (1999), Mezirow (2000) e 

Alcoforadro (2008).    

Ainda nesse capítulo 4 (quatro) descrevemos como transcorreu uma das etapas mais 

significativas do estudo, que aconteceu entre março e julho de 2015, quando realizamos o 

doutorado sanduíche em Portugal, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade de Coimbra (FPCE-UC). Essa experiência contou com a participação do 

Professor e Pesquisador da FPCE, Doutor Joaquim Luís de Medeiros Alcoforado, cuja 

contribuição para novas reflexões e análises dos dados, a partir do aprofundamento em 

conhecimentos no campo da psicologia do comportamento e da aprendizagem, oportunizou a 

revisão e ampliação do objeto de estudo.  

No capítulo 5 (cinco), intitulado “Apresentação dos resultados da análise de conteúdo 

sobre o Saber Empreendedor Docente”, destaca-se os resultados do nosso estudo, organizado 

em três macrocategorias denominadas “Dimensões do Saber Empreendedor Docente”, sendo 

elas: (1) Dimensão Pessoal, (2) Dimensão Pedagógica e (3) Dimensão Sociopolítica. Cada 

Dimensão possui grupos de temáticas, as quais concluímos com a formulação de 11 (onze) 

subcategorias, sendo elas: (1) Confiança Pessoal; (2) Definição de metas e superação de 

desafios; (3) Descoberta de Oportunidade; (3) Realização Pessoal; (4) Inovação da Prática de 

Ensino; (5) Qualificação Profissional; (6) Trabalho em Equipe; (7) Valorização do Aluno; (8) 

Valorização do Planejamento; (10) Contribuição para a Sociedade e (11) Relacionamento 

Familiar e Comunitário. 

A figura 2 apresenta uma síntese das três Dimensões do Saber Empreendedor Docente 

e suas respectivas subcategorias:  
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Figura 2: Categorias e subcategorias do saber empreendedor docente. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
 

Finalmente, no capítulo 6 (seis), que se denomina “Considerações Finais : Análise dos 

Resultados sobre as Dimensões do Saber Empreendedor” expomos as conclusões da nossa 

pesquisa, a partir de uma macro análise. São apresentadas as reflexões sobre as três 

Dimensões do saber empreendedor docente, quando foi possível inferir que esse conjunto de 

elementos desencadeia no professor um processo crítico reflexivo, envolvendo aspectos da 

personalidade, de natureza cognitiva e atitudinal. Esse saber fundamenta-se nas teorizações de 

Jack Mezirow (1991), que entende a aprendizagem “como a realização de nova interpretação 

ou revisão de uma interpretação anterior ao significado de uma experiência, de maneira a 

orientar, posteriormente, a compreensão, a avaliação e a ação (MEZIROW, 1991, p. 1). Ou 

seja, à medida que o professor ensina aderindo e internalizando os princípios do 

empreendedorismo, ele também aprende e se transforma.   

Ao final de cada capítulo, destacamos as “sínteses conclusivas”, configurando-se 

como um resumo das reflexões empreendidas em cada capítulo, e que guiaram a 

sistematização do texto da Tese.  
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2 ENCONTRO DO EMPREENDEDORISMO COM A EDUCAÇÃO  

 

A educação empreendedora vem sendo objeto de pesquisa e debate, configurando-se 

como um novo e promissor campo de pesquisa, em face da amplitude e as vicissitudes gerais 

que circundam essa temática. O empreendedorismo, como um eixo integrador na educação, 

aglutina e oportuniza o engajamento da escola e seus estudantes nos inúmeros desafios que o 

mundo enfrenta, em especial, o Brasil.  

Saviani (1999) afirma que o estudo das raízes históricas da educação contemporânea 

nos mostra a estreita relação entre a mesma e a consciência que o homem tem de si mesmo, 

consciência essa que se modifica de época para época, de lugar para lugar, de acordo com um 

modelo de homem e de sociedade. Sob esse prisma, a educação é, portanto, um processo 

social o qual determina os fins a serem atingidos pelo ato educativo em consonância com as 

ideias dominantes numa dada sociedade.  

Vista por esse ângulo, podemos inferir que a história da educação acompanha a 

história do empreendedorismo. Portanto, esse saudável “entrelaçar” não pode ser visto de 

maneira fragmentada, como uma abstração, mas sim, como uma prática social situada 

historicamente numa realidade total, que envolve aspectos valorativos, culturais, políticos e 

econômicos. Deste modo, “as duas histórias” caminham juntas com a evolução da sociedade, 

do homem e do próprio conhecimento. 

Neste capítulo buscaremos compreender como o empreendedorismo se integra à 

educação, quais são as implicações dessa “integração” para o ensino e para a prática 

pedagógica? Considerando os objetivos do nosso estudo, em nossa análise tentaremos 

identificar as origens dessa relação, a partir dos vínculos com a história da educação no Brasil 

e no Mundo, utilizando como método de investigação, a pesquisa bibliográfica e consulta de 

obras de autores de referência sobre o tema. 

 O período do tempo escolhido para apresentar essa abordagem, situou-se entre o final 

da Modernidade21 (século XVII), até os dias de hoje. A opção por iniciar este estudo, tendo 

como ponto de partida a época moderna, partiu do significado que esse período representou (e 

ainda representa) para a história da educação e das origens do empreendedorismo; período 

esse em que o homem passa a questionar a vida, a buscar na sua própria existência 

explicações sobre ela, e, na educação, a possibilidade de construção do próprio homem. 

                                                             
21  De acordo com Lyotard (1986), a Modernidade tem seu início desde o final do período medieval (século XIII) 

até o final do século XVIII. Existem inúmeras teorizações acerca da delimitação desse período por historiadores. 

Porém, para fins desse estudo, tomamos como referência a pesquisa desse Autor. 
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Coincidentemente, foi nesse período que identificamos as primeiras discussões em torno da 

temática do empreendedorismo. 

Convém elucidar que ainda não existe um consenso quanto à definição do conceito de 

“empreendedor” ou “empreendedorismo” nem uma concordância quanto ao significado e 

sentido.  No campo da ciência, foi somente na segunda metade do século XX, mais 

precisamente na década de 1990, que no Brasil começou a haver um interesse crescente por 

esse tema e a surgirem os primeiros trabalhos de pesquisa que buscaram demonstrar de modo 

qualitativo e quantitativo, sua importância para a sociedade e para o sistema produtivo.  

De acordo com alguns pesquisadores, a ascensão do empreendedorismo no Brasil tem 

relação com o processo de privatização das grandes estatais e abertura do mercado interno 

para concorrência externa. Daí a grande importância de desenvolver pessoas capazes de 

ajudar o país no seu crescimento, gerando possibilidade de trabalho, renda e maiores 

investimentos. Com o seguinte teor, acrescenta Dolabela:  

 

Há muitas definições do termo empreendedor, principalmente porque são 

propostas por pesquisadores de diferentes campos que utilizam os princípios 

de suas próprias áreas de interesse para construir o conceito. Há duas 

correntes principais: os economistas, que associaram o empreendedor à 

inovação, e os comportamentalistas, que enfatizam aspectos atitudinais, 

como a criatividade e a intuição (DOLABELA, 1999b, p. 47).   
 

Portanto, o empreendedorismo, como objeto de investigação, é recente e usado em 

diferentes contextos com diversos significados. Essa subjetividade tem relação com as 

diferentes concepções ainda não consolidadas sobre o assunto, por se tratar de uma temática 

recente. No campo científico e acadêmico, a formação empreendedora pode ser caracterizada 

por situações que contribuem diretamente para que a ação aconteça.  

 

2.1 ERA MODERNA E ORIGEM DO CONCEITO EMPREENDEDORISMO  

 

Durante mais de dez séculos, a crença e a fé se constituíam baluartes de preservação 

da vida civilizada. A humanidade vivenciou um longo período que se caracterizou por uma 

sociedade de ordens, cuja comunicação e transmissão de saberes eram alicerçadas em 

procedimentos dedutivos e lineares.  

Tal qual a Era da Internet, que segundo Manuel Castells (1999), no seu Livro “A 

Sociedade em Rede”, iniciou-se a partir da década de 1970. A Modernidade foi Palco de 

grandes e profundas transformações. Podemos dizer, também, de grandes rupturas na 
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educação. Neste significativo período, o homem se conscientiza de suas capacidades racionais 

para o desvendamento dos segredos da natureza e busca empregá-las no sentido de encontrar 

soluções para seus problemas. Suas experiências de vida individual e social passaram a ser 

desvinculadas da religiosidade. 

 Nesta Era, caracterizada pela “descoberta das possibilidades do Ser Humano”, a 

subjetividade passa a ser objeto de investigação na direção das realizações das diversas áreas 

científicas e da filosofia. Visualiza-se nesse período, a busca de inovações no campo 

científico, filosófico, musical, político, além da pintura, da literatura, da economia. Cabia, 

então, investir na infância e na criança22, em vista da possibilidade de construção do futuro 

da humanidade.  

A partir das concepções de Lutero, Erasmo (século XVI), Comênio (XVII), Rosseau 

(XVIII), a infância e a criança se tornam valorizadas, sendo objetos centrais do processo 

educativo e pedagógico ocidental, que passa a centrar-se na existência, na vida, na experiência 

e na atividade do educando. Procura promover junto à criança, a liberdade, a espontaneidade e 

a criatividade. Há, portanto, no cerne de todas essas concepções, a oposição à filosofia 

medieval e o anseio de inventar e criar o futuro.  

Os estudos de Dolabela (2003) e Dornelas (2014) evidenciaram que foi no século 

XVII que o “Empreendedorismo” foi enunciado pela primeira vez, através do economista 

Richard Cantillon (1680-1734)23, que fez a primeira descrição da atividade empresarial e o 

papel do empreendedor na economia. De acordo com esses autores, o termo “Empreendedor” 

é derivado da palavra francesa entrepreneur (aquele que “suportava os riscos” e “enfrentava 

as incertezas” generalizadas do mercado). 

 Pela primeira vez na história, Cantillon fez uma distinção teórica entre aqueles que 

trabalham para um retorno fixo ou salário (empresário) e aqueles que enfrentam os retornos 

incertos, incluindo os agricultores independentes, artesãos, comerciantes e fabricantes 

(empreendedor). Logo após a sua morte o também economista francês, aluno de Cantillon, 

Jean-Baptiste Say (1767-1832), ampliou esse conceito descrevendo (1840) que o 

                                                             
22 De acordo com Araújo (2009, p. 85), a Infância é uma etapa da vida. O termo Criança se refere concretamente 

à pessoa que está vivendo a infância. No decorrer da Modernidade a criança e a infância constituem o caminho 

por onde passa tal construção.  

23 Não há muitos pormenores sobre a vida de Richard Cantillon, mas sabe-se que ele nasceu durante a década de 

1680, no Condado de Kerry, na Irlanda, filho de um proprietário de terras. Na primeira década do século XVIII, 

mudou-se para a França e obteve cidadania francesa.  
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empreendedor era o responsável por, entre outras coisas, reunir os fatores de produção, 

estabelecer valor dos salários, juros, aluguel e lucros que lhe pertencem. O Empreendedor era, 

portanto, “aquele que imaginava e desenvolvia negócios” (SAY, 1983).    

Associando a educação às transformações sociais, políticas e econômicas dessa mesma 

década, destacam-se as reformas Pombalinas em territórios portugueses, quando os Jesuítas 

foram expulsos, mais precisamente em 1772. De acordo com Nóvoa apud Boto (1996, p. 

185),  

 

O marquês de Pombal necessitava formar o mais rapidamente possível, uma 

elite culta, capaz de substituir o clero, nomeadamente os jesuítas. Para esse 

fim, urgia, sobretudo investir mais no ensino secundário do que na difusão 

da leitura e escrita,  melhorando  o ensino da filosofia, da retórica, do grego, 

e da gramática latina.  

 

Para esse autor, a educação jesuítica não convinha aos interesses comerciais emanados 

por Pombal. Ou seja, a educação propagada pela Companhia de Jesus tinha por objetivo servir 

aos interesses da fé. O Marquês de Pombal queria organizar uma nova educação de acordo 

com o ensino pretendido pela Coroa Portuguesa, que deveria ser laica, com fins científicos e 

práticos. 

Com isso, compreendeu-se que a intenção do Marquês era reconstruir um País, e nesse 

grande desafio identifica-se o “ideal de renovação” que caracteriza bem essa época de tantos 

questionamentos. Pombal concebe e processa um programa educacional de ensino das 

humanidades, voltado para o aperfeiçoamento geral do indivíduo para a vida civil, política e 

religiosa, segundo os imperativos pragmáticos do estado moderno português.  

A partir desses exemplos, fazendo a relação com outros que veremos mais adiante, 

entendemos que a perspectiva de “inovar” e “mudar” sempre permearam a educação. As 

primeiras concepções da atividade empresarial, a exemplo do papel do empreendedor na 

sociedade moderna, descritas por Cantillon e Say e a proposta educacional de Pombal, que 

evolui de uma educação Teocêntrica para uma educação com princípios de subjetivação, 

ilustram o processo de transição e de ruptura dessa época. 

  

2.2 SÉCULO XIX: PRIMEIRAS APROXIMAÇÕES DA EDUCAÇÃO ESCOLAR COM O 

MUNDO DO TRABALHO 

 

A partir da segunda metade do Século XIX, outros elementos foram incorporados à 

história da humanidade, fruto do desenvolvimento da ciência e da técnica, como o rádio, o 
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telégrafo, o telefone, a fotografia e o cinema. No decorrer desse período marcado pela guerra 

e invenções, ampliam-se as transformações nos mecanismos e as possibilidades de 

comunicação entre as pessoas.  

Como já vinha acontecendo na Europa e ao mesmo tempo nos Estados Unidos, 

intensificou-se a relação entre a pedagogia e as demais ciências, numa busca de métodos 

ativos e de educação integral, com especial atenção para as necessidades do educando. É 

nessa década (ano de 1912), que o economista Austríaco Joseph Shumpeter (1883 – 1950) 

publica The Theory of Economic Denvelopment, considerada a obra mais importante da 

ciência econômica do século XIX. Nesse livro, o autor articula de forma inédita, a economia 

com a sociologia, caracterizando a atividade econômica como um processo dinâmico, 

combinação de forças produtivas,  que inclui aspectos materiais e imateriais orientado para 

mudanças induzidas por inovações. 

 Assim, Schumpeter amplia as definições iniciadas por Cantillon (1725) e Say (1840), 

acerca do empreendedor e como parte integrante dela, aprofunda as descrições sobre sua 

personalidade e a inovação. Para esse economista, “a iniciativa de investir, não é tarefa para 

um homem comum (1997, p. 61)”. É protagonizada por um tipo de indivíduo especial, aquele 

que por meio de novas combinações dos fatores de produção, realiza inovações no sistema 

econômico, conforme assinala, 

 

O sonho e a vontade de encontrar um reino particular, de conquistar; o 

impulso para lutar, para provar a superioridade para com os outros, para ter 

sucesso não pelos frutos do sucesso, mas pelo próprio sucesso; alegria de 

criar, de mandar fazer as coisas ou simplesmente exercer sua energia e 

criatividades para mudar, se deliciando por aventuras (SCHUMPETER, 

1997, p. 57-63). 

 

Schumpeter (1997), ao relacionar o pensamento econômico com as ciências sociais, 

reflete as novas formas de conceber e de interpretar a ciência e a sociedade, num período em 

que as lições da guerra faziam emergir a necessidade de integrar os indivíduos à vida social, 

com o objetivo de reconstruir e dar continuidade à sociedade. Essa visão, por demais ousada 

para os economistas do seu tempo, também revela o propósito de romper com um pensamento 

clássico e um modo individualista de pensar e fazer ciência dos economistas do seu tempo. 

 Em síntese, a contribuição de Schumpeter para o empreendedorismo reside no fato de 

que o mesmo ampliou o conceito, relacionando a personalidade do empreendedor não apenas 

ao lucro, mas agregando novos elementos como a inovação, a autodeterminação, a tomada de 



    48 

 

consciência e a autonomia, colocando o empreendedor como um agente de conhecimento 

sendo ele, sujeito e autor do processo de “destruição criativa” (SCHUMPETER, 1997).      

Ao avançarmos para a década de 1920 identificamos o marcante movimento das 

Escolas Novas que se propagaram por países da Europa e dos Estados Unidos, inspirado nos 

ideais de Rousseau (1712-1778), Pestalozzi (1746-1827) e Fröebel (1782-1852). Esse 

movimento, também conhecido como Escolanovista apostava numa sociedade democrática. 

Buscava-se a equalização das oportunidades. Isto é, todo indivíduo deveria ser educado até 

onde permitia suas aptidões naturais, independente de razões de ordem econômica e social. 

Reivindicava ainda, uma educação pública e gratuita. O grande nome do movimento 

escolanovista nos Estados Unidos era o filósofo e pedagogo John Dewey (1859-1952). 

No Brasil, o seu ideário começou a ser propagado a partir da década de 1930, por 

Anísio Teixeira (1900-1971). Convém elucidar que essa década marca a entrada do Brasil no 

mundo capitalista de produção, o que exigiu uma mão-de-obra especializada. Portanto, era 

preciso investir na educação24. Seguindo os preceitos da Escola Nova, Anísio Teixeira 

influenciou a elite brasileira propondo um novo método de ensino: aprender pela experiência 

(ou aprender fazendo). 

 Ao analisarmos o propósito do movimento escolanovista, identificamos uma total 

relação com os princípios da educação empreendedora: conteúdos educacionais articulados 

com os anseios da sociedade, escola articulada com o mundo do trabalho e com a 

comunidade. Logo, merece considerar que: 

 

A escola deve assumir a feição de uma comunidade em miniatura, ensinando 

situações de comunicação de umas e outras pessoas, de cooperação entre 

elas, e ainda, estar conectada com a vida social em geral, com o trabalho de 

todas as demais instituições: família, centros de recreação e trabalho, as 

organizações da vida cívica, religiosa, econômica e política (DEWEY, 1973, 

p. 8).   

 

Para Dewey, o desenvolvimento da autonomia do educando orienta-se, sobretudo, à 

vida prática, à vida real, por isso, sua insistência para que a escola seja compreendida como 

uma “comunidade em miniatura” aproximando-a da própria vida, e não alheia a ela. Ou seja, a 

democracia moderna necessitava de um sistema educacional que fosse além da memorização 

de fatos e da passividade, precisava de pessoas autônomas, preparadas para as mudanças 

sociais já que essas estavam ocorrendo em grande velocidade.  

                                                             
24 Tal década coincide com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública e, em 1931, do sancionamento 

de uma série de decretos organizando o ensino secundário. 
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2.3 SURGIMENTO DO ENSINO DO EMPREENDEDORISMO  

 

No período Pós II Guerra Mundial (a partir de 1947), os Estados Unidos e a Europa 

começaram a disputar a hegemonia política, econômica e militar no mundo. A Europa, aos 

poucos, foi se recompondo, restaurando suas indústrias e sua vida econômica. De um modo 

geral, o clima era de otimismo, e tal momento facilitava o incremento de novas experiências 

em todos os campos, incluindo a pesquisa sobre o comportamento humano nas organizações.  

Nesta década as teorias da administração começaram a se proliferar, e novas propostas 

eram sugeridas, mas faltava muito para que os responsáveis pelas empresas traduzissem em 

condutas do dia a dia, aquelas proposições. O intuito era fortalecer uma nova classe 

empresarial que emergia vertiginosamente em busca de uma formação especializada para 

administrar novos empreendimentos, tal qual o ritmo de industrialização dos países da Europa 

e Estados Unidos. 

O modelo propõe uma estreita vinculação quase exclusiva entre educação e trabalho. 

Desse modo, desaparece a autonomia entre educação e economia, que caracterizou a escola 

moderna (SILVA, 1992). Desloca-se a educação da esfera do estado para a esfera privada, e o 

modelo de ensino centrado nas humanidades e na cidadania, passa a ser desconstruído 

paulatinamente.   

A principal premissa, objeto de estudos e debates no meio empresarial e econômico 

era a de que, quanto mais intelectualizado fosse o executivo, mais condições de sucesso ele 

teria, especialmente naquelas funções que exigiam novas formas para soluções dos problemas 

ou novas alternativas decisórias. A Havard Business Scholl (HBS), renomada universidade 

americana, era o grande modelo.  

Foi assim que no ano de 1947, a HBS implantou primeiro curso sobre gerenciamento 

de pequenas empresas com abordagem empreendedora, intitulado “A Gerência de novas 

empresas25”. O conteúdo e aplicação foram desenvolvidos pelo advogado e professor dessa 

renomada universidade, Mylles Mace (1911 – 1988) para 188 alunos. Tal curso se mantém até 

hoje e é considerado o alicerce de um amplo programa de gestão empresarial da Escola. 

Ao chegarmos ao ano de 1964, quando o Brasil sofre o Golpe Militar, identifica-se 

uma educação influenciada pelo paradigma fordista americano. Instala-se uma prática 

                                                             
25 Cabe aqui uma comparação: enquanto nos Estados Unidos, nessa mesma década o ensino do 

empreendedorismo avançava e se estendia para outros países desenvolvidos, no Brasil, o primeiro curso de 

empreendedorismo só veio a ser introduzido no ensino acadêmico  em 1981, como veremos mais adiante nesse 

trabalho. 
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pedagógica altamente controlada e dirigida pelo professor a partir de uma proposta 

educacional rígida e passível de ser programada em detalhes. A convicção era de que a escola 

só se tornaria eficaz se adotasse o modelo industrial. Percebe-se mais uma vez, o propósito de 

ajustamento da educação aos anseios da sociedade industrial e tecnológica. 

Ainda nessa década (ano de 1967), nos Estados Unidos, uma importante descoberta no 

campo da psicologia contribuiu para o aprofundamento do conceito de empreendedorismo 

pelo viés comportamental: o professor norte-americano e doutor em psicologia pela Yale 

University, David Clarence McClelland (1917 - 1998) identificou um elemento psicológico 

crítico nos empresários de sucesso denominado “motivação para a realização” ou “impulso de 

melhorar”.  

Em síntese, as pesquisas de McClelland comprovaram que quando as pessoas 

reconhecem a motivação da realização na sua vida diária, podem praticá-la conscientemente, 

e aplicá-la mais eficazmente em situações empresariais. O Treinamento para a Realização e 

Motivação (TRM) foi muito criticado na época, por estar centrado no pensamento ocidental, 

mas o conceito básico foi aplicado com sucesso em outros 30 países, respeitando as diversas 

circunstâncias culturais e econômicas.  

Também nesta década surge a proposta emancipatória da pedagogia libertadora, que 

teve como protagonista o educador brasileiro Paulo Freire (1921-1997). Freire  defendia e 

incentivava o posicionamento do educando adulto não alfabetizado no meio social e político, 

ou seja, no seu contexto real. Desta forma, seria possível conscientizá-lo para que fosse capaz 

de exercer seu papel de cidadão e se habilitar a intervir na sociedade. 

Dando continuidade a este raciocínio, vejamos o que diz Alcoforado (2008, p. 103), 

 

Ao mesmo tempo e por outro lado, o ato educativo é transformado numa 

relação dialógica (porque ninguém educa ninguém, nem ninguém se educa 

sozinho) baseada numa relação de igualdade entre educador e os educandos 

e o objeto de conhecimento, devendo os primeiros a assumirem uma 

permanente atitude de amor, humildade e fé nos homens e mulheres, 

enquanto agentes históricos e produtores de cultura. 

 

No princípio da década de 1970, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e a Cultura) passa a dar uma contribuição importante à educação da “pós-

modernidade”. Destaca-se nessa década, a elaboração do Relatório coordenado por Edgar 

Faure, em 1972 (“Relatório Faure”), resultado de amplos estudos que numa perspectiva de 

futuro, procurou antecipar fatos e prestar uma cooperação intelectual de qualidade a todos os 

Estados-Membros.  

http://www.infoescola.com/pedagogia/metodo-de-educacao-libertadora/
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O “Relatório Faure” chamou atenção para a importância das tecnologias educativas 

que poderiam provocar uma verdadeira revolução intelectual, facilitando a função libertadora 

na escola, como também antecipou diretrizes das futuras políticas educacionais, dentre elas a 

preparação dos estudantes para o mundo do trabalho. No Relatório ficou claro que a educação 

deveria formar não apenas para um ofício, mas preparar os jovens para se adaptarem a 

trabalhos diferentes à medida que evoluem as formas de produção. Em outras palavras, a 

educação deve facilitar a reconversão profissional (Relatório Faure, 1972).  

Outro ponto importante e inovador desse documento foi o postulado da “educação 

para todos, ao longo da vida” (lifelong education). As implicações desse postulado foram 

significativas, pois abriram discussões sobre as novas finalidades da escola, enfatizando entre 

outros aspectos que a instituição de ensino não seria mais o único local de aprendizagem, mas 

toda a sociedade. Tal pressuposto, tanto biológico quanto filosófico de que o homem é um ser 

inacabado, obriga-o a “aprender constantemente para sobreviver e evoluir”.  

 

2.4 INTRODUÇÃO DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NO ENSINO BRASILEIRO 

 

Compreendemos que as décadas de 1980 e 1990 foram marcadas por dois grandes 

acontecimentos históricos: no mundo, a transição da Era Industrial para a Era da Informação, 

e no Brasil a introdução do ensino do empreendedorismo no ensino formal. Assiste-se à 

assunção das máquinas no ambiente escolar, período em que a realidade e a imagem se 

fundem no próprio processo de conhecimento e vivência (PRETTO, 2002).  

Na Europa, nos Estados Unidos e Ásia são valorizados os meios didáticos da avançada 

tecnologia educacional, como a utilização de filmes, slides, máquinas de ensinar, tele ensino 

(“ensino a distância”), módulos de ensino e computadores. Dessa forma, a cultura e o 

comportamento passam a homogeneizar-se. Assiste-se ao surgimento da multimídia, que se 

desloca, interpela-se para a escola e põe em questão o seu sentido e valor. A escola passa a ser 

“desafiada” a acompanhar e adequar-se ao ritmo vertiginoso da tecnologia e da enorme 

quantidade de informação que impõe desafios às construções curriculares e à formação 

docente. 

Em 1982, David McClelland, em parceria com outros pesquisadores de diversos países 

do mundo, amplia seus estudos iniciados na década de 1960, trazendo novas contribuições 

para a teoria empreendedora. Esse pesquisador e sua equipe de investigadores identificam os 

dez aspectos comportamentais comuns a empreendedores que obtiveram êxito. Esses 



    52 

 

comportamentos foram sistematizados em três grandes blocos de categorias26 de 

competências pessoais que permitiram traçar um perfil das Características do 

Comportamento Empreendedor (CCE).  

David McClelland e seus colaboradores elaboraram, então, a base teórica do que se 

tornaria o curso “Empretec”, uma metodologia para formar empreendedores que passou a ser 

adotada por importantes instituições internacionais como um eficaz instrumento de 

desenvolvimento empresarial, com aplicação prioritária no setor de pequenos negócios dos 

países em desenvolvimento. 

Quando essa metodologia chegou ao Brasil e o SEBRAE passou a adotá-la, 

nacionalmente em (1994), preencheu uma importante lacuna, pois até sua chegada os 

programas de desenvolvimento empresarial eram focados no domínio de ferramentas 

gerenciais e nas clássicas áreas da administração empresarial. A abordagem do curso 

Empretec foi de tal forma, absorvida no Brasil que outros programas de formação de 

empreendedores foram se constituindo a partir dessa mesma matriz. De acordo com essa 

abordagem, empreendedores são pessoas singulares, com características próprias.  

São dez as Características do Comportamento Empreendedor (CCE) identificadas por 

McClelland (1982) e desenvolvidas no Programa Empretec:  

 

 Busca de oportunidade e iniciativa: Capacidade de se antecipar aos fatos e criar novas 

oportunidades de negócios, desenvolver novos produtos e serviços, propor soluções 

inovadoras; 

 Persistência: Enfrentar os obstáculos com decisão, buscando superá-los a todo custo, 

mantendo ou mudando estratégias, de acordo com as situações; 

 Correr riscos calculados: Disposição de assumir desafios ou riscos moderados e 

responder pessoalmente por eles; 

 Exigência de qualidade e eficiência: Decisão de fazer sempre mais e melhor, buscando 

satisfazer ou superar as expectativas de prazos e padrões de qualidade; 

                                                             
26 São elas: Categoria REALIZAÇÃO (CCE´s: busca de oportunidades e iniciativa, exigência de eficiência e 

qualidade, persistência, independência e autoconfiança); Categoria PLANEJAMENTO E RESOLUÇÃO DE 

PROBLEMAS (CCE´s: correr riscos calculados, busca de informações e estabelecimento de metas); Categoria 

INFLUÊNCIA (CCE´s: planejamento e monitoramento, comprometimento e persuasão/rede de contatos). 
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 Comprometimento: Envolver-se com objetivos os esforços pessoais para completar 

uma tarefa; colaborar com a equipe e até mesmo assumir o lugar deles para terminar 

um trabalho; dedicar-se para manter os clientes satisfeitos; 

 Busca de informações: Buscar pessoalmente obter informações sobre clientes, 

fornecedores ou concorrentes; investigar pessoalmente como fabricar um produto ou 

prestar um serviço; consultar especialistas para obter assessoria técnica ou comercial; 

 Estabelecimento de metas: Assumir metas e objetivos que representam desafios e 

tenham significado pessoal; definir com clareza e objetividade as metas de longo 

prazo; estabelecer metas de curto e médio prazo mensuráveis; 

 Planejamento e monitoramento sistemáticos: Planejar, dividindo tarefas de grande 

porte em subtarefas com prazos definidos; revisar constantemente seus planos, 

considerando resultados obtidos e mudanças circunstanciais; manter registros 

financeiros e utilizá-los para tomar decisões; 

 Persuasão e rede de contatos: Utilizar estratégias para influenciar ou persuadir os 

outros; utilizar pessoas-chave como agentes para atingir seus objetivos; atuar para 

desenvolver e manter relações comerciais; 

 Independência e autoconfiança: Buscar autonomia em relação a normas e 

procedimentos; manter seus pontos de vista mesmo diante da oposição ou de 

resultados desanimadores; expressar confiança na sua própria capacidade de 

complementar uma tarefa difícil ou de enfrentar desafios. 

 

Em síntese, a Teoria de McClelland relativa ao comportamento empreendedor, 

expressa que as pessoas tendem a repetir seus modelos, o que em muitos casos, tem influência 

na motivação para alguém empreender. Portanto, quanto mais o sistema de valores de uma 

sociedade distinguir positivamente a atividade empreendedora, maior será o número de 

pessoas que tenderão a empreender contribuindo para um desenvolvimento econômico mais 

avançado.  

O contexto econômico do Brasil da primeira metade da década de 1980, até o começo 

o final da década de 1990, é marcado por recessão, inflação galopante, privatizações de 

empresas e desemprego que atinge todos os segmentos, provocando mudanças na 

configuração do mercado de trabalho. Contraditoriamente, pelo ritmo de privatizações e a 

abertura ao capital internacional, o segmento dos pequenos negócios começa a proliferar-se 

passando a ser objeto de análise de especialistas e atenção dos governantes. 
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 Os pequenos negócios passam a ser vistos pelos organismos internacionais e o 

governo como uma solução para alavancagem do crescimento econômico, oportunizando 

inovações tecnológicas, participação nas exportações, geração de postos de trabalho, 

emprego, renda.  

Os reflexos desse novo contexto exigem do mercado de trabalho um novo profissional 

com um perfil polivalente e multiabilitado para fazer frente às demandas de um mercado cada 

vez mais heterogêneo, e, por extensão, de uma escola também heterogênea sujeita a uma 

demanda tão diversificada quanto forem as necessidades cognitivas e comportamentais 

exigidas pelo sistema produtivo. 

 Observam-se nesse novo momento econômico, as expectativas e pressões da classe 

empresarial sobre a educação, como descreve Frigotto (1999, p. 57):  

 

Apesar das novas características do trabalho se colocarem apenas como 

tendência no mundo da produção, os empresários são unânimes em reclamar 

da escola uma revolução “cognitiva”. A produção da escola improdutiva 

deixa de ser natural, para em seu lugar, surgir uma escola das 

“competências” mais coerentes com os pressupostos de funcionamento das 

novas tecnologias de produção. 

 

De acordo com esse autor, a classe empresarial brasileira, ao perceber que a baixa 

escolaridade das maiores camadas da população representa um obstáculo à reprodução 

ampliada do capital, num horizonte que sinaliza para o uso cada vez mais acelerado das novas 

tecnologias e métodos mais racionalizadores de organização da produção e do trabalho, 

“convoca” novamente, a escola a contribuir de uma forma mais direta com a formação desse 

futuro empregado (trabalhador). 

Da mesma forma, as universidades, ao perceberem essa tendência, especialmente as 

particulares, começam a incluir o ensino do empreendedorismo na formação dos seus alunos. 

Pioneiramente, no ano de 1981, a Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio 

Vargas cria no Brasil o primeiro curso de empreendedorismo, como descreve Dolabella 

(2003, p. 39),  

 

O primeiro curso que se tem notícia surgiu em 1981, na Escola de 

Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, por 

iniciativa do professor Ronald Degen, e se chamava “Novos Negócios”. Era 

uma disciplina do CEAG – Curso de Especialização em Administração para 

Graduandos. Em 1984 o curso foi estendido para a graduação, sob o nome de 

“Criação de Novos Negócios – Formação de Empreendedores”. Nesse 

mesmo ano, o professor Sílvio Aparecido dos Santos, da Faculdade de 

Economia, Administração e Contabilidade da USP – Universidade de São 
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Paulo – introduz a disciplina “criação de empresas”, no curso de graduação 

em Administração. 

 

Essa iniciativa repercutiu no ambiente universitário motivando outras instituições de 

ensino superior no Brasil a implantarem disciplinas de empreendedorismo na graduação ou 

por meio de conteúdos complementares (palestras, minicursos, oficinas, cursos de extensão) 

em diversos cursos das áreas das ciências sociais, humanas, tecnológicas e até mesmo 

biomédicas. Na Pós-graduação, o tema “empreendedorismo” passa a ser reconhecido como 

objeto de estudo em linhas de pesquisa.  

Em âmbito internacional, diante do novo cenário que se desenhava face à rápida 

marcha do processo de globalização, a UNESCO, seguindo sua tradição prospectiva e 

percebendo as implicações educacionais das mudanças sem precedentes que se operavam, 

cria, no início de 1993, a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, com o 

objetivo de apresentar cenários e tendências educacionais. A presidência dessa comissão foi 

confiada a Jacques Delors, que aperfeiçoou o modelo do Relatório Faure, apresentado em 

1972. 

Um dos pontos mais importantes que se destaca no Relatório UNESCO, é a 

consciência que se tem de que a educação não pode ser vista como uma estratégia salvadora. 

Isto é, ela não pode ser posta como indutora do desenvolvimento econômico. Ao contrário, 

deve, no futuro, ser encarada no quadro de uma nova problemática. O seu papel consistirá em 

dotar a humanidade da capacidade de dominar seu próprio desenvolvimento, de forma que 

cada um contribua para o progresso da sociedade em que vive. 

Face a esse contexto, a comissão presidida por Delors chegou à conclusão que a 

educação deve ser organizada com base em quatro princípios pilares do conhecimento, que 

apresentamos a seguir em forma de síntese: 

 

 Aprender a conhecer – É necessário tornar prazeroso o ato de compreender, descobrir, 

construir e reconstruir o conhecimento para que não seja efêmero, para que se 

mantenha ao longo do tempo e para que valorize a curiosidade, a autonomia e a 

atenção permanentemente. É preciso também pensar o novo, reconstruir o velho e 

reinventar o pensar. 

 Aprender a fazer – Não basta preparar-se com cuidados para inserir-se no setor do 

trabalho. A rápida evolução por que passam as profissões pede que o indivíduo esteja 

apto a enfrentar novas situações de emprego e a trabalhar em equipe, desenvolvendo 
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espírito cooperativo e de humildade na reelaboração conceitual e nas trocas, valores 

necessários ao trabalho coletivo. Ter iniciativa e intuição, gostar de certa dose de risco, 

saber comunicar-se, resolver conflitos e ser flexível. Aprender a fazer envolve uma 

série de técnicas a serem trabalhadas. 

 Aprender a conviver – No mundo atual, a cooperação deve ser um aprendizado a ser 

valorizado; quem aprende a viver com os outros, a compreendê-los, a desenvolver a 

percepção de interdependência, a administrar conflitos, a participar de projetos 

comuns, a ter prazer no esforço comum. 

 Aprender a ser – É importante desenvolver sensibilidade, sentido ético e estético, 

responsabilidade pessoal, pensamento autônomo e crítico, imaginação, criatividade, 

iniciativa e crescimento integral da pessoa em relação à inteligência. A aprendizagem 

precisa ser integral, não negligenciando nenhuma das potencialidades de cada 

indivíduo. 

 

Esses caminhos do conhecimento, a rigor, possuem um encadeamento lógico, de 

forma que não é possível pensá-los isoladamente. Precisam ser trabalhados numa perspectiva 

transdisciplinar, o que, por si só, implica em transformações substantivas da prática 

pedagógica. 

Ao avançarmos para o ano de 2005, considerando os impactos da nova configuração 

global, destacamos as pressões das associações profissionais que agem como instancias 

reguladoras sobre as universidades e o desempenho exigido pelo mercado. Um dos exemplos 

foi o “Fórum de Educação Empreendedora” promovido em 14 de abril de 2005, pelo 

Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo. Tal evento apontou aspectos 

significativos dentre eles, a urgência de implementar uma cultura empreendedora abrangente, 

de maneira a contemplar uma Transdisciplinaridade para desenvolver  competências 

empreendedoras básicas. Reforçando, portanto, uma clara demanda por uma formação 

acadêmica que contemple também a mentalidade empreendedora.   

Também convém destacar a iniciativa do Comitê Organizador da Conferência Anual 

de Davos, que patrocina o Fórum Econômico Mundial, quando incluiu em uma de suas 

reuniões, o tema “Educando a próxima onda de empreendedores”. Tal evento repercutiu, 

provocando debates através das análises de especialistas e da apresentação de experiências 

bem sucedidas em todo o mundo. Ao final desse expressivo evento, algumas recomendações 

foram feitas, dentre elas ações educativas com o objetivo de incentivar ao empreendedorismo 
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juvenil, de maneira a se conseguir suprir as demandas e os desafios do século XXI. Para 

melhor compreensão, Dornellas (2014, p. 12) acrescenta: 

 

Desenvolver habilidades de liderança e conhecimento do mundo e do 

ambiente no qual 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, não apenas como disciplina; utilizar a interatividade 

como mote da pedagogia educacional com foco na experimentação, ação e 

análise de soluções de problemas; ampliar o uso de tecnologia para aumentar 

a abrangência do tema, como para criar material didático inovador e 

interativo. 

 

Percebe-se mais uma vez, em meio a esses fatos, a influência dos organismos 

internacionais e da própria dinâmica das transformações da sociedade nas práticas educativas, 

face às novas lógicas dos mercados e seus arranjos produtivos. Percebe-se claramente que a 

partir da década de 2000 a escola novamente passa a ser mais questionada e mais cobrada, 

enquanto agente de formação para o mundo do trabalho e para a vida societária, sobretudo as 

Instituições de Ensino Superior.  

Paralelamente, no meio acadêmico, surgem os primeiros questionamentos e críticas de 

pesquisadores (especialmente da área das ciências humanas, sociais e da educação) sobre a 

necessidade de se incluir no currículo escolar a temática do empreendedorismo, alegando que 

não existem comprovações de cunho científico, que respaldem a argumentação de que o saber 

empreendedor é capaz de promover desenvolvimento econômico e social de uma nação. 

Esta corrente parte do pressuposto de que a educação empreendedora procura atender 

aos interesses utilitaristas do mercado. Sustenta que os esforços e recursos destinados a 

inclusão do ensino de empreendedorismo na escola deveriam ser destinados à melhoria das 

condições do ensino de outras disciplinas como história, geografia, biologia, ciências, línguas 

e demais áreas da formação básica, melhoria da formação, remuneração e carreira dos 

trabalhadores da educação, ou então, de mais aulas de música, literatura, pintura, dança. 

Enfim, dar mais elevada expressão da cultura humana, que é a artística, literária e não da 

utilitarista, que é a educação empreendedora.  

Portanto, em síntese, podemos inferir que a nova escola que começa a surgir no Século 

XXI, apesar das contradições, exclusões e de ainda guardar resquícios da época medieval 

(Século XVII), caminha para a construção de uma cultura orientada para o pensamento 

crítico. Visa dotar o estudante de um sentido mais profundo de seu lugar no contexto global e 

do seu papel protagonista na construção da história. 
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2.5 EMPREENDEDORISMO E CONTEXTO ATUAL (2010 A 2015) 

 

O Estudo de Djankov27, que analisou grupos distintos de pessoas donas de empresas e 

não empresárias no Brasil, Rússia e China revelou que o êxito de empreendedores bem 

sucedidos é determinado primariamente pelo preparo dos indivíduos e o elevado grau de 

escolaridade nas famílias. Ao compararmos o respectivo estudo com a Pesquisa GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor)28, projeto sem fins lucrativos que tem por objetivo a geração e 

divulgação de informações sobre a atividade empreendedora em âmbito mundial, 

comprovamos que os dados dos dois estudos, são convergentes.  

As principais informações produzidas pelo GEM são organizadas em dois grupos. O 

primeiro refere-se às atitudes, atividades e aspirações da população com relação ao 

empreendedorismo, sendo os dados obtidos a partir da “Pesquisa com a População Adulta”. O 

segundo refere-se a avaliações sobre o ambiente para iniciar novos negócios no país, 

realizadas junto a profissionais dos vários setores da sociedade por meio da chamada 

“Pesquisa com Especialistas29”.  

Ao analisarmos as percepções do grupo dos especialistas sobre as condições para 

empreender no Brasil e no mundo, nota-se a predominância de condições desfavoráveis ao 

Brasil. Ou seja, de forma geral, o país não apresenta condições que favoreçam a criação, 

manutenção e prosperidade de novos e atuais negócios. Todavia, identifica-se que o Brasil 

tem se mantido todos os anos, entre os 13 (treze) países com TEA (Taxa de Atividade 

Empreendedora) mais alta. 

 Mesmo se ignorada a parcela que representa a considerável taxa de empreendedores 

por necessidade (pessoas que empreendem por falta de emprego e renda), comparada com a 

TEA total dos outros países, o Brasil se mantem entre os 50% mais altos. Isso nos leva a 

entender que muito mais do que os fatores relacionados às condições especificamente 

relacionadas a negócios - como políticas, infraestrutura, capital formal etc., os fatores 

                                                             
27 Djankov, S. et al. “Entrepreneuship in China and Russia compared”. Journal of  the European Economic 

Association, Papers and Procedings, v. 4, n. 2-3 p. 352-65, 2006. 

28 O Brasil participa deste esforço desde 2000. A pesquisa é conduzida pelo Instituto Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade (IBQP) e conta com o apoio técnico e financeiro do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE). Desde 2011, o Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios da Fundação 

Getúlio Vargas tornou-se parceiro acadêmico do projeto. 

29 O especialista é alguém diretamente envolvido com algum aspecto importante relacionado às condições que 

interferem na atividade empreendedora, com conhecimento ou experiência expressiva para opinar sobre alguma 

dessas condições. 
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relacionados à personalidade do brasileiro (criatividade e resiliência) são citadas como 

características dos brasileiros que favorecem o empreendedorismo, mesmo em uma 

conjuntura marcada nos últimos anos por crises econômicas e pela incerteza. 

Observa-se pela pesquisa GEM 2015, que o “empreendedorismo por necessidade” está 

mais suscetível à conjuntura econômica, por isso tende a diminuir quando aumenta a oferta de 

emprego. Em 2010 houve no Brasil uma diminuição da taxa de desemprego acompanhada do 

aumento dos trabalhadores formais na economia nacional. Consequentemente muitos dos 

brasileiros que seriam impelidos a empreender por necessidade encontraram um emprego. 

Dessa forma, há maior probabilidade de surgirem os empreendedores por oportunidade, por 

serem estes mais preparados e vocacionados para se aventurar no mundo dos negócios. 

Em Países cujos sistemas educacionais já são consolidados e mais eficazes, o 

empreendedorismo é impulsionado pela inovação e pela oportunidade, como é o caso do 

Japão, com 1,8 empreendedores por oportunidade para cada 1 por necessidade. A Coréia, com 

1,5 e Taiwan com 2,0.  Significa dizer que a atividade empreendedora orientada pela 

necessidade tende a ser maior em economias menos desenvolvidas. Uma característica 

marcante é que há mais procura de emprego nesses países do que os empregadores podem 

oferecer. Consequentemente, muitas pessoas criam seus próprios negócios para geração de 

renda. As pequenas empresas, em grande número, são predominantes em países com este 

nível de desenvolvimento.  

Na avaliação dos especialistas sobre as condições para empreender no Brasil, as 

citações estão relacionadas à capacidade empreendedora do povo brasileiro (54%), ao acesso 

a informações sobre empreendedorismo em canais multimídia (31%) e às políticas 

governamentais de estímulo à atividade empreendedora (19%). Para eles, há no Brasil amplo 

acesso à informação sobre negócios e empreendedorismo, bem como conteúdo de qualidade 

gratuito disponível na internet, além de variados eventos e organizações de fomento e apoio 

ao empreendedorismo, que tem contribuído para a disseminação do conhecimento, 

favorecendo a minimização de riscos do negócio. 

Ainda sobre a pesquisa GEM, analisando o período de 2002 a 2015 quando os 

especialistas são solicitados, a citar os fatores limitantes à dinâmica do empreendedorismo no 

Brasil, alguns foram destacados como de maior influência. Observamos que, embora nesses 

13 (treze) anos da pesquisa tenham sido criadas novas leis e programas com o objetivo de 

favorecer melhores condições para alguns grupos de empreendedores, a leitura que os 

especialistas fazem da realidade empreendedora no país apresenta muito poucas variações. De 

acordo com os entrevistados, são três os principais fatores que limitam o desenvolvimento do 
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empreendedorismo no Brasil: políticas governamentais (54%), apoio financeiro (28%) e 

educação (49%).   

A grande concentração das críticas diz respeito a “políticas gerais, burocracia e carga 

tributária” de responsabilidade das três esferas governamentais: federal, estadual e municipal. 

Nota-se pelas opiniões dos especialistas que, de fato, há muito que avançar em reformas 

microeconômicas, que tratem da modernização do judiciário, revisão e simplificação de regras 

e procedimentos para a abertura e continuidade de um empreendimento no País.  

Apesar de apontarem melhoras consistentes nos últimos anos, a burocratização ainda é 

considerada pelos especialistas, como a principal condição limitante. Comparativamente aos 

demais países da pesquisa GEM, quando se considera a carga de impostos, burocracia, 

regulamentações e tempo de abertura de empresas, o Brasil se posiciona na última colocação. 

Dos 59 países estamos na 44ª posição, atrás da África do Sul, China, Chile, Rússia e Estados 

Unidos.  

Em relação ao segundo fator limitante, “apoio financeiro”, no geral, percebemos que a 

maior crítica é em função do alto custo do capital e inadequação das linhas de crédito 

disponíveis, a exemplo da exigência de garantia real para obtenção de empréstimos e da 

burocracia. Também é bastante enfatizada pelos especialistas, a necessidade de se criar 

formas alternativas de financiamento, como as associações de Investidores anjo30 capital, 

instituições de microcrédito e financiamento público.  

O terceiro fator que desfavorece a atividade empreendedora no Brasil na percepção 

dos especialistas, e que se associa ao estudo de Djankov (2006), é que em geral, as pessoas 

não possuem conhecimentos, habilidades e experiências necessárias para iniciar e administrar 

empreendimentos. Para os especialistas, o ensino fundamental, médio e técnico, não fornecem 

atenção adequada ao tema empreendedorismo e aspectos a ele relacionados, como 

informações sobre os princípios econômicos de mercado e, no que se refere a aspectos 

comportamentais, tais como encorajamento à criatividade, à autossuficiência e à iniciativa 

pessoal.  

De acordo com o grupo de especialistas, o ensino brasileiro ainda focaliza a formação 

de mão-de-obra voltada para o mercado de trabalho ou para setor público, sem a devida 

ênfase ao autoemprego ou a iniciativa própria, tendências cada vez mais evidenciadas na atual 

conjuntura, consequência do desemprego, das novas formas de relações de trabalhistas, da 

                                                             
30 São  indivíduos ou grupos empresariais consolidados, ou ONG’s que investem em um negócio em sua fase 

inicial e assume todos os riscos é como um “Anjo da guarda”, por isso o termo “investidor-anjo”. 
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volatilidade econômica e da revolução das tecnologias digitais, que cerceiam postos de 

trabalhos em atividades operacionais, mas que também abrem novos, exigindo competências 

mais amplas e complexas para aqueles que já estão, ou que ainda irão ingressar no mundo do 

trabalho.  

Em relação à existência de oportunidades no país para os novos empreendedores, 

apesar dos fatores desfavoráveis apontados pelos especialistas, eles sinalizam com uma 

postura positiva. São unânimes em apontar que apesar da inflação como ameaça, um dos 

fatores fundamentais para o empreendedorismo no Brasil,é nova configuração que se 

desenhou nos últimos dez anos: ascensão das classes C e D, com acentuado poder de consumo 

e a formação de uma classe média importante para a economia do país, capaz de adquirir bens 

e serviços diversos, desde aqueles mais sofisticados como produtos eletroeletrônicos e 

duráveis (automóveis) até serviços básicos como serviços pessoais. 

Portanto, o lado positivo relacionado ao Brasil, segundo os especialistas, é que o 

mercado brasileiro é tido como favorável sobre o ponto de vista da sua dinamicidade e 

capacidade de adaptação, pois favorece a identificação de oportunidades para a criação de 

novos negócios, tanto no que se refere ao business-to-business como aos bens de consumo e 

serviços. Entretanto, exige daqueles que pretendem empreender, conhecimento sobre o ramo 

que pretende explorar, planejamento e capacidade para conviver com a incerteza e a 

instabilidade econômica e política brasileira.  

Os dados da pesquisa GEM de 2015 apontaram que em 2015, a taxa total de 

empreendedorismo para o Brasil (TTE) foi de 39,3%. Estima-se que nesse ano, 52 milhões de 

brasileiros com idade entre 18 e 64 anos estavam envolvidos na criação ou manutenção de 

algum negócio, na condição de empreendedor em estágio inicial ou estabelecido. Ao 

aprofundarmos nossa análise sobre os dados estatísticos, observamos que no Brasil, de 2002 a 

2015, o crescimento da TEA é resultado do maior número de empreendedores de negócios 

novos.  

Essa categoria de empreendedores vem apresentando um constante crescimento que se 

acentuou entre 2005 e 2015, considerando o desemprego e a recessão econômica. Em relação 

às características sociodemográficas, estima-se que os empreendedores iniciais, indivíduos 

entre 18 a 34 anos de idade, são em maior número, representando 52% e, aqueles entre 45 e 

64 anos são em menor número, representando 24% do universo. 

Entre os empreendedores estabelecidos, a situação se inverte, são 50% os 

empreendedores com idade entre 45 e 64 anos e 22% de entre 18 e 34 anos. As análises 

apresentadas concluem que, embora as taxas de empreendedorismo no Brasil tenham 
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aumentado, entre 2002 e 2015, estas foram mais impactadas pelo “empreendedorismo por 

necessidade”, principalmente, entre os empreendedores nascentes, face ao cenário de recessão 

e desemprego. 

Cabe evidenciar o destaque dado pelos analistas da pesquisa do GEM sobre a 

“propensão ao risco” do jovem brasileiro. Quando se compara o Brasil e a Rússia, observa-se 

que esses são os únicos países do G20 em que a faixa de 18 a 34 anos é mais empreendedora 

que a de 35 a 44 anos, após a faixa etária mais empreendedora de ambos os países, que é dos 

25 a 34 anos. Ainda, se comparado ao grupo de países impulsionados pela eficiência, cuja 

taxa média é de 9,4%, o Brasil se destaca significativamente com uma taxa 85% mais alta.  

Quanto ao nível de escolaridade, a pesquisa do GEM de 2015 apontou que um baixo 

número de empreendedores possui curso superior completo: 7% dos empreendedores 

iniciais31 e 5% dos empreendedores estabelecidos32. Com escolaridade menor, abaixo do 

Ensino Médio, são 44% dos empreendedores iniciais e 56% dos estabelecidos. Os que 

cursaram o Ensino Médio completo são 49% entre os empreendedores iniciais e 39% entre os 

estabelecidos. Um dado importante que devemos considerar, é que a porcentagem de 

empreendedores jovens e com maior escolaridade vem aumentando nos últimos anos, em 

consequência do crescimento na escolaridade da população e da ampliação de acesso aos 

diferentes canais de informação presenciais ou online. 

Face ao exposto, concluímos que quanto melhor for a qualidade do sistema 

educacional, mais favorável será a ambiência para que o empreendedorismo prospere, sendo 

possível expandir a quantidade e melhorar a qualidade dos empreendedores, através da 

difusão de programas de incentivo ao empreendedorismo em parceria com as instituições de 

ensino formal, como já acontece em países da América do Norte,  União Europeia e do Reino 

Unido, que incentivam a  inclusão do ensino do empreendedorismo na agenda de governo, por 

meio da inserção de conteúdos sobre o assunto. 

 Caracterizados os vínculos recíprocos que envolvem a educação e empreendedorismo, 

assim como os paradigmas que sustentam esse constructo, bem como as controvérsias e 

críticas apontadas por outras correntes do pensamento educacional mais conservador, 

concluímos esse item do nosso estudo reconhecendo que a educação empreendedora possui 

                                                             
31 Os empreendedores nascentes e novos são considerados empreendedores iniciais ou em estágio inicial. Estão 

envolvidos na estruturação de um negócio do qual são proprietários, mas que ainda não pagaram salários, pró-

labores ou qualquer outra forma de remuneração aos proprietários por mais de três meses. 

32 Os empreendedores estabelecidos administram e são proprietários de um negócio tido como consolidado, que 

pagou salários, gerou pró-labores ou qualquer outra forma de remuneração aos proprietários, por mais de 42 

meses (3,5 anos). 
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papel estratégico no campo econômico e social e que está se tornando uma agenda 

indispensável para o século 21.  

A seguir, abordaremos o ensino do empreendedorismo procurando direcionar essa 

reflexão para o Brasil contemporâneo. 

 

2.6 ENSINO DO EMPREENDEDORISMO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO   

 

Para analisar o contexto da educação empreendedora no ensino formal brasileiro, 

recorremos às pesquisas de Lopes, Rose (2010), Dornelas (2014), Dolabela (1999 e 2003). 

Estes, a partir dos seus estudos e vivências, contribuíram para apresentarmos o panorama do 

ensino do empreendedorismo em Instituições de Ensino fundamental, médio e superior. 

Conforme expomos anteriormente, o ensino do empreendedorismo no Brasil é recente, 

nasceu na década de 1980 (quase 40 anos depois das primeiras inciativas criadas nos Estados 

Unidos), dentro do ambiente universitário, a partir das escolas de administração de empresas, 

sempre com o enfoque na criação e administração de novos negócios. Todavia, só começou a 

tomar impulso a partir da segunda metade da década de 1990, por conveniência do governo e 

sobrevivência de muitos trabalhadores que saíram das grandes estatais após o processo de 

privatização. A partir dessa configuração social, o governo se propõe a fornecer subsídios, 

para que os trabalhadores contribuam para o desenvolvimento e geração de emprego no 

Brasil. 

Apesar do pouco tempo, o Brasil apresenta ações que visam desenvolver um dos 

maiores programas de ensino de empreendedorismo e potencializa o país perante o mundo 

nesse milênio. Dornelas (2008, p. 25 e 26) cita alguns exemplos: 

 

I. Os programas SOFTEX e GENESIS (Geração de Novas Empresas de 

Software, Informação e Serviço), que apoiam atividades de 

empreendedorismo em software, estimulando o ensino da disciplina em 

universidades e a geração de novas empresas de software (start-ups). 

II. Ações voltadas à capacitação do empreendedor, como os programas 

EMPRETEC e Jovem Empreendedor do SEBRAE. E ainda o programa 

Brasil Empreendedor, do Governo Federal, dirigido à capacitação de mais 

de 1 (um) milhão de empreendedores em todo o país e destinando recursos 

financeiros a esses empreendedores, totalizando um investimento de oito 

bilhões de reais.  

III. Diversos cursos e programas sendo criados nas universidades brasileiras 

para o ensino do empreendedorismo. É o caso de Santa Catarina, com o 

programa Engenheiro Empreendedor, que capacita alunos de graduação em 

engenharia de todo o país. Destaca-se também o programa REUNE, da CNI 

(Confederação Nacional das Indústrias), de difusão do empreendedorismo 
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nas escolas de ensino superior do país, presente em mais de duzentas 

instituições brasileiras. 

IV. A recente explosão do movimento de criação de empresas de Internet no 

país motivando o surgimento de entidades com o Instituto e-cobra, de apoio 

aos empreendedores das Empresas ponto.com (empresas baseadas em 

Internet), com cursos, palestras e até prêmios aos melhores planos de 

negócios de empresas Start-ups de Internet, desenvolvidos por jovens 

empreendedores. 

V. Finalmente, mas não menos importante, o enorme crescimento do 

movimento de incubadoras de empresas no Brasil. Dados da ANPROTEC 

(Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos de 

Tecnologias Avançadas) mostram que, em 2000, havia mais de 135 

incubadoras de empresas no país, sem considerar as incubadoras de 

empresas de Internet, totalizando mais de 1.100 empresas incubadoras, que 

geram mais de 5.200 empregos diretos. 

 

De acordo com Leal (2011, p. 63),33 sobre as produções acadêmicas realizadas no 

âmbito de Instituições de Ensino Superior que envolve o tema “Educação Empreendedora: 

 

O primeiro trabalho depositado no banco de Teses da CAPES que registra o 

termo educação empreendedora, é do ano de 2000, e foi realizado na 

Universidade de São Paulo/São Carlos, na área de Engenharia da Produção. 

O autor da dissertação é Ricardo Corra de Oliveira Ramos e tem como título 

Perfíl do Pequeno Empreendedor: uma investigação sobre as características 

empreendedoras na pequena empresa. 

 

As pesquisas de Lopes, Rose (2010) revelam que, em termos de ensino, as 

Universidades públicas e privadas têm ampliando o debate sobre o tema Empreendedorismo 

junto a alunos, professores, diretores, chefes de departamento, com a participação de 

empreendedores locais, nacionais e internacionais. Disciplinas de empreendedorismo vêm 

sendo introduzidas nos currículos e algumas têm investido recursos significativos na 

implantação de incubadoras e parques tecnológicos.  

Todavia, os dois pesquisadores corroboram que alguns fatores limitantes se colocam 

para a consolidação do ensino do empreendedorismo em âmbito universitário, dentre eles: a 

desintegração do tema com as outras disciplinas (face a estrutura de ensino ainda 

compartimentada e superespecializada);  a falta de professores com perfil para desenvolver 

esse tema, por não terem experiências práticas com empreendedorismo e falta de uma 

“mentalidade empreendedora” por parte dos reitores/diretores de cursos. 

Ao analisarmos o ensino do empreendedorismo no Ensino Médio e Fundamental, 

através das pesquisas de Dolabela (1999; 2003), Dornelas (2014) e Lopes (2010), constatamos 

                                                             
33 Mestre em Educação pelo Programa de Pós-graduação da Universidade da Paraíba e professor adjunto do 

Centro Universitário de João Pessoa (UNIPE). 



    65 

 

que os educandos, de um modo geral, passam a desenvolver novas competências34 como 

planejamento, responsabilidade, criatividade, flexibilidade, resiliência e cooperação. Essas 

competências, expressas através de mudanças de atitudes e comportamentos, são 

testemunhadas não só pelos próprios alunos com também pelos professores que os 

acompanharam, e por familiares.  

No que se refere às metodologias de ensino utilizadas para a capacitação dos alunos, 

observamos que as experiências analisadas pelos pesquisadores citados, trazem em comum o 

uso de estratégias didático-pedagógicas desenvolvidas por meio de atividades dialógicas, 

reflexivas e lúdicas que permitem aos educandos pensar, compreender a realidade e 

processos, identificar problemas e propor soluções a partir de exemplos e atividades práticas. 

Buscam conscientizar os alunos sobre as opções de carreira de autoemprego e de engajá-los 

em situações desafiadoras e reais, que ofereçam a oportunidade de administrar, arriscar e 

aprender com os resultados das próprias ações.  

  Por fim, em relação aos desafios enfrentados para a implantação da educação 

empreendedora em todos os níveis de ensino - universitário, médio e fundamental -, 

constatamos que há um consenso por parte dos pesquisadores estudados, que o maior 

obstáculo é a falta de professores qualificados, na maioria das vezes, despreparados e sem 

motivação para ensinar esse tema relativamente novo no ensino formal, o  qual exige uma 

articulação entre teoria e prática vivencial. 

Como já enfatizado no item 2.4 desse capítulo, a proposta da educação para o 

empreendedorismo ainda encontra resistência no sistema educacional de ensino, como 

também no ambiente acadêmico, especificamente por parte de correntes de pensamento que 

ainda se prendem a visão neoliberal de mundo, enfatizando que esse tipo de abordagem é 

alienante e contribui para incutir no educando e no ensino, os preceitos do capitalismo. 

Consideramos que essa abordagem vem carregada de pressupostos filosóficos e políticos 

distorcidos, abordando especialmente os aspectos negativos, deixando de considerar a 

compreensão da realidade em que vivemos, as perspectivas futuras, os novos arranjos 

produtivos que se configuram no planeta e a dinâmica da sociedade; ignora inclusive, o quão 

amplo deve ser um processo educativo. 

                                                             
34 Para fins de análise, definimos competência como um processo que compreende as dimensões do saber 

conhecer, ser/conviver e saber fazer. É o conhecimento aplicado, a capacidade de mobilizar saberes e habilidades 

para resolução de uma questão ou situação. 
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Em relação ao ensino do empreendedorismo, concluímos pelas experiências e estudos 

analisados, que tais iniciativas ainda recentes no Brasil, carecem de uma análise mais 

abrangente dos seus impactos. Observamos através dos estudos de pesquisadores que os  

indicadores de impacto são difíceis de ser coletados, uma vez que os resultados (qualitativos) 

só acontecem muito tempo depois, e envolvem aspectos subjetivos, de natureza psicológica e 

comportamental, devendo-se levar em conta o momento educacional dos educandos, a faixa 

etária e a cultura local. 
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2.7 SÍNTESE CONCLUSIVA  

 

O percurso histórico enunciado até aqui foi necessário para elucidar o contexto das 

transformações que ocorreram no mundo, e, paulatinamente, refletidas na educação.  Tal 

abordagem oportunizou a compreensão de que a relação educação e empreendedorismo 

fundamenta-se pelo diálogo com o movimento histórico europeu, ao qual está intrinsecamente 

ligado e a forte influência da cultura americana. Pela análise desenvolvida nesse capítulo, 

compreendemos que há uma conformação do sistema educacional aos preceitos 

mercadológicos que são históricos, contextualizados no processo de globalização econômica, 

de reestruturação produtiva, de mudanças no conteúdo, natureza do trabalho e impactada 

pelos aspectos integradores e desintegradores desse processo.  

Explicitados os contextos de alguns momentos históricos representativos para a 

educação decorrentes das tendências sociais da época, podemos afirmar que face aos dilemas 

naturais de um mundo em constante processo de transformação, não resta dúvidas que uma 

nova escola precisa ser pensada e construída.  Quando situamos esse estudo no âmbito do 

ensino médio, compreendemos que a integração do empreendedorismo com esse nível de 

educação, oportuniza um “acender de luzes” que agrega-se a escola e ao currículo como um 

elemento vitalizador e  transversal que contribui para estimular a motivação do estudante,  

além de favorecer o  “pensar” das questões do cotidiano e a consequente busca de soluções.  

Acreditamos que tal relação – empreendedorismo x educação - promoverá a saudável 

reflexão e questionamento de antigos paradigmas, abrindo espaço para uma revisão dos 

modelos da “educação tradicional”, ainda fortemente presentes na cultura escolar do século 

XXI, a repensarem as suas práticas na perspectiva de novos desenhos curriculares e ambientes 

de trabalho, dinamizando assim, as relações de ensino e aprendizagem e a busca de novos 

referenciais para as finalidades educativas. 

Ao analisarmos o contexto socioeconômico em que situa-se o país nos últimos treze 

anos e os dados revelados pela pesquisa GEM 2015, constatamos que existe um clima de 

incerteza que permeia a economia brasileira e mundial, face a volatilidade e oscilações do 

mercado internacional. Entretanto, os dados revelados na pesquisa apontam que há no Brasil 

um ambiente favorável ao surgimento de novos negócios, e que a maioria desses 

empreendimentos é capitaneada por jovens na faixa etária dos 18 aos 34 anos de idade. Em 

síntese, os negócios iniciais estão mais concentrados nesse público, porque cada vez mais 

empreender está se tornando uma opção de emprego e renda.     
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Essa ampla parcela de jovens empreendendo no nosso país revela um traço incomum 

que caracteriza o jovem brasileiro, que é a capacidade de “assumir riscos”, predicado que 

também é inerente à atividade empreendedora, o que aponta para a necessidade do Brasil 

investir no desenvolvimento de políticas educacionais e econômicas que fortaleçam o 

segmento de empreendedores jovens, principalmente se esse apoio começar a partir das 

escolas de Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante, além das Universidades, no 

âmbito público e privado.  

Contudo, esse cenário favorável apresenta inúmeros desafios, dentre eles, a 

manutenção do equilíbrio econômico face a volatilidade dos mercados internacionais e o 

enfrentamento dos dilemas de um sistema educacional, que, apesar dos avanços da 

escolarização da população nos últimos dez anos, não acompanhou com a mesma velocidade 

o desenvolvimento econômico. Dentre esses desafios evidenciamos a baixa escolaridade da 

população jovem e adulta, os problemas da qualificação e a requalificação desses sujeitos, a 

distorção série/idade, além das altas taxas de repetência e de evasão escolar, especialmente 

entre os jovens de 15 a 17, faixa etária do Ensino Médio, notadamente aqueles que fazem 

parte dos segmentos menos favorecidos da população.  

Assim, defendemos que a integração do empreendedorismo com a educação,  fará a 

diferença e oportunizará a renovação dos currículos, a maneira do professor integrar 

conhecimentos contextualizados aplicados a situações-problemas com as demandas da vida 

cotidiana e as de inclusão social dos alunos pela via do conhecimento. Favorecerá a formação 

com autonomia e criatividade, focada em uma aprendizagem para a vida e para o futuro.  

Deste modo, se persistirmos na utilização dos mesmos métodos de ensino e 

aprendizagem, continuaremos a encontrar os mesmos resultados, que serão, com certeza, 

inadequados às novas gerações e a uma realidade que não existe mais. A perspectiva da 

educação empreendedora está relacionada à forma de ser, ao estilo de vida, a visão de mundo, 

ao protagonismo e a autonomia do educando. Contudo, é preciso conquistar a adesão dos que 

governam o país e decidem sobre as políticas educacionais, mostrando os benefícios, os 

conhecimentos e saberes do campo do empreendedorismo, para que se ganhem apoio, espaço 

e condições melhores para avançar em âmbito educacional.  
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3 PROJETO DESPERTAR: O PONTO DE PARTIDA 

 

O período do Ensino Médio Regular coincide com um momento de inquietações na 

vida dos jovens com idade entre 15 e 17 anos de idade35, quando vivenciam uma fase de 

transição entre a adolescência e a vida adulta, marcada por uma série de questionamentos 

conflitantes do tipo: como se preparar para o futuro profissional num mundo cada vez mais 

competitivo? Que profissão escolher? Quais as perspectivas econômicas mundiais que 

nortearão a minha vida profissional e pessoal? Que rumo seguir quando concluir o Ensino 

Médio?  

Esses dilemas e incertezas são verbalizados ou permeiam o subconsciente dos 

jovens, por ser justamente nesta fase que se evidencia o fenômeno da formação de uma 

identidade que sofre influências do meio, da cultura, da família e grupos, mas que também 

desponta para as potencialidades e talentos que, para alguns seria genético, mas para outros, 

seria parte de uma aprendizagem significativa. Considerando a vida escolar, é também nessa 

fase, que se estruturam os conhecimentos e competências gerais do estudante, traduzidos em 

capacidade de aprender com autonomia intelectual e estabelecer relações entre a experiência 

do cotidiano e o trabalho, e entre a teoria e a prática. 

São esses alguns dentre os tantos dilemas que fazem parte da adolescência, de modo 

particular dos estudantes que estão no Ensino Médio. As indagações naturais sobre o futuro, 

ampliadas de forma mais expressiva na vida estudantil estão correlacionadas com o contexto 

econômico, cultural e tecnológico que caracterizam do Século XXI, marcado por profundas 

mudanças e contradições especialmente para aqueles que vivem nas regiões mais remotas, e 

em situações econômicas desfavoráveis.  

Esse cenário, atrelado às questões de natureza econômica e política do Brasil, bem 

como a nova organização curricular do Ensino Médio e sua vinculação com o mundo do 

trabalho, expressa as razões que levaram o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

do Rio Grande do Norte (SEBRAE-RN) a conceber o Projeto Despertar, o qual vem sendo 

                                                             
35 Dados do Ministério da Educação e Cultura (MEC) no ano de 2002, período em que colhíamos informações 

para a criação do Projeto Despertar, apontavam que chegar ao Ensino Médio e consequentemente a uma 

universidade ainda era um sonho e ideal de vida a ser conquistado pelos jovens brasileiros. Tal  realidade, 

quando comparada aos dias de hoje, não mudou muito, principalmente para os estudantes que estão concluindo o 

Ensino Médio, às portas do mercado de trabalho e sem muitas perspectivas de um futuro profissional. 
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implementado com êxito até os dias de hoje, em parceria com o Governo do Estado, por meio 

da Secretaria de Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte (SEEC-RN). 

A experiência do Rio Grande do Norte comprova que a educação empreendedora 

causa impacto não apenas nos estudantes contemplados, mas também na prática docente 

(objeto desse estudo) e na sociedade. Em cidades do interior do estado, onde as escolhas são 

quase nulas, o Projeto, movimenta toda a comunidade, pois o empreendedorismo é 

transmitido no sentido de fortalecer a crença em um futuro melhor, onde cada um é capaz de 

construir e empreender. 

No ano de 2016 o Projeto Despertar completa treze anos de existência. Neste capítulo 

faremos uma retrospectiva histórica do Projeto e os aspectos dessa importante parceria com a 

SEEC/RN. Tal parceria é considerada uma referência não só pelos resultados alcançados junto 

ao seu público (estudantes de Ensino Médio), mas pela gestão compartilhada (SEBRAE-

RN/SEEC-RN), que resultou hoje na consolidação do Projeto no estado, sendo apontado 

como um modelo para o Brasil.  

 

3.1 BREVE HISTÓRICO DO SEBRAE  

 

A semente do SEBRAE foi plantada em 1964, quando o então Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico (BNDE), atual Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) criou o Programa de Financiamento à Pequena e Média 

Empresa (Fipeme) e o Fundo de Desenvolvimento Técnico-Científico (Funtec), atual 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).  

O Fipeme e o Funtec formavam o Departamento de Operações Especiais do BNDE, no 

qual foi montado um sistema de apoio gerencial às micro e pequenas empresas. Em uma 

pesquisa, foi identificado que a má gestão dos negócios estava diretamente relacionada com 

os altos índices de inadimplência nos contratos de financiamento celebrados com o banco. Em 

1967, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) instituiu nos estados 

da região os Núcleos de Assistência Industrial (NAI) com o objetivo de prestar consultoria 

gerencial às empresas de pequeno porte. Os NAI foram embriões do trabalho que futuramente 

seria realizado pelo SEBRAE. 

Em 17 de julho de 1972, por iniciativa do BNDE e do Ministério do Planejamento, foi 

criado o Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena Empresa (SEBRAE). O 

Conselho Deliberativo do SEBRAE com “C” contava com a Finep, a Associação dos Bancos 

de Desenvolvimento (ABDE) e o próprio BNDE. O início dos trabalhos se deu com o 
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credenciamento de entidades parceiras nos estados, como o Ibacesc (SC), o Cedin (BA), o 

Ideg (RJ), o Ideies (ES), o CDNL (RJ) e o CEAG (MG). 

Em 1977, a instituição atuava com programas específicos para as pequenas e médias 

empresas. Em 1979, havia formado 1 mil e 200 consultores especializados em micro, 

pequenas e médias empresas. No final dos anos 70, programas como Promicro, Pronagro e 

Propec levaram aos empresários o atendimento de que necessitavam nas áreas de tecnologia, 

crédito e mercado. A partir de 1982, o SEBRAE passou a ter também uma atuação política. 

Nessa época, surgem as associações de empresários com força junto ao governo e as micro e 

pequenas empresas passam a reivindicar mais atenção governamental. 

Em 9 de outubro de 1990, o SEBRAE foi transformado em SEBRAE pelo decreto nº 

99.570, que complementa a Lei nº 8029, de 12 de abril. A entidade desvinculou-se da 

administração pública e transformou-se em uma instituição privada, sem fins lucrativos, 

mantida por repasses das maiores empresas do país, proporcionais ao valor de suas folhas de 

pagamento. A partir da década de 1990 o SEBRAE, passou a ser reconhecido pelo público, 

ampliou sua estrutura de atendimento para todos os estados do país investindo na formação do 

seu quadro de colaboradores em todo o Brasil. 

Convém destacar que ao longo dessas décadas o SEBRAE adquiriu a expertise em 

pequenos negócios; é uma das instituições brasileiras que possui um vasto número de 

produtos adequados às micro e pequenas empresas em nível mundial. Enquanto os EUA são 

fortes em crédito e a Itália oferece facilidades de acesso à mercados, ambos para os pequenos 

negócios, o SEBRAE desponta como detentor de um conjunto integrado de ações, projetos, 

metodologias de apoio às micro e pequenas empresas como em pouquíssimos lugares no 

mundo.   

A década de 2000 representou um marco na história do SEBRAE. Com a expansão e 

reconhecimento das suas atividades em todo o Brasil pelo empresariado, cresce a demanda de 

micro e pequenos empreendedores, assim como potenciais empreendedores, buscando os seus 

serviços, que repercute gerando pressões para a criação de uma estrutura de atendimento mais 

ampla e flexível. A instituição precisou reorganizar-se internamente, numa construção 

coletiva, para atender aos milhões de empreendedores que buscavam orientação técnica e 

capacitação em gestão empresarial. 

A 'reinvenção' do SEBRAE tem seu marco no evento que tomou lugar em São Paulo, 

entre 30 de maio e 2 de junho de 2000. Dirigentes, técnicos, líderes e pessoas-chave do 

SEBRAE em todo o Brasil, participaram de sucessivas reuniões e seminários com o intuito de 
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construir uma proposta ousada de reinvenção que abrangesse o Brasil e numa proposta de 

atendimento mais ampla, flexível alinhada aos aspectos contextuais do Século XX.  

Foi adotado o modelo de trabalho por processos, com o foco em resultados por meio 

de uma metodologia denominada GEOR – Gestão Estratégica Orientada a Resultados. A 

ampliação da competência essencial do SEBRAE foi objetivada pela realocação de recursos 

internos e pela aquisição de capital humano com novas capacidades para transformar o 

SEBRAE em agente de desenvolvimento, e não mero prestador de serviço. Cabe aqui ressaltar 

que a competência essencial do SEBRAE – o conhecimento do pequeno negócio - não é 

abandonada, mas ampliada para atender a um público maior.  

Para atender às orientações desse novo direcionamento estratégico, as ações 

educacionais do SEBRAE, antes de características fortemente instrumentais, voltadas para o 

desenvolvimento de competências gerenciais, passou por uma nova reformulação. A 

instituição passou a desenvolver metodologias educacionais para o atendimento a potenciais 

empreendedores ou candidatos a empresários, incluindo estudantes do ensino formal ou 

qualquer outra pessoa com curiosidade em investir na carreira empreendedora.  

Dentro desta premissa, foi elaborado em 2006, e atualizado em 2015, os “Referenciais 

Educacionais para uma Nova Práxis Educacional do SEBRAE36”. Esse documento 

fundamenta a atual prática educacional que norteia as ações de capacitação e atendimento do 

Sistema SEBRAE. Pode-se dizer que o respectivo documento representa o seu Projeto 

Político e Pedagógico.  

No âmbito do estado do Rio Grande do Norte, o SEBRAE-RN, em recente pesquisa de 

clima organizacional, foi reconhecido nacionalmente como uma das 05 melhores do Brasil. 

Executa, com louvor e pioneirismo, diversos projetos que vão desde a formalização do 

microempreendedor até grandes eventos como a Feira do Empreendedor. A sua presença no 

estado alcança todos os Municípios através de nove agências regionais nos municípios de 

Mossoró, Açu, Pau dos Ferros, Apodi, Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, Nova Cruz e João 

Câmara.  

O SEBRAE-RN tem, portanto, uma rede consolidada de atendimento e resultados que 

dignificam a história e a qualidade da instituição, seguindo o mesmo modelo de atuação do 

Sistema SEBRAE. Evidentemente, o maior patrimônio de qualquer instituição é seu capital 

humano. Conta com uma equipe técnica comprometida e de excelente formação profissional, 

                                                             
36 Apresenta as diretrizes básicas para os profissionais que trabalham com educação no Sistema SEBRAE. 

Constituindo-se em um balizamento para sua atuação, fundamentada por concepções educacionais que 

contribuem para respaldar a prática educativa do SEBRAE.  
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além de consultores criteriosamente selecionados que, igualmente, defendem a instituição e 

contribuem para os bons resultados que apresenta. 

Como vimos, a história do SEBRAE é sempre de transformação, redefinição de 

papéis, em conformidade com as mudanças que o mundo e a sociedade vivenciam. Hoje é 

reconhecida como uma instituição de excelência reconhecida em nível internacional. Do 

nascimento como experiência inovadora de capacitação de pequenos empresários à 

maturidade como agente de desenvolvimento social, o sentido de 'causa' permeia na 

identidade do SEBRAE.  

Apesar das várias metamorfoses sofridas pelo SEBRAE ao longo de três décadas, face 

aos arranjos econômicos, sociais e políticos, sua meta no século XXI amplia-se. A instituição 

passa, portanto, a integrar-se ao processo de desenvolvimento nacional planejando, 

coordenando e orientando programas, projetos e atividades de apoio às micro e pequenas 

empresas, em conformidade com as políticas nacionais de desenvolvimento econômico e 

social. Seu destino sintoniza-se cada vez mais com o as tendências mundiais na direção de 

uma organização virtual, com olhos sempre voltados para o futuro.  

 

3.2 ORIGEM E CONCEPÇÃO DO PROJETO DESPERTAR 

 

A reforma do Ensino Médio, a partir da LDB de 1996, teve suas proposições 

formuladas e consolidadas, basicamente, no Parecer CEB/CNE n.º 15/98 (de1º de junho de 

1998. MEC/Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica) e na Resolução 

CEB/CNE n.º 3/98 (de 26 de junho de 1998 – institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio pelo MEC/Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação 

Básica), que propunham uma nova formulação curricular incluindo competências básicas, 

conteúdos e formas de tratamento dos conteúdos coerentes com os princípios pedagógicos de 

identidade, diversidade e autonomia, e também os princípios de interdisciplinaridade e 

contextualização, adotados como estruturadores do currículo do Ensino Médio. 

Em síntese, as reformas do Ensino Médio que marcaram a década de 1990, refletiram 

de certo modo, a ansiedade da classe empresarial e da própria sociedade civil, para a 

necessidade de formação de um novo profissional, polivalente, multi-habilitado e com 

condições de atender as demandas exigidas pelo mercado brasileiro cada vez globalizado, 

heterogêneo e multifacetado.  

Assim, no âmbito das reformas educacionais que foram introduzidas a partir dos anos 

de 1990, a educação escolar, com mais intensidade passa a vincular-se ao mundo do trabalho 
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e à prática social, estabelecendo numa perspectiva integradora, sintonia com as questões 

contextuais, a complexidade do mundo contemporâneo e as necessidades formativas dos 

educandos.  

É dentro desse contexto que a proposta de inserção do empreendedorismo no ensino 

passa a ser compreendido pelas instituições representativas da classe empresarial, sobretudo 

do sistema ‘S’(SESI, SENAI, SENAC, SESC, IEL) e Governo Federal, como um tema 

integrador, pois o conteúdo abordado potencializa o desenvolvimento humano e favorece a 

construção de novos conhecimentos, estimula a criatividade, tornando o jovem mais 

autônomo e protagonista de seus sonhos e futuro. 

No início de 2002, como já foi exposto no item 3.1 desse capítulo, o Sistema SEBRAE 

iniciou um processo de reposicionamento institucional, quando foram definidas novas 

diretrizes para um direcionamento estratégico inovador. Dentre essas diretrizes, uma das 

ações estratégicas prioritárias para a instituição em todo o Brasil, foi a “Disseminação da 

cultura empreendedora e da cooperação em todos os níveis da educação formal” e nos 

diversos meios de comunicação. Portanto, o público jovem surge para o SEBRAE, como um 

grande foco e a escola pública, através do Ensino Médio, como um grande meio de fazer 

chegar a mensagem do empreendedorismo. 

Para iniciar essa desafiante aproximação com o ensino formal, o Ministério da 

Educação e o SEBRAE assinaram em setembro de 2002 um protocolo de intenções para 

disseminar o empreendedorismo no sistema educacional de ensino.  Em sequência à 

assinatura desse Protocolo, algumas ações foram realizadas em conjunto e o corpo técnico do 

SEBRAE no país que começou a se aproximar das escolas.  

Para nortear as ações pedagógicas de atuação do SEBRAE, em âmbito educacional, foi 

instituído um grupo de trabalho formado por técnicos do SEBRAE e do MEC, que realizaram 

uma série de seminários e estudos visando discutir propostas pedagógicas para a introdução 

da educação empreendedora no ensino. Um dos resultados dessa articulação foi a publicação 

de um documento denominado “Referências Educacionais para o desenvolvimento do 

Empreendedorismo no Ensino Médio”37, que discute e apresenta os pontos em que os desafios 

do SEBRAE e os desafios do Ensino Médio poderiam se somar para gerar projetos, 

programas e parcerias. 

                                                             
37 Representou o primeiro esforço do Sebrae em compreender o contexto do Ensino Médio. Foi produzido por 

um grupo de trabalho composto por consultores do MEC, SEBRAE, além de professores de diversas instituições 

de ensino. 
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A visão de empreendedorismo na educação proposta pelo SEBRAE e MEC supera a 

clássica associação do conceito de “empreender” com a ideia capitalista voltada apenas para o 

setor de negócios. A reconceitualização do termo “empreender” passa por um repensar da 

visão de mundo, de sociedade e de ser humano que não esteja subordinada à mera lógica do 

mercado. 

“O pensar do empreendedor” compreendido pelo SEBRAE alia-se ao pensar complexo 

(MORIN, 2001), capaz de religar os conhecimentos dispersos e de interagir com eles com 

uma nova postura, um novo olhar que realize o que ele denomina uma aprendizagem cidadã.  

Essa nova concepção de empreendedor nega-se a olhar somente o indivíduo e trabalha num 

movimento de ir e vir entre o sujeito e o contexto, o contexto e o sujeito. 

Portanto, a origem e concepção do Projeto Despertar insere-se dentro dessas mudanças 

e reflexões, refletindo as circunstâncias socioeconômicas, políticas, culturais e tecnológicas 

do País, do começo dos anos 2000, marcadamente caracterizado por um processo de 

reorganização produtiva, por meio da qual o Brasil se articula ao movimento mais amplo da 

globalização da economia, que se reflete na educação, e, sobretudo, no Ensino Médio.  

 

3.2.1 Parceria com a Secretaria de Educação e da Cultura do Estado do Rio Grande do 

Norte 

 

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC/RN, integrante da 

Administração Pública Estadual Direta, é uma organização base da Administração Estadual 

para o planejamento, organização, direção, controle e execução dos programas e projetos 

destinados a implementação das políticas governamentais nos setores da educação e cultura, 

tendo como missão garantir à população, um ensino público de qualidade, assegurando-lhe a 

universalização do acesso e permanência dos alunos à escola, visando o pleno exercício da 

cidadania. 

Ao aproximar-se pela primeira vez da SEEC/RN no segundo semestre do ano de 2001, 

o SEBRAE-RN buscou unir esforços para materializar a elaboração de uma proposta 

educacional adaptada à realidade do estudante do Ensino Médio da escola pública, porém 

ousada e inovadora, capaz de motivar sua participação e gerar resultados efetivos, dentre eles, 
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apresentar ao estudante a atividade empreendedora como uma opção de carreira e também 

como uma alternativa para superar o desemprego38.   

 Essa decisão em aproximar-se da escola pública, além de seguir as diretrizes 

estratégicas nacionais, partiu da consciência dos dirigentes do SEBRAE-RN e do Governo do 

Estado de que privilegiando esse potencial segmento do universo escolar (porém 

historicamente excluído da produção de bens, serviços e conhecimento), estaria através da 

educação empreendedora, contribuindo para o processo de desenvolvimento social e  

econômico do estado, especialmente com relação à geração de emprego, renda e inclusão, 

lançando então uma semente multiplicadora, que num curto espaço de tempo, poderia gerar 

bons frutos.  

No primeiro semestre de 2002 foram retomados os contatos com a SEEC/RN, através 

da Subcoordenadoria de Ensino Médio (SUEM), com o intuito de firmar parceria e estruturar 

um projeto de educação empreendedora, voltado para o estudante da escola pública 

norteriograndense. Constituiu-se então, um grupo de trabalho com técnicos das duas 

instituições que caminhou para uma série de reuniões e eventos em várias regiões do estado, 

as quais resumimos a seguir: 

 

I. Planejamento das ações: Nesta etapa foram estabelecidas discussões com  a equipe 

técnica da SEEC/RN sobre a proposta de se desenvolver a cultura empreendedora na 

escola; foram realizadas leituras de documentos sobre educação empreendedora, 

definidas as metas, cronograma de trabalho, formas de abordagem junto a diretores e 

professores, padrões de avaliações e critérios para a seleção de escolas, alunos e 

professores; 

 

II. Seminários de Sensibilização: Foram realizados em Natal e demais regiões do estado, 

8 (oito) eventos39 denominados “Seminários de sensibilização para o 

empreendedorismo”, visando debater, refletir e sensibilizar educadores, técnicos e 

dirigentes das escolas selecionadas.  

 

                                                             
38 Inicialmente o SEBRAE-RN realizou estudos preliminares sobre o contexto educacional do Brasil e do estado 

do RN. Paralelamente, foram realizadas visitas técnicas a outras unidades do SEBRAE (São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná, Santa Catarina, Alagoas e Ceará), que já desenvolviam projetos exitosos de empreendedorismo 

na educação formal. 

39 Os eventos foram realizados nos municípios definidos pela SEEC-RN, com maior abrangência de escolas de 

Ensino Médio, dentre eles, Mossoró, Assú, Pau dos Ferros, Caicó, Currais Novos, Santa Cruz, Angicos e Touros. 
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Após sucessivas reuniões e eventos para discutir aspectos pedagógicos, didáticos, 

metodológicos e operacionais da implantação do Projeto no Rio Grande do Norte, finalmente 

o Projeto Despertar foi materializado. As etapas e os objetivos foram analisados, discutidos e 

definidos conjuntamente entre as duas instituições, sendo eles:  

 

a) OBJETIVO GERAL:  

 

Despertar no aluno do Ensino Médio da rede pública estadual a vocação para 

empreender, tendo em vista os desafios e as oportunidades do mundo do trabalho.  

 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Contribuir para o desenvolvimento de futuros profissionais, tornando-os mais aptos a 

atuar no mercado de novas relações de trabalho, assumindo o papel de 

empreendedores em quaisquer situações que se apresentem em suas vidas; 

 Preparar os jovens do Ensino Médio para vivenciarem aspectos de cidadania enquanto 

fator de responsabilidade social, contribuindo para uma mudança social e cultural; 

 Contribuir para o desenvolvimento econômico local, regional através do incentivo ao 

autoemprego a partir do estímulo ao conhecimento e o acesso à informação. 

  

Em março de 2003, com o slogan “Você quer, você pode aprender, crescer e 

empreender”, o SEBRAE/RN e a SEEC-RN lançaram oficialmente no Estado, o “Projeto 

Despertar – Empreendedorismo na Escola”.  As duas Instituições assinaram um Protocolo de 

Intenções, oficializando a parceria para a implantação do Projeto inicialmente em 11 (onze) 

escolas públicas de Ensino Médio localizadas na Grande Natal e mais três Regiões do estado: 

Agreste, Oeste e Seridó.   

Neste termo de parceria, foram estabelecidas as atribuições de cada uma das partes 

envolvidas no Projeto como mostra a tabela 1:   
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Tabela1: Atribuições de cada uma das partes envolvidas no Projeto Despertar. 

Atribuições do SEBRAE/RN: Atribuições da SEEC-RN: Atribuições dos gestores das 

escolas: 

 Realizar a formação dos 

professores das escolas 

selecionados pela SEEC-RN, na 

metodologia do Projeto 

Despertar; 

 Selecionar Escolas de Ensino 

Médio e professores com perfil 

recomendado pelo SEBRAE-

RN para a participação no 

curso de formação na 

metodologia no Projeto 

Despertar; 

 Disponibilizar estrutura 

adequada para que o Projeto 

Despertar aconteça da forma 

como foi orientada pelo 

SEBRAE-RN e SEEC-RN, 

seguindo seus preceitos 

metodológicos; 

 Arcar com os custos do local, 

infraestrutura, materiais e 

facilitadores para a formação 

dos professores selecionados 

pela SEEC-RN; 

 Designar representante da 

SUEM (Subcoordenadoria de 

Ensino Médio) com dedicação 

exclusiva para coordenar as 

ações em parceria com o 

SEBRAE-RN; 

 Apoiar os professores 

formadores na gestão e 

implantação da metodologia na 

escola.  

 

 Monitorar o Projeto durante 

todas as etapas de implantação; 

 Proporcionar condições 

necessárias para a implantação 

da metodologia do Projeto no 

âmbito das escolas 

selecionadas, zelando pela 

aplicação dos preceitos 

metodológicos e operacionais; 

 

 Fornecer às Escolas 

participantes o material didático 

dos estudantes (apostilas, 

pastas, material de dinâmicas); 

 Conceder ajuda de custo para o 

deslocamento dos professores 

formadores participarem de 

eventos de capacitação e 

reuniões de avaliação, durante 

as etapas de implantação, 

promovidos pelo SEBRAE-

RN; 

 

 Certificar professores e alunos 

participantes do Projeto 

Despertar; 

 Designar coordenadores 

regionais em cada uma das suas 

16 representações estaduais 

DIRED (Diretorias Regionais 

de Educação), sendo estes 

responsáveis pelo 

acompanhamento da 

implantação da metodologia no 

âmbito das escolas de suas 

jurisdições. 

 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

A partir do compartilhamento de saberes e comprometimento dessas atribuições por 

parte das duas equipes envolvidas na gestão do Projeto e da geração de novas ideias que 

surgiam a cada ano, mediante as vivências de professores e estudantes, procurou-se 

desenvolver uma gestão aberta ao diálogo, sem perder de vista o foco principal que era a 

ampliação de competências que resultassem em crescimento pessoal e profissional dos 

estudantes. 
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3.3 IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DO PROJETO DESPERTAR NA ESCOLA 

 

A proposta metodológica do Projeto Despertar buscou corresponder ao perfil do 

estudante do Ensino Médio, qualquer que fosse a sua condição econômica e cultural, 

oportunizando a compreensão do  empreendedorismo, não apenas na perspectiva de fazer 

negócios, mas incorporá-lo a sua vida, de forma a promover ações  transformadoras no meio 

onde vivem, como também no âmbito de sua atuação no país.  

As competências empreendedoras a serem desenvolvidas nos alunos do Ensino Médio 

fundamentaram-se nos quatro pilares da educação propostos pela Unesco (1996) e nas dez 

características do comportamento empreendedor, as quais foram ressignificadas como atitudes 

e valores necessários para um crescimento  coletivo, e que são fundamentais quando se almeja 

o desenvolvimento sustentável, uma economia solidária, a cooperação e o agir em rede. 

Ao reconhecer que os estudantes poderiam, ou não, se identificar com a abordagem 

empreendedora, partiu-se do princípio de que a participação do aluno no Projeto Despertar 

jamais deveria ser “imposta”  e sim espontânea. Ou seja, a decisão de participar do Projeto 

deveria partir do próprio aluno. Esse é, portanto,  um dos diferenciais da metodologia, sendo 

uma condição para o alcance de alguns dos objetivos pedagógicos: autonomia e capacidade de 

tomar decisões. 

Assim, o professor com o apoio da direção, realiza diversas estratégias didáticas que 

estimulam a curiosidade do aluno pela temática do empreendedorismo, como forma de 

conquistar sua adesão e participação, deixando-o livre para participar.  

 

3.3.1 Formação dos Professores  

 

Para implantar a metodologia do Projeto Despertar, o SEBRAE definiu juntamente 

com a equipe da SEEC-RN, o “perfil do professor formador”. Esse perfil norteou toda a 

seleção dos docentes participantes da primeira turma e turmas seguintes do programa de 

capacitação e de implantação do Projeto. Sugeriu-se que o professor a ser selecionado 

detivesse alguns aspectos do comportamento empreendedor, dentre eles, iniciativa, 

criatividade, ousadia, predisposição ao novo e que demonstrasse uma boa capacidade de 

comunicação e entusiasmo para motivar os estudantes. 

 A formação dos professores ocorreu gradualmente, considerando as metas 

estabelecidas anualmente, as condições orçamentárias das duas instituições parceiras e as 
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limitações administrativas e pedagógicas das escolas. Muitas vezes, os diretores das escolas 

optavam por não aderir ao Projeto Despertar, por falta de tempo dos seus professores para 

assumir novas atividades, tendo em vista a sobrecarga de disciplinas, ou por estarem 

envolvidos com outros projetos, ou em função número limitado de professores na escola40.  

A formação dos docentes na metodologia Despertar era desenvolvida em regime de 

imersão em um centro de treinamento do governo do estado, a 35km de Natal, onde os 

professores  participavam do programa de capacitação,  cumprindo uma carga horária total de 

64 horas-aula (6 dias). Ao retornarem da formação, os professores se organizavam nas suas 

escolas para planejar e implantar o Projeto, com o apoio dos Diretores41. 

O programa de formação contemplava momentos em sala de aula e fora dela, onde os 

docentes aprofundavam conhecimentos sobre os fundamentos do empreendedorismo, 

entrevistavam empreendedores locais, visitavam o comércio, estudavam e vivenciavam os 

comportamentos empreendedores, através de atividades lúdicas e simulações integradas à vida 

empresarial. A formação também contemplava momentos de reflexão, quando eram 

realizadas leituras de textos sobre as histórias de vida de empreendedores estaduais, nacionais 

e internacionais, intercaladas com momentos de reflexão e diálogo sobre as competências 

empreendedoras e a sua adaptação à escola e a vida do estudante. 

Convém ressaltar que a formação dos professores buscou uma adesão natural e sem 

imposições dos professores à proposta metodológica do Despertar. Essa adesão do professor 

aos propósitos da metodologia era importante para a concretização da implantação e êxito em 

todas as etapas do Projeto na escola. A seguir apresentamos o programa de formação dos 

professores. 

 

 

 

 

                                                             
40 A cada ano essas e outras questões eram debatidas entre a equipe de coordenação do Projeto na SEEC/RN e 

SEBRAE/RN, que buscavam alternativas para equacionar as limitações existentes. Soma-se a essas questões as 

greves de professores que comprometiam os momentos de formação.  

41 Para que o projeto de fato aconteça na escola, antes da formação dos professores o SEBRAE/RN e SEEC/RN, 

realizam um Seminário de Sensibilização para o Empreendedorismo, com duração de 8horas direcionado 

exclusivamente aos Diretores das escolas que têm interesse em aderir ao Projeto Despertar. Durante o Seminário 

são apresentados os objetivos do Projeto, as etapas de implantação bem como, o perfil do professor formador e 

as condições necessárias para que o Projeto se concretize na escola. Ao final do evento, os Diretores interessados 

em implantar a metodologia, entram em contato com a SEEC/RN com quem assinam um Termo de Adesão 

formalizando o seu interesse e compromisso em implantar a metodologia e seguir todas as suas etapas.  
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Tabela 2: Programa de formação do professor na Metodologia Despertar. 

 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PROFESSOR NA METODOLOGIA DESPERTAR 

 

MÓDULO 

 

CONTEÚDO 

Carga 

Horária 

Introdução à metodologia do 

Projeto Despertar 

  -   Boas-vindas aos professores;  

- Apresentação da metodologia do  Projeto 

Despertar; 

-  Apresentação da estrutura do programa de 

formação. 

 

4h. 

Saber Empreender: o 

Empreendedorismo e seus 

fundamentos  

- Aprofundamento nas principais teorias do 

empreendedorismo; 

-   O ciclo de aprendizagem vivencial (CAV); 

-   Elementos do comportamento empreendedor; 

- Vivências e simulações do dia a dia de um  

empreendedor. 

 

24h. 

Repasse da Metodologia 

Despertar 

-   O Ensino Médio e o mundo do Trabalho; 

- Ensino Médio e Empreendedorismo: 

ressignificando competências;  

- Aprendizagem, aplicação e vivência da 

metodologia Despertar. 

 

28h. 

Oficina de planejamento da 

implantação do Projeto  

Despertar na Escola 

- Passo a passo para a implantação do Projeto 

Despertar na escola; 

- Definição de cronograma de trabalho; 

- Orientações sobre a seleção de alunos; 

- Modelo de avaliação;  

- Monitoria da implantação. 

 

8h. 

 

TOTAL 

  

64h. 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

   

O processo de implantação da Metodologia Despertar pelos professores formadores 

compreende nove etapas as quais são realizadas em parceria com a direção da escolas, que 

anteriormente precisam aderir a proposta, contribuindo para a sua implementação: 
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Tabela 3: Etapas de implantação do Projeto Despertar na escola. 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

3.3.2 Formação dos Estudantes 

 

A perspectiva linear de formação, onde os currículos ainda estão organizados sob a 

forma de “disciplinas” na maioria das escolas brasileiras vem sendo objeto de pesquisa e 

análise em âmbito educacional, provocando novas reflexões na busca de propostas 

curriculares inovadoras, consoante à disseminação de um currículo dinâmico, flexível e 

compatível com as exigências da sociedade contemporânea.    

 

ETAPAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DESPERTAR NA ESCOLA 

 

Planejamento das atividades: o professor ao ser capacitado na metodologia do Projeto, juntamente 

com o Diretor, definem o cronograma das ações do Projeto Despertar na escola, estabelecendo prazos e 

estratégias de abordagem dos alunos, além de datas e horários em que o curso será aplicado. 

 

Seleção dos alunos: considerando o limite máximo de até 30 alunos por turma, para participar do 

projeto os professores realizam eventos para sensibilizar os alunos a participarem. Com um grupo 

formado, selecionam os estudantes, utilizando instrumentos  como entrevistas, questionários ou outro 

método focalizando as competências necessárias a participação. 

Aula Inaugural: evento de abertura do Projeto na escola, com o intuito de  introduzir o aluno na 

temática do empreendedorismo e mobilizar a comunidade escolar para o envolvimento no Projeto. 

Aplicação dos Encontros: as aulas têm duração de 3horas distribuídas em 10 encontros, sendo 

realizadas preferencialmente 1 vez por semana, no contra turno, de forma a não alterar a participação do 

aluno em outras disciplinas.  

Avaliação e acompanhamento da implantação: O SEBRAE e Secretaria de Educação reúnem-se com 

professores envolvidos na sua implantação, um mês após o início das aulas do projeto. O objetivo é 

monitorar e avaliar o processo de implantação do Projeto na escola.  

Feira do Jovem Empreendedor: após a realização dos encontros, os alunos com o apoio dos 

professores e direção da escola realizam as Feiras, que podem ocorrer na própria escola ou em outro 

local da cidade, a critério dos alunos e das articulações mantidas. 

Elaboração do Relatório Final de Avaliação do Projeto: os professores elaboram um relatório 

qualitativo em modelo padronizado (ANEXO 1), com o objetivo de avaliar o processo de implantação, 

sob o ponto de vista metodológico e operacional da coordenação  do Projeto. Após a entrega do 

relatório ao SEBRAE e Secretaria de Educação, recebem os certificados de participação a serem 

entregues aos alunos.  
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O ensino estruturado sob a forma de disciplina, como o próprio nome evidencia, 

impõe o ato disciplinar aproximando-se do modelo transmissivo e linear de repassar 

conteúdos. A proposta didática do Projeto Despertar caracteriza-se como uma proposta 

holística e emancipatória; segue em direção contrária ao clássico método transmissivo de dar 

aula. Incentiva a autonomia do educando, propõe a abertura para o diálogo, considera o 

respeito à diversidade e se afasta da ideia da “imposição”; oportuniza a cooperação e 

organiza-se através de “encontros” que ocorrem uma vez por semana, fora do horário das 

aulas regulares. 

Durante os encontros, os estudantes participam de jogos, dinâmicas grupais, exercícios 

práticos, contatos com empreendedores e pesquisas no comercio local. Os momentos lúdicos, 

as leituras e as atividades intra e extra sala de aula junto a comunidade, favorecem o pensar 

empreendedor de forma transversal, sintonizado com a sua vida escolar, pessoal e as questões 

contextuais. 

A carga horária de 96 horas/aula de implantação do Projeto na escola (que ocorre 

através de um curso) é compatível com o currículo e a proposta do novo Ensino Médio. A sua 

aplicação em horário alternativo, como uma atividade extraclasse (ou no contra turno) 

favorece ao aluno momentos de reflexão, socialização com outros alunos de outras classes/ 

turnos, promovendo assim, a troca de experiencias, o autoconhecimento e um aprendizado 

mais significativo, motivando-o a valorizar os estudos e consequentemente, desenvolver um 

projeto pessoal para a sua vida42.   

O conteúdo programático do curso é desenvolvido em três etapas, compreendendo 

aproximadamente quatro meses, conforme detalhamento a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42 A base teórico-metodológica que fundamenta o Projeto Despertar estabelece uma correlação entre os quatro 

Pilares da educação para o Século XXI (UNESCO, 1996) e a Teoria da motivação para a realização (David 

McClelland, 1971), expressa das 10 CCEs - Características do Comportamento Empreendedor. 
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Tabela 4: Programa de formação do aluno na metodologia Despertar. 

 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO ALUNO NA METODOLOGIA DESPERTAR 

 

 

ETAPA  

 

CONTEÚDO  

Carga 

Horária 

Encontros 

(10 Encontros de 3horas/aula)  

  Cenário socioeconômico atual e mundial; a 

importância da escolaridade no mercado de 

trabalho; elementos da qualificação; 

elementos do  comportamento empreendedor, 

elaboração do plano de negócios.  

 

 

30h. 

 

Aulas de campo Realização de pesquisas no comercio local; 

trabalhos em equipe; visita a empresas;  

contato com empreendedores locais; 

identificação de parcerias; encontros de 

orientação com o professor. 

 

36h. 

Feiras do Jovem 

Empreendedor 

Organização e planejamento para a realização 

da “Feira do Jovem Empreendedor”; 

articulações entre a escola e a comunidade; 

avaliação da feira e do aprendizado durante o 

Projeto Despertar. 

 

30h. 

TOTAL  96h. 

            Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

 

Em alguns municípios do Estado, as Feiras do Jovem Empreendedor do Projeto 

Despertar eram realizadas na própria escola ou em outros em locais de grande circulação de 

público, escolhidos pelos próprios alunos e parceiros envolvidos, tais como ruas centrais, 

praças, ginásios e mercados, tornando-se acontecimentos relevantes que movimentavam toda 

comunidade, com a participação de familiares, amigos, empresários e lideranças da região, 

representantes de instituições que apoiaram os projetos dos alunos e as Escolas na realização 

das Feiras.      

 

3.4 AVALIAÇÃO DO PROJETO DESPERTAR NA PERCEPÇÃO DE ALUNOS E 

PROFESSORES  

 

Num curto espaço de tempo o Projeto Despertar ampliou-se para vários municípios do 

estado do Rio Grande do Norte, consolidando-se ano a ano, gradualmente, para muito além do 

que o SEBRAE/RN e a SEEC/RN previam. Ou seja, integrou-se aos projetos políticos e 

pedagógicos das escolas nas quais foi implantado. O modelo de parceria e seus resultados 

repercutiram no âmbito do estado do RN e nacionalmente. A partir de 2005, algumas 
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Unidades estaduais do SEBRAE passaram a interessar-se pela metodologia, vieram ao estado 

conhecer a experiência para adaptar aos seus estados. Roraima foi o primeiro estado do Brasil 

a implantar a metodologia no ano de 2008. Em seguida, os estados do Acre (2007) e Rio 

Grande do Sul (2010) adotaram a metodologia.  

No período de 2003 a 2013, foram capacitados 28.280 (vinte e oito mil, duzentos e 

oitenta) estudantes e 573 (quinhentos e setenta e três) professores formadores43, oriundos de 

448 (quatrocentos e quarenta e oito)44  escolas públicas de Ensino Médio situadas em  118 

(cento e dezoito) municípios do estado do Rio Grande do Norte.     

Apresentamos a seguir, a evolução do Projeto Despertar entre os anos de 2003 a 

2013, no que se refere a quantidade de estudantes e escolas participantes, que compreende o 

período de análise da nossa pesquisa:  

 

 

                                                             
43  Este número representa a quantidade de professores capacitados apenas uma vez, entre 2003 a 2013, período 

em que situou-se a análise da pesquisa. Estão incluídos nesse valor os professores atuantes, como também os 

professores que já não pertencem mais ao Projeto, que por razões diversas saíram das escolas (por aposentadoria, 

por terem mudado de município, por terem passado em concursos, etc). As formações de docentes 

contemplavam professores novatos, como também professores veteranos que suspendiam a participação pelas 

razões expostas e regressavam anos depois para voltar a atuar no Projeto. Estes eram novamente capacitados na 

metodologia. Até 2014, período em que estivemos á frente da coordenação do Projeto Despertar, foram 

capacitados um total de 694 professores, entre novatos e veteranos.  

44 Este valor corresponde as escolas que anualmente participaram do Projeto Despertar (entre 2003 e 2013). 

Todavia, algumas escolas no decorrer desse período, suspenderam o Projeto por razões diversas, dentre elas, o 

fato do professor ter sido transferido para outra escola ou município, ou  pela impossibilidade de continuar, por 

questões de saúde, aposentadoria, ou questões de natureza pessoal. Aconteceu também de algumas escolas 

suspenderem o projeto por um ano ou mais, e voltar a implantar o projeto com outro professor. Neste caso, este 

professor novato necessariamente é capacitado pelo SEBRAE na metodologia.  O SEBRAE-RN e a SEEC-RN 

não dispõem de registros informando a quantidade anual de escolas que suspenderam o projeto a cada ano. 
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Gráfico 1: Escolas e alunos participantes no período de 2003 a 2013. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
 

Pelo gráfico observamos que a quantidade de escolas e alunos no período em análise 

(2003 a 2013), apresenta oscilações. Este aspecto reflete as questões de natureza política, 

operacional, orçamentária e estratégica que envolvem as  transições de gestão do governo do 

estado bem como, as constantes mudanças de secretários de educação45.  

Implica que a cada mudança de Secretário, o cronograma planejado do Projeto 

Despertar passava por análises e deliberações tendo em vista a retomada das novas equipes 

técnicas que assumiam a pasta da instituição. Esse quadro de oscilações também reflete as 

constantes greves de professores que paralisavam as atividades nas escolas e a falta de 

docentes, fazendo com que os professores formadores a abdicassem de aplicar a Metodologia 

Despertar, para assumirem turmas de professores ausentes na escola. 

No entanto, mesmo com as mudanças de governo e de Secretários de educação, o 

Projeto Despertar nunca foi descontinuado. Todos os anos um contingente significativo de 

estudantes participavam regularmente das suas atividades. A continuidade do Projeto deve-se, 

sobretudo, ao trabalho em equipe desenvolvido entre o  SEBRAE-RN e SEEC-RN, no âmbito 

da Subcoordenadoria do Ensino Médio (SUEM), que assumia a coordenação geral das ações 

do Projeto Despertar juntamente com as 16 DIREDs (Diretorias Regionais de Educação). 

Vale salientar que o Projeto Despertar é o mais antigo da SEEC/RN. 

 Além disso, face às avaliações positivas por parte dos alunos, anualmente, o projeto 

passou a ser reivindicado por eles, aos diretores e professores, especialmente no interior do 

estado. Ou seja, no decorrer dos anos a proposta educacional empreendedora consolidou-se 

nas escolas e obteve continuidade, pela aceitação da metodologia por parte dos professores e 

estudantes e a adesão dos diretores, que passaram a incorporá-lo aos projetos políticos e 

pedagógicos.  

A pesquisa que realizamos no segundo ano de implantação do Projeto Despertar 

(2004)46 com uma amostra de 70 alunos egressos, idade entre 15 e 17 anos, revelou que a 

metodologia utilizada pelos professores para capacitá-los, contribuiu de forma significativa 

                                                             
45 Entre o ano 2003 a 2010, um total de 11 Secretários, assumiram a pasta da Secretaria de Educação do Governo 

do estado do Rio Grande do Norte. 

46 Essa pesquisa foi realizada  no segundo ano de implantação do Projeto Despertar para conhecermos os 

impactos decorrentes do primeiro ano. Todavia, lamentavelmente ainda não foram realizadas outras pesquisas 

para avaliar a satisfação dos alunos concluintes.  
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para a ampliação de novos conhecimentos, conceitos e saberes relativos ao autoconhecimento, 

a formulação de projetos de vida e ao mundo do trabalho, como apresentamos no gráfico 2.  
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Gráfico 2: Avaliação dos alunos. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
                     

De acordo com o gráfico, as respostas mais evidenciadas pelos estudantes egressos, 

foram: desenvolvimento da persistência (18%), identificação de oportunidades do contexto 

(17%) e conhecimentos sobre o mundo do trabalho (15%), temas inexplorados no âmbito da 

escola pública. A pesquisa também revelou que o Projeto contribuiu para o autoconhecimento 

e a melhoria da autoestima dos estudantes.  

Esse aspecto fica evidente quando analisamos as outras respostas, como o 

desenvolvimento da visão de futuro (12%) e a confiança em si (12%), além da desinibição 

(9%), o que nos leva a compreender que, ao identificar as suas limitações e potencialidades 

individuais, o jovem passa a se conhecer melhor, desenvolvendo assim a sua iniciativa, a 

confiança em si, e a consequente melhoria da autoestima.  

Em um segundo momento, buscamos conhecer o que o aluno mais gostou quando da 

sua participação no Projeto. Destaca-se a valorização das dinâmicas (32%), seguido dos 

trabalhos em equipe (28%) e a participação na Feira do Jovem Empreendedor47 (17%), além 

                                                             
47 A Feira do Jovem Empreendedor faz parte da metodologia do Projeto Despertar. Representa a última etapa, 

um momento em que os alunos em equipe organizam e comercializam os seus produtos e serviços. Para realizar 
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dos contatos mantidos com empreendedores locais (15%) e o diálogo/troca de informações 

(9%), como exposto no gráfico 3: 

32%

28%

17%
15%

9%

0

5

10

15

20

25

30

35

Dinâmicas de Grupo Trabalhos em equipe Participação na Feira

do Jovem

Empreendedor

Contato com os

empreendedores da

comunidade

Diálogos e trocas de

informações

O que mais gostei no Projeto Despertar: na visão do aluno 

(2004)

O que mais gostei no Projeto Despertar

 

Gráfico 3: O que mais gostei no Projeto Despertar. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

A partir dos resultados dessa pesquisa com os alunos, fica evidente a motivação do 

estudante quando é estimulado por aulas mais dinâmicas e reflexivas que promovem o 

autoconhecimento e a interação com outros colegas, bem como as atividades fora da escola, 

em interação com a comunidade, como a participação nas feiras do jovem empreendedor. 

Estas são algumas das lacunas existentes não apenas na escola pública, mas na própria cultura 

educacional brasileira onde a “instrução” prevalece muito mais do que o diálogo e a interação.  

Nesta mesma pesquisa buscamos conhecer como os professores formadores avaliavam 

a metodologia Despertar. Foram entrevistados 10 professores e a eles perguntamos: “Qual a 

contribuição do Projeto Despertar para o aluno?”.  Os docentes foram unânimes em 

destacar:  “A preparação do estudante para o mudo do trabalho” (32%), seguido de  

“mudanças de atitudes” (26%) e a “metodologia estimulante” (23%). .  

                                                                                                                                                                                              
a feira eles se articulam com a comunidade, estabelecem parcerias e vivenciam na prática o dia a dia de um 

empreendedor. 
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Outros aspectos como o “apoio da escola” (10%) e o “envolvimento com a 

comunidade” (9%), somam-se, revelando os aspectos inovadores e motivacionais que 

contribuíram para a aceitação e adesão do professor a metodologia, revelando também a 

contribuição para a vida escolar e futura dos estudantes, conforme observamos no gráfico 

abaixo. 

 

 

Gráfico 4: Contribuição do Projeto Despertar para o aluno (na avaliação do professor). 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Ficou claro para os professores, que o maior benefício do Projeto Despertar são as 

orientações e preparação do aluno para o mundo do trabalho. Convém ressaltar que essa 

preparação não é instrumental (para um ofício), mas uma conscientização para os desafios e 

oportunidades do mundo do trabalho, sendo essa uma lacuna do currículo escolar. Também se 

destacam as mudanças de atitudes dos alunos. Os professores, nas suas respostas, afirmaram 

que o estudante passou a ter mais iniciativa, a se preocupar com os estudos e o seu futuro, 

além de tudo, passou a dar importância à postura pessoal (cuidados com o visual), 

contribuindo assim,  para a melhoria da sua autoestima. 

 Identificamos também na avaliação dos professores, que os aspectos lúdicos e 

dialógicos da metodologia favorecem uma dinâmica completamente diferente das aulas 

tradicionais, fazendo com que o aluno vivencie algo diferente e participe de forma 

espontânea. Outro registro da eficácia do Projeto Despertar foi expresso através de uma 
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publicação organizada pelo pesquisador em 2010, “Projeto Despertar – Histórias de Alunos 

Empreendedores48”. 

 O Livro apresenta o relato de 15 professores de escolas públicas do Rio Grande do 

Norte, participantes do Projeto que acompanharam a trajetória exitosa de ex-alunos egressos, 

que até hoje estão empreendendo em várias regiões do estado do RN. Os educadores 

descreveram como esses jovens, por meio dos saberem empreendedores, materializaram seus 

sonhos, desafiando uma realidade social e econômica considerada desfavorável. 

Os resultados quantitativos e qualitativos decorrentes dos 10 anos de gestão da 

Metodologia pelo SEBRAE-RN e em outros estados onde fora  implantado (Roraima, Acre e 

Rio Grande do Sul), repercutiram no âmbito do Sistema SEBRAE, gerando o  interesse do 

SEBRAE Nacional, pela sua “nacionalização”49, com o intuito de disponibilizar o método 

para todas as outras Unidades estaduais. Como resultado deste trabalho, fomos convidados 

pelo SEBRAE Nacional para integrar o Grupo Gestor de implantação e adaptação da 

metodologia. 

 Assim, em dezembro de 2013 o Projeto Despertar passou por revisão e adaptação 

metodológica, passando a ser intitulado de “Curso Despertar”. Neste período foram 

capacitados técnicos/coordenadores de 27 (vinte e sete) unidades estaduais do Sistema 

SEBRAE para liderar o processo de implantação estadual, bem como 32 (trinta e dois) 

consultores terceirizados para serem multiplicadores da metodologia em cada estado. 

 

 

 

 

 

                                                             
48 Ver no site: 

http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/E1E738ADCFF0029A832577D70047F

602/$File/NT00045202.pdf 

49 O termo “nacionalizar” é utilizado pelo Sistema Sebrae quando a metodologia é bem avaliada em um estado 

ou região. Após sucessivas avaliações, o SEBRAE Nacional identifica a viabilidade da metodologia ser adaptada 

e disponibilizada para todas as Unidades estaduais. Assim, o SEBRAE Nacional ao reconhecer a eficácia da 

metodologia, negocia os direitos autorais com os autores que a desenvolveram. Obtendo a autorização formal, a 

metodologia passa a ser do SEBRAE Nacional, que a transfere para todas as unidades estaduais. Cada estado, ao 

receber a metodologia tem total autonomia para implantar ou não. Em relação a metodologia Despertar, o 

SEBRAE/NA disponibilizou-a para todos os estados capacitando gestores (funcionários) e multiplicadores 

(consultores credenciados), nos moldes do SEBRAE-RN, com alguns ajustes. Porém, considerando as 

peculiaridades de cada estado, nem todos as Unidades do SEBRAE estaduais obtiveram êxito nas negociações de 

implantação do DESPETAR com as Secretarias Estaduais de Educação.   

http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/E1E738ADCFF0029A832577D70047F602/$File/NT00045202.pdf
http://www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/E1E738ADCFF0029A832577D70047F602/$File/NT00045202.pdf
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3.5 SÍNTESE CONCLUSIVA  

 

Ser jovem implica fazer escolhas e se sentir muitas vezes perdido diante de tantas ou 

limitadas possibilidades que a vida oferece, especialmente quando direcionamos  nossa 

análise para aqueles que pertencem às classes menos favorecidas economicamente. Assim, 

fica para a educação a desafiante tarefa de desenvolver valores positivos para assegurar que 

essas escolhas sejam boas para eles e para a sociedade.  

O Projeto Despertar procura contribuir para mudar essa preocupante realidade, através 

do estímulo ao empreendedorismo entre os estudantes do Ensino Médio, transmitindo-lhes 

uma visão de mundo mais ampla, para que lhes seja possível descobrir suas aptidões, 

identificar oportunidades e agir de forma autônoma. Em cidades do interior, onde as escolhas 

são quase nulas, o Projeto movimenta toda a comunidade, pois o empreendedorismo é 

transmitido no sentido de fortalecer a crença num futuro melhor, onde cada um é capaz de 

contribuir e empreender.   

As pesquisas revelaram que através do Projeto Despertar, o  estudante passa a 

desenvolver uma visão mais crítica da realidade que o cerca, a acreditar mais em sí e 

compreender que para alcançar seus objetivos ou realizar sonhos pessoais ou profissionais, é 

preciso planejar, traçar metas e tomar a iniciativa para concretizá-los. A recente 

nacionalização da metodologia em 2013 comprova o êxito do Projeto não só pela eficácia da 

metodologia, mas pelas mudanças que promove na vida de estudantes e educadores.   

Compreendemos, portanto, que tal proposta configura-se como um componente 

inovador que vem agregar-se ao processo de ensino e aprendizagem, oportunizando aos 

estudantes das escolas públicas o desenvolvimento de novas competências, dentre elas, 

algumas que são prementes nos dias de hoje: identificação de oportunidades, agir em 

cooperação com outros, conhecimento sobre o mundo do trabalho, capacidade para acreditar 

em si, superar desafios e desenvolvimento da visão de futuro. 

Verificamos, também, que as estratégias didáticas contribuem de forma significativa 

para a melhoria da autoestima, resgatando no jovem o interesse pela aula e, 

consequentemente, pela escola. Constatamos que os alunos, ao concluírem o Projeto tornam-

se mais proativos e passam a desenvolver novas atitudes, dentre elas:  acreditar mais em si, 

ser persistente, não desistir diante de desafios, identificar oportunidades, projetar metas, 

planejando-se para realizá-las.   
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Pressupomos que através da aprendizagem empreendedora, no futuro eles sejam 

capazes de superar os desafios do dia a dia, identificar oportunidades, agir de forma 

autônoma, mas também coletiva, buscando novos horizontes não necessariamente 

direcionados a uma atividade empresarial ou uma profissão, mas em diferentes situações da 

sua vida diária. Sob esse prisma, o Professor passa a ser uma peça chave no processo de 

disseminação da cultura empreendedora ; daí a necessidade de um “cuidadoso” processo de 

formação em empreendedorismo que lhe permita articular a abordagem empreendedora com 

as disciplinas que leciona e as situações da vida do estudante.   
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4 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

O presente capítulo tem como objetivo descrever os caminhos percorridos na pesquisa 

que buscou identificar e analisar os saberes empreendedores adquiridos pelos professores 

participantes do Projeto Despertar, e em que medida esses saberes podem contribuir para o 

desenvolvimento profissional docente, bem como subsidiá-los nas suas práticas. Faz também 

um recorte metodológico que nos permitirá refletir e ampliar a análise dos resultados, sobre 

como dispor e acessar de forma transversal ou específica esse conjunto de saberes do campo 

do empreendedorismo em benefício do estudante, da escola, do ensino e da própria educação. 

Sem deixar de considerar toda a vivência de campo como gestor do Projeto Despertar, 

ao longo de 14 anos, num envolvimento direto com os sujeitos da pesquisa, os professores em 

momentos de formação, os contatos informais nas reuniões de avaliação realizadas em Natal e 

no interior do estado, a pesquisa foi desenvolvida em três fases conforme representado na 

figura 3.   

 

 

Figura 3: Fases da pesquisa – desenho da investigação. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Na primeira e segunda fase, apresentaremos o processo de coleta e análise dos dados 

primários, detalhando cada etapa. Na terceira fase, apresentaremos o processo de revisão e 

validação dos dados coletados que ocorreu em Portugal, período em que realizamos o 

doutorado sanduíche na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra, como bolsista da CAPES, sob a coorientação do Professor Doutor Joaquim Luís de 

Medeiros Alcoforado.  
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Concluiremos este capítulo expondo as categorias e subcategorias que expressam os 

Saberes Empreendedores Docentes desenvolvidos pelos professores, a partir das suas 

experiências de implantação do Projeto Despertar.  

 

4.1 FUNDAMENTOS TEÓRICO- METODOLÓGICOS  

 

4.1.1 Opção pela pesquisa qualitativa  

 

Para elaborar este estudo, excluímos a formulação de hipóteses sujeitas à verificação 

de uma pesquisa quantitativa, que recorre à quantificação como única via para garantir a 

validade de uma generalização. Ao formular a hipótese partimos de pressupostos teóricos e 

resultados empíricos anteriores, o que representou um ponto de partida dedutivo (DEZIN e 

LINCOLN, 2006). Posteriormente, recolhemos os dados com instrumentos predefinidos, 

numa amostra representativa da população de professores formadores, participantes do 

Projeto Despertar. Seguidamente, na análise dos dados, retornamos às hipóteses, o que 

oportunizou novas análises e inferências, confirmando os pressupostos anteriormente 

levantados.  

Portanto, para realizarmos este trabalho, optamos pela pesquisa qualitativa de 

natureza descritivo-compreensiva, que se opõe a visão unitária e racional do processo de 

construção de conhecimento. A decisão em seguir por este caminho nos permitiu aprofundar o 

conhecimento de que o homem se relaciona com a ordem natural particular e com a ordem 

cultural e social, construindo uma imensa plasticidade de respostas e interpretações 

(BERGER; LUCKMANN, 1985), o que faz se transitar pela subjetividade e a objetividade 

que permeiam as falas dos sujeitos.  

Além da diversidade de tendências filosóficas e epistemológicas que justificam e 

fundamentam a pesquisa qualitativa, a diversidade de aspectos empiricamente analisados pelo 

pesquisador e o diálogo com os sujeitos da pesquisa à luz dos elementos do contexto social, 

político, cultural, tecnológico que envolve a educação, a escola, o aluno e a vida do professor 

oportunizou identificar dimensões categóricas relacionadas ao fazer docente e entrecruzá-las 

com resultados de alguns estudos prévios, relacionados a personalidade dos empreendedores. 

Compreendemos, pelas razões expostas, que a pesquisa qualitativa de natureza descritiva e 

compreensiva seria a mais adequada para o nosso estudo, uma vez que oportuniza a análise 

aprofundada do discurso escrito e oral dos professores, considerando as subjetividades e 
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objetividades bem como, o contexto em que esses estão inseridos e os processos sociais mais 

amplos que os envolvem. 

 

4.2 SUJEITOS DA PESQUISA  

 

Os sujeitos da nossa pesquisa foram os professores de Ensino Médio de escolas 

públicas selecionadas pela SEEC para participar do Projeto Despertar, sendo oriundos de 

dezesseis regiões do estado do Rio Grande do Norte. A participação ocorreu em três 

momentos distintos da pesquisa, quando nos detivemos sobre a análise dos Relatórios escritos 

pelos professores, os quais serão delineados nesse capítulo, nos itens 4.4.1.1 (Seleção e 

Análise de Relatórios), 4.4.2.2 (Recorte e Codificação) e 4.4.2.3 (Validação dos dados através 

da Entrevista Compreensiva). 

 No primeiro momento (Item 4.4.1.1), a análise ocorreu a partir da seleção de uma 

amostra aleatória de cento e cinquenta relatórios, cujo objetivo era realizar uma leitura inicial 

para conhecer as percepções gerais dos docentes. No segundo momento (item 4.4.2.2), 

procuramos aprofundar a análise dos relatos. Para isso, foram selecionados vinte relatórios. 

No terceiro momento (item 4.4.2.3), optamos por grupo ainda menor de seis professores, que 

foram selecionados para entrevistas individuais, quando utilizamos alguns elementos da 

metodologia da Entrevista Compreensiva.  

Os critérios adotados para a seleção dos relatórios dos professores partiu de alguns 

julgamentos, sendo os dois principais: (1) ter formação superior e ter atuado no Projeto sem 

interrupções, no período em que se situou a nossa análise: de 2003 a 2013 e, (2) pelas 

experiências e envolvimento de ambos na aplicação, que resultou em importantes 

contribuições para o SEBRAE/RN e SEEC/RN, no processo de implantação e aprimoramento 

metodológico50.  

O fato de optarmos, na segunda fase da pesquisa, por professores mais experientes, 

que se mantiveram no Projeto num período de dez anos, e pela contribuição técnica no 

                                                             
50 No decorrer dos dez anos de implantação da metodologia no RN, os professores formadores, participantes do 

Projeto Despertar reuniam-se sucessivamente com a coordenação do Projeto para avaliar o processo de 

implantação. Durante essas reuniões de avaliação, os educadores relatavam  suas experiências, os avanços e 

dificuldades operacionais, tendo em vista a realidade das escolas e dos próprios alunos, como por exemplo, 

ajustes no Caderno de Atividades do Aluno, adaptação, elucidação e inclusão de dinâmicas, inclusão de textos de 

leitura relacionados a realidade regional, etc. Muitas dessas sugestões foram acatadas pela gestão do Projeto 

Despertar e inseridas na metodologia, o que representou avanços em termos de resultados, considerando as 

experiências vivenciais dos professores.  
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aprimoramento metodológico possibilitou ao pesquisador identificar e analisar em mais 

profundidade os detalhes e as implicações do saber empreendedor e da metodologia Despertar 

nas suas práticas profissionais e pessoais.  

Vale salientar que não excluímos os professores com menos tempo de atuação no 

Projeto. Selecionamos um grupo de seis docentes para serem entrevistados, todos com dois 

anos de experiência na aplicação da metodologia (que atuaram entre 2011 a 2013). A decisão 

por incluir este grupo de professores, com atuação mais recente no projeto permitiu comparar 

suas percepções com o grupo dos professores veteranos que estavam a mais tempo 

oportunizando enriquecer e ampliar ainda mais nosso estudo. 

Apesar de não termos estabelecido como critérios de seleção dos professores idade, 

formação e o tempo de atuação no magistério, tais detalhes foram registrados, o que nos 

permitiu após finalizar o estudo, identificar características interessantes que se somaram a 

nossa análise, dentre elas o fato dos sujeitos da amostra possuírem entre 15 e 30 anos de 

experiência em sala de aula e apresentaram idade entre 38 a 55 anos, o que nos permitiu 

inferir que esse grupo detinha certa maturidade de vida e considerável experiência em sala de 

aula.  

Além do mais, foi possível reconhecer que a formação do professor não interferiu no 

seu desempenho quando da implantação da metodologia. Os docentes tinham graduação em 

áreas diversificadas, do curso de Pedagogia até Educação Física. Visando preservar suas 

identidades, optamos por não informar os municípios de origem, como também seus nomes 

verdadeiros, que foram substituídos por siglas contendo as letras iniciais dos nomes de cada 

um. Na tabela 5 detalhamos os dados gerais dos professores participantes da nossa pesquisa.  
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Tabela 5: Informações sobre professores participantes das segunda e terceira fases da 

pesquisa. 

PROFESSOR FORMAÇÃO TEMPO DE 

DOCÊNCIA 

IDADE 

CPA História 17 41 

EV Pedagogia 25 44 

JC História 18 45 

JGM Biologia 28 48 

MJ Letras 20 45 

MGC Letras 33 53 

RC Pedagogia 32 53 

SF Pedagogia 29 49 

BCS Pedagogia 25 50 

JBB Geografia 15 52 

FMA Química  25 49 

CC Pedagogia 15 41 

RR Letras 28 55 

AFS Pedagogia 22 52 

IOB Letras 24 36 

DC Pedagogia 21 46 

MMJ Pedagogia 14 48 

CCS Pedagogia 15 41 

EDD Letras 30 54 

NCP Pedagogia 28 55 

GGU Pedagogia 17 51 

CNG História 20 48 

RRF Letras 16 47 

MGC Biologia 27 49 

IND Educ. Artística 21 38 

ELA Educ. Física 19 41 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

 



    101 

 

4.3 TÉCNICAS UTILIZADAS PARA COLETA, TRATAMENTO E INTERPRETAÇÃO 

DOS DADOS 

 

Nuñez e Ramalho (2005) elucidam que um critério fundamental da pesquisa é seu 

rigor científico, o que não deve se limitar à rigidez teórico-metodológica, ao controle 

metodológico e à aleatorização, à semelhança dos estudos de fundamentação quantitativa, 

orientados para a generalização, mas um rigor que se manifesta nas posturas dos 

pesquisadores em relação a novos critérios de validez e de confiabilidade.  

Sob o ângulo da investigação científica, a utilização de técnicas diversificadas de 

recolha de dados permite “inter-relacionar”, satisfazendo os critérios de validade da pesquisa 

qualitativa. Essa dinâmica de inter-relacionar dados e dialogar com as percepções dos sujeitos 

da pesquisa e de quem os investiga, permitiu confrontar e aprofundar os  discursos escritos e 

orais dos educadores, organizando-as de acordo com categorias e subcategorias identificadas,  

associando-os  às reflexões epistêmicas e experiências vivenciais armazenadas na memória do 

pesquisador e em seus registros escritos.  

Nessa perspectiva, recorre-se aos fundamentos de Mills (1986), quando elucida que é 

tarefa do pesquisador “juntar o que está fazendo intelectualmente e o que está experimentando 

como pessoa”. Assim, aliando suas experiências e reflexões cotidianas (trabalho intelectual e 

vida pessoal), o pesquisador adota a postura de um “artesão intelectual”. 

O artesão intelectual é “aquele que sabe dominar e personalizar os instrumentos e a 

teoria dentro de um projeto concreto de pesquisa. O pesquisador é, ao mesmo tempo, o 

homem de ‘campo’, o metodólogo e o teórico. Mas ele se recusa a se deixar dominar pelo 

campo, seja pelo método, seja pela teoria” (SILVA, 2006, p. 44).  

Para tratar as informações levantadas utilizamos predominantemente as técnicas de 

Análise de Conteúdo (AMADO, 2014). Num segundo momento, usamos alguns elementos da 

metodologia da Entrevista (KAUFFMAN,1996; SILVA, 2002). Para refinar o nosso estudo, 

ou seja, sistematizar e consolidar os dados levantados durante o estágio doutoral na Faculdade 

de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCE_UC) em 

Portugal, contamos com o suporte do Software MAXQDA51, uma importante ferramenta de 

                                                             
51 Durante a etapa de doutorado sanduíche na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade 

de Coimbra, Portugal, participamos de um curso com o objetivo aprofundar conhecimentos sobre essa 

importante ferramenta digital de análise e sistematização de dados. Na ocasião, recebemos certificação no curso 

que foi realizado no dia 16/05/2015, promovido pela APEU/FEUC (Associação para Extensão Universitária da 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Portugal).  
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investigação científica de origem alemã, assistida por computador que permite uma análise de 

estabilidade e consistência sobre os critérios de classificação das informações colhidas, sendo 

esse software muito utilizado em pesquisas qualitativas na Europa.  

 

4.3.1 Opção pela técnica da análise de conteúdo 

 

Vários autores consagrados já discorreram sobre a análise de conteúdo, contribuindo 

para a pesquisa científica e seu aperfeiçoamento enquanto técnica de análise. Dentre eles, 

Vala (1986), Raymond Quivy e Luc Van Campenhoudt (1988), Berelson (1952), Cartwright 

(1953). Entretanto, para fins desse estudo, optamos pelas teorias e orientações metodológicas 

de Laurence Bardin (2014) e João Amado (2014), por suas abordagens e métodos estarem 

mais relacionados aos propósitos da nossa pesquisa.  

De acordo com Amado (2014), a análise de conteúdo consiste em uma técnica de 

pesquisa documental que procura “arrumar” num conjunto de categorias de significações o 

conteúdo manifesto dos mais diversos tipos de comunicações (protocolos de entrevistas e 

histórias de vida, documentos de natureza vária, imagens, filmes, propaganda e publicidade).  

Para esse autor a técnica da análise de conteúdo tem demonstrado um valor que se 

estende para além da pura descrição e classificação da informação, acrescentando ainda que a 

inferência52 permite a passagem de um nível descritivo para um nível interpretativo da 

informação recolhida, presumindo a desconstrução de um discurso e a produção de um novo 

discurso.  

Para Bardin (2014), a função primordial dessa técnica é o desvendar crítico, 

configurando-se como um conjunto de instrumentos de cunho metodológico em constante 

aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) extremamente 

diversificados. A ancoragem consistente do rigor metodológico do tratamento dos dados 

presente no conjunto da obra dessa autora, nos leva a compreender o sentido profundo dos 

“significados”.   

Em síntese, a análise de conteúdo não deixa de ser uma análise de significados, pois se 

ocupa preponderantemente da descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

extraído das comunicações, seja ela verbal, gestual, figurativa, documental ou diretamente 

provocada, expressando na sua essência, um significado e um sentido.  

                                                             
52 Compreendemos como inferência, o processo cognitivo que gera novos sentidos, ou novas informações a 

partir do estabelecimento de relação que o pesquisador faz entre as informações que estão explícitas no texto e os 

dos nossos conhecimentos prévios. 
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4.3.2 Opção pela metodologia da entrevista compreensiva  

 

No nosso estudo, a inclusão de alguns elementos da entrevista compreensiva foi 

fundamental para complementar e comparar os resultados obtidos, além de enriquecer e 

ampliar nossa pesquisa, a partir de uma análise mais aprofundada sobre os relatórios escritos 

captados através dos discursos orais dos professores.  

A Entrevista Compreensiva é uma metodologia de recolha e análise de dados que 

articula formas tradicionais de entrevista semidiretiva com técnicas de entrevista de natureza 

mais etnográfica. Fundamenta-se na análise compreensiva do discurso, constituindo-se em 

abordagem desenvolvida pelo sociólogo francês Jean-Claude Kaufmann (1996), cuja 

significância está, por um lado, em propor um processo inverso no modo de construir o objeto 

de estudo, ancorando-se no discurso oral como elemento primordial e revelador dos sentidos53 

e valores dados pelos sujeitos à sua ação.  

Para Kaufmann (1996), a entrevista compreensiva não se limita apenas a colher 

informações sobre uma realidade. O entrevistado, ao se engajar e entregar no momento da 

entrevista desenvolve intenso e profundo trabalho de reflexão sobre si mesmo para construir 

sua própria identidade, assim como a realidade social a qual está inserido. Para realização das 

entrevistas, realizadas na segunda fase da nossa pesquisa, a ser apresentada nesse capítulo, 

selecionamos um grupo de 06 (seis) professores. 

 Entendemos que essa inter-relação (técnica da análise de conteúdo com a metodologia 

da entrevista compreensiva e as percepções do pesquisador), além de enriquecer o nosso 

estudo, oportunizaria conhecer como um todo, num nível mais aprofundo as percepções dos 

professores formadores, participantes do Projeto Despertar sobre os saberes empreendedores 

em situações pedagógicas.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
53 Convém elucidar o que entendemos por sentidos. Nesta direção Marc Augé no texto Os Sentidos dos Outros, 

explicita que “os sentidos, são explicitados através da relação com o outro, pertencente a uma coletividade 

particular” (AUGÉ, 1999, p.43). 
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4.4 ETAPAS DA PESQUISA 

 

4.4.1. Primeira Fase – coleta e sistematização de dados  

 

A fase de coleta e sistematização dos dados preliminares foi organizada em duas 

etapas, as quais serão detalhadas.  

 

 

 

 

Figura 4: Primeira fase: Coleta e sistematização de dados.  
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

 

4.4.1.1 Seleção e análise de relatórios  

 

Um dos instrumentos de avaliação do Projeto Despertar, como já explicitado 

anteriormente, consiste no Relatório de Avaliação da Implantação do Projeto na Escola 

(ANEXO 1). Esse relatório foi criado pela equipe técnica de gestão, sendo elaborado todos os 

anos pelo professor formador. O objetivo era registrar e fazer um balanço do processo de 

implantação da metodologia durante o ano, quando do encerramento das atividades letivas54. 

Esta primeira etapa consistiu em selecionar uma amostra preliminar de relatórios que 

permitisse representar o universo dos professores participantes do Projeto Despertar no estado 

do Rio Grande do Norte. Definimos então, alguns critérios para essa seleção: (a) contemplar 

todas as regiões do estado administradas pelas 16 Diretorias Regionais de Educação 

(DIRED)55; (b) priorizar relatórios de professores das regiões com o maior número de escolas 

                                                             
54 Ao longo dos 13 anos de existência do Projeto, houve pequenos ajustes no formato do relatório, alguns deles, 

de caráter estético, para facilitar o relato dos professores de forma mais objetiva e subsidiar a equipe técnica nas 

avaliações qualitativas desenvolvidas pelo professor. 

55 DIRED são as DIRETORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO. São gerências regionais que representam a 

Secretaria de Educação do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Atualmente, as DIRED’s estão presentes 
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participantes; (c) priorizar escolas das regiões mais representativas que se mantiveram no 

projeto entre os anos de 2003 e 2013, sem interrupções.  

Considerando esses critérios, as regiões com o maior número de escolas participantes 

e que permaneceram no projeto por mais tempo, proporcionalmente, tiveram uma maior 

quantidade de relatórios selecionados. Chegamos então, a seleção inicial de 150 (cento e 

cinquenta) relatórios para a primeira etapa do nosso estudo.  

Nessa seleção não levamos em consideração as questões de gênero como sexo,  idade, 

área de formação dos professores, nem o tempo de experiência em docência, uma vez que 

tínhamos exemplos  de professores de  formação distintas como artes, filosofia, matemática, 

física, português e até educação física, que se destacavam e obtinham excelentes 

desempenhos na aplicação da metodologia. Portanto, não nos interessou aprofundar uma 

análise sobre a influência do perfil sócio profissional no desempenho dos professores.   

 

4.4.1.2 Categorização  

 

Concluída a seleção dos relatórios, partimos para a fase preliminar ao processo de 

categorização que consistiu em “interrogar” os dados colhidos a partir da primeira seleção de 

relatórios (conforme descrito no item anterior, 3.4.1.2 – Seleção e Análise de Relatórios) 

identificando as possíveis categorias e subcategorias de análise. De acordo com Vala (1986), 

“categoria é um termo chave que indica a significação central do conceito que se quer 

apreender, e de outros indicadores que descrevem o campo semântico do conceito” (VALA,  

1986, p. 111).  

Optamos, portanto, pelo procedimento misto (AMADO, 2014), uma vez que durante o 

período em que estivemos à frente da gestão do projeto, especialmente nos momentos de 

avaliação presencial já identificamos a formação de algumas categorias, tendo por base 

algumas opções teóricas e a perspectiva de que com a ampliação da investigação, poderíamos 

identificar novas categorias.   

Considerando os objetivos de nossa investigação, buscamos responder a questão 

principal da pesquisa feita aos professores formadores: “Qual a contribuição do Projeto 

Despertar para a sua vida profissional e pessoal?”, apesar da sua amplitude, essa pergunta  

foi o ponto de partida para a nossa análise e direcionou todo o  escopo da nossa tese.  

                                                                                                                                                                                              
em 16 regiões do estado. A DIRED, é representada por um(a) Diretor(a) e uma equipe técnica que desenvolvem 

atividades de gestão e supervisão pedagógica das escolas de cada região.  
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Amado (2014, p. 317), ao tratar da fase preliminar à categorização das expressões, nos 

orienta:  

 

(...) no caso de cada tema ser muito amplo, quer na quantidade de 

material, quer na diversidade de referências, ele deverá constituir-se 

numa área temática, entre outras áreas temáticas do conjunto, que virá 

a ser depois subdividida em categorias e subcategorias. 

 

Optamos assim, por organizar um “conjunto de respostas” à questão principal da 

pesquisa fragmentando-as em duas grandes temáticas:    

 

a) Conjunto de Respostas 1: Contribuição do Projeto Despertar para a vida Pessoal do 

Professor (DIMENSÃO PESSOAL); 

b) Conjunto de Respostas 2: Contribuição do Projeto Despertar para a vida Profissional 

do Professor (DIMENSÃO PEDAGÓGICA). 

 

Seguindo as orientações metodológicas da análise de conteúdo (AMADO, 2014; 

BARDIN 2014), esses dois conjuntos de respostas, definidos como Unidades de Contexto 

(UC) referem-se aos critérios que adotamos para “arrumar” as respostas da questão principal, 

que viriam a se transformar posteriormente em categorias. Os conteúdos ou trechos mais 

significativos que selecionamos para análise foram agrupados em Unidades de Registro 

(UR).  

Ao lado de cada UR foram definidas temáticas que expressam sinteticamente (em uma 

palavra-chave) o sentido da UR. As temáticas facilitaram a leitura do material recolhido por 

meio das técnicas utilizadas e da interpretação dos teóricos que passam a fundamentá-las e no 

decorrer do estudo tendem a ampliarem-se, com a tendência de serem transformadas em 

subcategorias.  

À medida que realizávamos a leitura flutuante dos 150 relatórios, anotávamos os 

conteúdos mais significativos expressos pelos professores, dispondo-os nas UR. Seguimos 

assim o processo de leitura fazendo um exercício de confrontação sistemática dos conteúdos 

identificados com as duas principais temáticas que elegemos (DIMENSÃO PESSOAL e 

DIMENSÃO PEDAGÓGICA).  

Ao final dessa primeira análise, que se desenvolveu a partir da leitura dos relatórios, 

chegamos ao esboço preliminar do primeiro Mapa Conceitual (Tabela 6), com a certeza das 
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duas principais categorias de análise (Unidades de Contexto), Dimensão Pessoal e Dimensão 

Pedagógica.  Na Tabela 6, apresentamos o esboço do nosso primeiro mapa conceitual:    

 

          Tabela 6: Primeiro mapa conceitual. 
PRIMEIRO MAPA CONCEITUAL  

UNIDADE DE 

CONTEXTO (UC) 

 

UNIDADES DE REGISTO (UR) 

 

TEMÁTICAS 

 

DIMENSÃO 

PESSOAL 

Gostar do que faz /Valorização / Auto Estima/ 

Autoconfiança/Autonomia/Consciência/ 

Acreditar/Sonhar/Satisfação/Entusiasmo/ Ter 

metas/ Tomar decisão/Iniciativa  

 

Autoconfiança 

Motivação/Realização /Gostar do que faz/ 

Despertar de sonhos 
 

Ganhos pessoais 

Visão de mundo /Eficiência/Atitude/Novas 

perspectivas/ Novas prioridades /Novos 

desafios/ Identificar oportunidades /Reciclar / 

Ter entusiasmo/Ser Capaz  

 

Autogerenciamento 

 

 

DIMENSÃO 

PROFISSIONAL 

Descoberta/ Buscar me aprimorar/ 

Atualização de conhecimento/ Crescimento 

profissional/Futuro /Estudar/ Aprimorar 

conhecimento 

Ampliação de 

conhecimentos 

Inovar na prática/Estimular o aluno/Mudar a 

aula/Introduzir/Criar coisas novas/ 

(Re)planejar/ Otimizar/Dar mais atenção/ 

orientar estimular o aluno 

Aprimoramento de 

Estratégias de Ensino 

Cooperação /Convivência/Ouvir o outro/ 

Relacionamento/Objetivo comum/Diálogo/ 

Contatos/Contribuição para a comunidade  

/Pais /Trabalho em equipe/Família 

Inter- relacionamento 

e comunicação/ 

 Responsabilidade 

social 

           Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Na unidade de Contexto Dimensão Pessoal observamos que o conjunto de  conteúdos 

daquelas unidades de registro estaria relacionado às expressões autoconfiança, 

autogerenciamento e ganhos pessoais. Na Unidade de Contexto Dimensão Pedagógica 

identificamos conteúdos relacionados à ampliação de conhecimentos profissionais, 

aprimoramento de estratégias de ensino, de inter-relacionamento e comunicação e 

responsabilidade social. 

Na figura 5 apresentamos uma síntese das duas temáticas (Unidades de Contexto) já 

denominadas Dimensão Pessoal e Dimensão Pedagógica com uma síntese dos conteúdos mais 

evidenciados.   
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Figura 5: Síntese das duas Unidades de Contexto (UC). 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

 

4.4.2 Segunda Fase – Análise Dos Dados  

 

Finalizada a leitura geral de todos os 150 relatórios e já com o esboço do primeiro 

Mapa Conceitual, partimos para a segunda fase da nossa pesquisa que consistiu em analisar os 

dados de uma forma mais aprofundada, visando a criação de um sistema de categorias para 

subsidiar a nossa análise. Essa fase foi realizada em três etapas, conforme ilustração da figura 

abaixo: 

 

 
Figura 6: Segunda fase da pesquisa. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

 

4.4.2.1 Revisão Teórica  

 

O objetivo da revisão teórica foi construir um quadro teórico referencial baseado nas 

nossas análises e reflexões, de forma a fundamentar o conjunto de conteúdos expressos pelos 
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professores contidos nos relatórios escritos. Inserido neste contexto, acrescenta Amado (2014, 

p. 34):  

 

(...) as referências bibliográficas do pesquisador orientam a primeira 

exploração do material em análise, mas este, por sua vez, pode 

contribuir com a reformulação ou alargamento das hipóteses da 

problemática a estudar.  

 

Assim, as teorizações de David McClelland (1961) sobre as Características de 

Comportamentos Empreendedores (CCE) e os quatro Pilares que fundamentam a educação do 

futuro, apresentadas em 1996 no Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para 

o Século XXI (UNESCO) serviram de subsídio para iniciarmos o primeiro enquadramento 

teórico que sedimentaria a base da nossa análise.  

A decisão por estabelecer essas duas referências teóricas para alicerçar a primeira 

análise teórica, justifica-se pelo fato de que, como já foi explicitado na Introdução desse 

trabalho, não identificamos estudos anteriores nem autores que tratassem da temática 

envolvendo formação docente em empreendedorismo ou indicadores que nos ajudassem a 

fundamentar, de forma consistente, a abordagem do empreendedorismo em situações 

pedagógicas.  

Portanto, esse estudo de associação dos principais conteúdos garimpados nos 

relatórios dos professores, com as teorizações que elegemos como referência, foi um exercício 

necessário e decisivo para iniciar nossas interpretações e partirmos para a identificação e 

definição  das principais categorias e subcategorias de análise. 

 

a) David McClelland e as Características de Comportamentos Empreendedores – CCE  

 

Justificamos a escolha pelas teorizações de David McClelland, por ser um autor de 

referência mundial em empreendedorismo e o primeiro a elucidar o empreendedorismo sob a 

dimensão humana, contribuindo significativamente para as ciências do comportamento, 

comprovando que é possível ensinar a empreender. Suas pesquisas revelaram a existência de 

um elemento psicológico crítico nos empreendedores de sucesso, denominado “motivação 

para a realização” ou “impulso de melhorar”.  Para McClelland, a necessidade de realização 

do indivíduo é a principal força motivadora do comportamento empreendedor, força essa 

controlada pela razão.  
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A partir desta constatação, fundamentados nas pesquisas de McClelland, originou-se 

no ano de 1985 o Seminário (curso) EMPRETEC56, Programa de Treinamento para a 

Motivação da Realização, resultado dos seus estudos iniciados a partir da década de 1960, 

cujo objetivo era aumentar ou melhorar esta característica crítica, estimulando o 

desenvolvimento de características realizadoras nos empreendedores.  

A abordagem central do treinamento gira em torno do conceito das Características do 

Comportamento Empreendedor (CCE). Uma premissa básica da pesquisa e, portanto, do 

programa de treinamento era que o aspecto comportamental seria mais efetivo, concentrando-

se no reforço sistemático de determinadas características de comportamento, associadas a um 

comportamento “entrepreneurial” ou de empreendedor bem sucedido (MCCLELLAND, 

1971).  

De acordo com explicitações apresentadas no capítulo 1, são 10 (dez) as CCE 

preconizadas por McClelland: (1) busca de oportunidades e iniciativa; (2)  persistência; (3)  

comprometimento; (4)  exigência de qualidade e eficiência; (5)  correr riscos calculados; (6)  

estabelecimento de metas; (7)  busca de informações;  (8) planejamento e monitoramento 

sistemático; (9)  persuasão e rede de contatos e (10) independência e autoconfiança.  

As características que revelam o perfil do empreendedor foram profundamente 

investigadas por McClelland e estruturadas em 3 (três) grandes grupos de indicadores 

comportamentais: realização, planejamento e poder. Em síntese, para esse autor, todos nós 

temos características de cada um dos grupos, mas existe sempre um nível dominante que nos 

caracteriza. Esses grupos, por sua vez, foram divididos em módulos detalhados que abordam 

cada uma das dez CCEs, compondo o programa do curso EMPRETEC, conforme 

apresentamos a seguir:  

 

                                                             
56 Atualmente, o EMPRETEC é um programa desenvolvido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas - Sistema SEBRAE, desde 2001, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - PNUD. O programa, inspirado nos estudos de McClelland, foi desenvolvido e testado pela 

primeira vez na década de 1960, durante o Workshop de Cranfield, Inglaterra, e foi assistido por treinadores do 

Malawi (África) e por treinadores experimentados em empreendedorismo da Índia, do Equador, das Filipinas, da 

Malásia, do Quênia, da Inglaterra e dos Estados Unidos. Desde sua gênese  até o final dos anos 70, o método não 

sofreu modificações, sendo considerado um programa  reconhecido internacionalmente, respaldado pelos 

resultados apresentados pelos participantes, após essa capacitação.  
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Figura 7: Características de Comportamento Empreendedor (CCE). 
Fonte: Adaptado de McCLELAND. 

 

Elegemos as teorizações de David McClelland que fundamentam o comportamento 

empreendedor, expressos através das dez CCEs como nossa principal referência para nortear 

as primeiras análises sobre os conteúdos identificados nos relatórios dos professores e sua 

relação com os saberes empreendedores.  

 

a) Quatro Pilares da Educação para o Século XXI (Relatório UNESCO, 2006) 

 

Ao elegermos como fundamento pedagógico para o nosso estudo, os Quatro Pilares da 

Educação para o Século XXI, expressos no Relatório da UNESCO (1996), partimos do 

princípio de que tal documento configura-se como uma referência por traçar linhas 

orientadoras da educação brasileira e mundial, e por concentrar em si, as bases de um projeto 

educativo inovador voltado para o futuro.  

Dessa forma, por estarmos imersos no campo educacional e transitando por aspectos 

do saber, do ensino, do comportamento e da aprendizagem, o relatório Dellors, configurou-se 

como a nossa segunda referência teórica. Ademais, os Pilares, seus pressupostos e 

teorizações, associam-se dos princípios da educação empreendedora. 

 De acordo com o Relatório, o qual já explicitamos no capítulo 1, item 1.5, a prática 

pedagógica deve preocupar-se em desenvolver quatro aprendizagens fundamentais, que serão 

para cada indivíduo os pilares do conhecimento: Aprender a conhecer indica o interesse, a 

abertura para o conhecimento, que verdadeiramente liberta da ignorância; Aprender a 
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fazer mostra a coragem de executar, de correr riscos, de errar mesmo na busca de acertar; 

Aprender a conviver traz o desafio da convivência que apresenta o respeito a todos e o 

exercício de fraternidade como caminho do entendimento; e, finalmente, Aprender a ser, 

que, talvez, seja o mais importante por explicitar o papel do cidadão e o objetivo de viver. 

Como vimos no capítulo 1, no relatório os saberes e competências a se adquirir são 

apresentados aparentemente divididos. No entanto, estas quatro vias não podem dissociar-se 

por estarem imbricadas, constituindo interação com o fim único de uma formação holística do 

indivíduo. Daí a necessidade de uma aprendizagem ao longo de toda a vida, fundamentada em 

quatro pilares, que são, concomitantemente, do conhecimento e da formação continuada. 

Definidas as duas principais referências teóricas - David McClelland e Relatório 

Dellors - partimos então para a análise das 10 CCEs e os Quatro saberes necessários à 

educação do futuro. À medida que líamos, refletíamos e associávamos cada CCE a um ou 

mais pilares preconizados por Dellors (Aprender a Ser, Conviver, Fazer e Conhecer), 

concluíamos nossa análise elaborando o nosso primeiro quadro referencial das 10 CCEs,  

associadas aos Quatro saberes constantes no Relatório Dellors,  conforme ilustração na figura 

a seguir. 

 

ASSOCIAÇÃO TEÓRICA 

10 CCE x 4 Pilares da Educação 

10 CCE 

(David McClelland)  

4 Pilares da Educação  

(Jacques Dellors) 

INDEPENDÊNCIA E AUTOCONFIANÇA  Aprender a Ser  

PERSISTÊNCIA  

ESTABELECIMENTO DE METAS  

CORRER RISCOS CALCULADOS  

BUSCA DE INFORMAÇÃO  Aprender a Conhecer  

BUSCA DE OPORTUNIDADE E INICIATIVA  

PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO 

SISTEMÁTICOS  

Aprender a Fazer  

EXIGÊNCIA DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA  

COMPROMETIMENTO  Aprender a Conviver  

PERSUASÃO E REDE DE CONTATOS  

Figura 8: Associação teórica 10 CCE x 4 pilares da educação. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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Em seguida, para concluir nosso estudo, criamos um novo quadro onde associamos a 

síntese das expressões mais evidenciadas pelos professores (a partir da leitura dos 150 

relatórios), com as 10 CCEs e os Quatro pilares, bem como as Unidades de Contexto (UC), 

Unidades de Registos (UR), indicadores. Incluímos também nesse novo quadro, outras 

referências teóricas de autores que tínhamos como referência, a partir de algumas conclusões 

(provisórias).  

Na figura abaixo apresentamos o quadro referencial, construído com o resumo desse 

primeiro estudo teórico. 

 

UNIDADES 

DE 

CONTEXTO  

UNIDADES 

DE 

REGISTRO  

EXPRESSÕES 

PREDOMINANTES  
TEORIZAÇÕES  CONCLUSÕES  

DELLORS   

MCLELLAND  

OUTROS  

DIMENSÃO 
 PESSOAL  

Autoconfiança 

Melhoria da auto 

estima  e ganhos 

pessoais/ 
motivação/ 
reflexão  

Descoberta de 

possibilidades 

individuais  
Aprender a 

SER  Autonomia e 

Autoconfiança  - BANDURA  
- ROGERS 
- MASLOW 

- CANDY 

PENSAR 

CRÍTICO/ 
REFLEXIVO 
AUTÔNOMO  

Persistência  

Estabelecimento de  

metas/objetivos/ 
Visão de futuro  

Correr riscos  

calculados  
Estabelecimento 

de Metas  
DIMENSÃO  

PEDAGÓGICA  
Descoberta de 

novos  

conhecimentos 

que agregam-se a 

profissão. 

Envolve a 

racionalidade  

Investir em  

qualificação  Aprender a 

CONHECER Busca de 

informações  - RAMALHO/ 
NUNES 
- PIAGET  

AMPLIAÇÃO DE 
SABERES 
NECESSÁRIOS 

AO 

DESENVOLVIME

NTO DA 

PROFISSÃO  
Conhecimentos sobre 

Tendências do mundo 

do 

trabalho/oportunidade

s  

Busca de 

oportunidades e 

Iniciativa  

Aprimoramento 

de estratégias de 

ensino que 

contribuem com 

a 

instrumentalidad

e, comunicação e 

cooperação  

Aplicação do 

planejamento antes e 

durante a aula  
Aprender a 

FAZER Planejamento e 

Monitoramento 

sistemáticos  
- GARCIA  
- FREIRE 
- DEWEY  

INOVAÇÃO 
DO PROCESSO 

ENSINO 

/COOPERAÇÃO/ 
COMUNICAÇÃO Valorização do 

trabalho colaborativo  Aprender a 

CONVIVER  Persuasão e redes 

de contatos  
Maior aproximação 

do aluno  Aprender a 

CONVIVER  Comprometiment

o  
Estimulou a 

pesquisar, 

adaptar/fazer diferente 

na aplicação da 

disciplina  

Aprender a 

FAZER Busca de 

oportunidades e 

Iniciativa  

Figura 9: Quadro referencial. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

A partir desse estudo teórico, expresso no quadro referencial ilustrado acima, 

chegamos à estruturação do nosso segundo Mapa Conceitual, quando definimos 
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provisoriamente, nossas principais categorias (Unidades de Contexto) e subcategorias 

(Unidades de Registro), fundamentadas pelos principais referenciais teóricos, conforme ilustra 

a figura a seguir: 

 

MAPA CONCEITUAL  2 

Unidade de 

Contexto 
 

Unidade de Registro 

(UR) 

Associações Teóricas 

10  CCE 

(McClelland)  

4 Pilares da Educação 

(Dellors)  

 

 

 

 

 

Dimensão  

Pessoal  

Autoconfiança  INDEPENDÊNCIA E 

AUTOCONFIANÇA  

 

 

 

 

 

 

Aprender a Ser 

Ganhos pessoais  PERSISTÊNCIA  

Autogerenciamento  ESTABELECIMENTO DE 

METAS  

CORRER RISCOS 

CALCULADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão 

Pedagógica 

Ampliação de 

conhecimentos  

BUSCA DE 

 INFORMAÇÃO  

 

 

 

Aprender a Conhecer  
BUSCA DE OPORTUNIDADE E 

INICIATIVA  

Aprimoramento de 

Estratégias de Ensino  

PLANEJAMENTO E 

MONITORAMENTO 

SISTEMATICOS  

 

 

 

Aprender a Fazer  

EXIGÊNCIA DE QUALIDADE E 

EFICIÊNCIA  

Inter-relacionamento e 

comunicação  

COMPROMETIMENTO   

 

 

Aprender a Conviver  

PERSUASÃO E REDE DE 

CONTATOS  

Figura 10: Mapa conceitual 2. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 
 

4.4.2.2 Recorte, Codificação e Reagrupamento  

 

Concluído o enquadramento teórico e com o segundo Mapa Conceitual 

provisoriamente definido, partimos para outra etapa do nosso estudo, o qual Bardin (1977) 

sintetiza como “um processo de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por 
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diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os 

critérios previamente definidos”. Desses critérios fazem parte as decisões que já explicitamos 

como próprias da fase preliminar da nossa pesquisa. 

Essa autora ainda define tal etapa como um aprimoramento do processo de seleção e 

análise, recomendando que:  

 

(...) quando temos uma grande quantidade de dados, aconselha-se que 

se prossiga o trabalho apenas sobre uma amostra representativa dos 

documentos, até se chegar a um sistema de categorias que pareça 

satisfatório (BARDIN, 1977, p. 318). 

 

Seguindo essa recomendação, e como já tínhamos garimpado um arsenal amplo de 

dados contidos nos 150 relatórios selecionados, era preciso refinar esses dados partindo para a 

seleção de uma amostra menor de relatórios, porém representativa, que nos permitisse um 

novo estudo com maior profundidade. A partir dessa premissa metodológica, buscamos 

selecionar um novo grupo de relatórios, adotando novos critérios de seleção. 

Os critérios que adotamos foram: (a) relatórios de professores veteranos, ou seja, com 

maior vivência no Projeto que deram contribuições na implantação e aperfeiçoamento da 

metodologia, inclusive formando novos professores; (b) relatórios de professores que se 

mantiveram no Projeto entre os anos de 2003 a 2013 (sem interrupções). Chegamos então a 

um conjunto de 20 (vinte) relatórios. 

De posse de uma nova amostra de relatórios e tendo o mapa conceitual como 

fundamento para nortear nossa próxima análise, seguimos alguns procedimentos distintos 

para essa etapa:  

 

a) Recorte e diferenciação vertical, documento a documento:  

 

De acordo com Amado (2014), esse procedimento de recorte e diferenciação é 

compreendido como um “desvendar de sentidos que dá lugar a outros sentidos 

(interpretativos)”, consistindo, portanto, em uma leitura mais densa e aprofundada. Para 

subsidiar o processo de sistematização dos trechos mais significativos dos relatórios e agrupar 

os recortes que iríamos fazer, criamos uma planilha em modelo Word (Office 8.0) estruturada 

em 6 (seis) campos. 

 Conforme exemplo apresentado na figura abaixo, os campos da planilha foram: 

Campo 1, Categorias; Campo 2, Subcategorias; Campo 3, indicadores (representam o 
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desdobrar das Subcategorias, contribuindo para a ampliação do sentido);  Campo 4,  iniciais 

do nome do professor; Campo 5, número do trecho do relatório;  Campo 6,  Unidade de 

Registro (transcrição dos trechos selecionados). 

 

MODELO DE PLANILHA DE SISTEMATIZAÇÃO 

(1)  

Categoria  

(2)  

Subcategoria  

(3) 

TEMÁTICA  

(4)  

Professor  

(5)  

Nº  

(6)  

Unidade de Registro  

 Dimensão  

Pessoal  

   

     

Dimensão 

Pedagógica  

     

Figura 11: Modelo de planilha de sistematização. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Como os 20 relatórios selecionados eram impressos em formato Word (inclusive 

alguns escritos manualmente), o primeiro passo foi identificar os trechos que se relacionavam 

com a Dimensão Pessoal e Dimensão Profissional e transcrevê-los, seguindo procedimento 

semelhante à primeira etapa de leitura dos 150 relatórios.  

À medida que líamos as respostas dos professores sobre as duas questões  norteadoras 

(Contribuição do Projeto Despertar para sua vida profissional  / Contribuição do Projeto 

Despertar para sua vida pessoal), grifávamos os trechos mais significativos (ou repetitivos),  

refletíamos sobre cada um e classificávamos na categoria e subcategoria correspondente. Em 

seguida, recortávamos os trechos dos relatórios colando-os na Unidade de Registro (Campo 

6).  

Na figura 12 ilustramos como procedemos para desenvolver a análise, a partir do 

recorte e a codificação dos trechos dos relatórios dos professores, transportando-os para a 

planilha de sistematização. 
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Figura 12: Relatório do professor JC. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
 

 

De acordo com a figura acima, ao lado de cada trecho grifado, criamos códigos para 

identificar o professor que escreveu (Campo 4). Por uma questão ética e para preservar a 

identidade dos sujeitos da pesquisa, optamos por identificá-los pelas primeiras letras iniciais 

dos seus nomes. Na figura acima, o professor José Carlos passaria a ser identificado como 

“JC”. Ao lado dessas iniciais inseríamos o número correspondente ao trecho grifado do seu 

relatório (Campo 5). Quando identificávamos dentro de cada relatório um trecho significativo, 

passávamos a codificá-lo (JC-1, JC-2 , e assim por diante). Em seguida transportávamos para 

a planilha de sistematização.  

 

b) Reagrupamento e comparação horizontal:  

 

Concluídas as leituras verticais, relatório a relatório e transcritos todos os trechos para 

a planilha, passamos às leituras horizontais com o objetivo de comparar trechos com sentidos 

iguais ou próximos, identificando novos temas e reordenando os recortes. Esse processo de 

reagrupamento e comparação horizontal foi dinâmico e ao mesmo tempo exaustivo, exigindo 

releituras atentas e intensivas das unidades de registro, além de sucessivas reflexões sobre os 

significados dos trechos, considerando o quadro teórico definido como referencial na primeira 

etapa do estudo, o que implicava no surgimento de novas subcategorias, e a renomeação de 

outras. 
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Um dos exemplos foi a subcategoria denominada “Ampliação de Conhecimento” 

presente no primeiro mapa conceitual. Após sucessivas leituras e reflexões, chegamos à 

conclusão de que a respectiva subcategoria deveria ser renomeada, passando a ser 

denominada de “Aprimoramento Profissional”, e mais adiante, concluímos que deveria ser 

chamada de “Qualificação Profissional”. 

Finalizada essa etapa foi possível chegar a um novo conjunto de subcategorias onde 

procuramos, pouco a pouco, reagrupar os conteúdos. Para facilitar o registro visual da nossa 

análise, organizamos os dados através de planilhas e em figuras ilustrativas (formato 

hierárquico, conforme ilustração logo abaixo) quando apresentamos um exemplo referente ao 

agrupamento da subcategoria “Qualificação Profissional”, que fazia parte da categoria 

Dimensão Pedagógica.  

 

Categoria Subcategoria Temática Professor Nº Unidade de Registro 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO  

PEDAGÓGICA  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL     

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentimentos 

relativos a 

necessidade de 

aperfeiçoamento 

profissional  

contínuo  

EV 3 Consciente de que a inovação e a qualificação 

são basilares para uma atuação eficaz na 

docência.  

DC 5 O Sebrae me mostrou que eu estava muito 

melhor! E poderia estudar ainda mais, me 

qualificar ainda mais, pois sempre há algo pra 

lapidar! 

JBB 2 Busquei  aprimorar mais  a minha qualificação 

profissional enquanto docente. 

DC   Desculpem a falta de modéstia mas se eu já 

tinha fama de boa professora, eu me sentia 

muito melhor depois do Sebrae e seu 

Empreendedorismo. E anseio por mais 

reciclagens.  

SF 4 Aprendi a buscar mais conhecimentos.  

EV 4 Nós DESPERTAMOS para continuar 

buscando o crescimento profissional.  

JBB 8 Venho me  aprimorando com os 

conhecimentos adquiridos.  

JGM 1 Me proporcionou descobrir novos horizontes 

para a minha vida profissional 

JC 1 Me oportunizou adquirir novos conhecimentos, 

para poder atuar com outras disciplinas 

diferentes da minha formação acadêmica.  
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Manifestação da 

importância de 

buscar  novos 

conhecimentos e 

busca do 

crescimento 

profissional  

IOB 4 O professor e o aluno passa a perceber que 

pode realizar pequenos e grandes feitos, 

mediante sua força de vontade, criatividade e 

esforço. Toma consciência das suas próprias 

limitações, bem como do seu potencial(...)Me 

ajudou a desenvolver qualidades pessoais 

como criatividade e iniciativa que contribuem 

significativamente para o desenvolvimento 

profissional do docente.  

MMJ 2 Desde então, não parei de estudar. Fiz 

especialização em coordenação pela UFRN e 

agora estou cursando uma disciplina de 

mestrado, pelo IFRN, enquanto estudo para a 

prova de seleção da referida instituição. 

Figura 13: Modelo em formato de Planilha. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 
 

 

                                          

Figura 14: Modelo em formato de figura. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Finalizado o processo de associação e agrupamento das expressões mais significativas 

presentes nos 20 relatórios selecionados, foi possível rever e aperfeiçoar o segundo mapa 

conceitual. As duas categorias iniciais “Dimensão Pessoal” e “Dimensão Pedagógica” foram 

mantidas. Todavia, novas subcategorias foram incluídas, dentre elas: “Contribuição para a 

sociedade” e “Relacionamento familiar e comunitário” (que foram associadas à Dimensão 

Pedagógica). Outras subcategorias foram renomeadas, conforme explicitamos no item 4.3.2 

(item B).  

                   CATEGORIA  

        DIMENSÃO PEDAGÓGICA 

Sentimentos relativos à necessidade de 

aperfeiçoamento profissional  contínuo  

 

Demonstra a importância de buscar novos 

conhecimentos e do crescimento profissional 

SUBCATEGORIA 

QUALIFICAÇÃO  PROFISSIONAL  
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Chegamos então à elaboração do terceiro Mapa Conceitual, que expressa um novo 

sistema de categorias e subcategorias com uma configuração semelhante ao anterior, 

conforme se vê no quadro abaixo: 

 

MAPA CONCEITUAL 3 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS TEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO 

PESSOAL  

 

CONFIANÇA PESSOAL  

Motivação, valorização pessoal e melhoria 

da autoestima.  

Autoconfiança /Acreditar em si.  

DEFINIÇÃO DE METAS/SUPERAÇÃO DE DESAFIOS  Projeção de metas (objetivos) para si e 

futuro.  

Superação de medos /desafios.  

DESCOBERTA DE OPORTUNIDADES  Identificação de novas perspectivas além do 

trabalho docente.  

REALIZAÇÃO PESSOAL  Sentimentos de satisfação, entusiasmo e 

realização.  

Conscientização da sua capacidade.  

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÃO 

PEDAGÓGICA  

   

INOVAÇÃO E APRIMORAMENTO DA PRÁTICA DE 

ENSINO  

Inclusão de novas estratégias didáticas.  

QUALIFICAÇÃO   PROFISSIONAL  Valorização do aperfeiçoamento contínuo/ 

reflexão sobre a sua profissão.  

Busca de novos conhecimentos  

TRABALHO EM EQUIPE  Valorização da cooperação com outros 

professores da escola.  

VALORIZAÇÃO DO ALUNO  Valorizar do contato mais próximo com o 

aluno.  

Valorização das capacidades individuais 

dos alunos.  

VALORIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO  Aplicação do planejamento ao seu dia a dia 

como professor  
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Valorização do “tempo”, na realização de 

atividades.  

CONTRIBUIÇÃO PARA A SOCIEDADE  Consciência crítica do seu papel para a 

transformação da sociedade  

Posicionamento sobre os problemas da 

sociedade.  

RELACIONAMENTO FAMILIAR E COMUNITÁRIO  Aplicação de princípios empreendedores na 

relação familiar/comunitária.  

Figura 15: Mapa conceitual 3. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

4.4.2.3 Validação dos dados através da entrevista compreensiva  

 

De acordo com Bardin (2014), “qualquer análise de conteúdo passa pela análise da 

própria mensagem”. A última etapa da segunda fase do nosso estudo consistiu em assegurar a 

fidelidade de todo o corpus de informações que foi levantado. Sobre esse momento, Bardin 

(2014, p. 165) lembra que:  

 

(...) em algumas situações, os conteúdos encontrados estão ligados a outra 

coisa, ou seja, aos códigos que contêm, suportam e estruturam essas 

significações <segundas> que essas significações primeiras escondem e que 

a análise contudo procura extrair: mitos, símbolos, valores. 
 

Para Amado (2014, p. 348), na medida em que a categorização permite a descrição 

precisa, sistemática do material em causa, ela não deve perder de vista “a natureza (por vezes 

‘viva e dramática’), as suas representações e não limitar-se a simples transcrições que limitam 

a compreensão e o entendimento dos conteúdos latentes”.   

Como já tratamos anteriormente, a Análise de Conteúdo oportuniza fazer inferências 

interpretativas, a partir dos conteúdos expressos, levando em conta  as condições de produção 

desses mesmos conteúdos, com vistas a explicação e compreensão dos mesmos. Buscamos, a 

partir dessas premissas, elucidar, compreender e validar o sentido pleno dos conteúdos 

extraídos, desmembrados nas categorias e subcategorias identificadas.  Essa plenitude, ou 

“compreensão para a explicação”, só seria alcançada, a partir da oralidade, do exercício da 

“escuta sensível” (BARBIER, 1998)57.  

                                                             
57  Já tratado no item 4.3.2.   
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Em síntese, foi preciso voltar a campo, ir novamente ao encontro de alguns 

professores, para ouvi-los e a partir desse contato pessoal, novamente refletir para melhor 

compreender sobre o que o professor dizia, e finalmente, caminhar na direção da  

interpretação dos dados da análise. Para subsidiar esse retorno a campo, optamos por utilizar 

alguns elementos da metodologia da Entrevista Compreensiva.  

Como já foi explicitado anteriormente, a metodologia da Entrevista Compreensiva 

(KAUFMANN, 1996; SILVA, 2002, p. 4), se organiza por meio da palavra, ou seja, “toma-se 

a palavra na sua oralidade através de entrevistas com o objetivo de interpretar os sentidos, os 

valores explicitados pelos sujeitos”. Considerando os fundamentos dessa metodologia, a ida a 

campo não seguiu o modelo clássico de interrogatório, tampouco permitiu a rigidez do 

relatório ou questionário. Engajamo-nos na investigação para provocar a participação ativa 

dos sujeitos através de entrevistas semidiretivas, como explica Kaufmann (1996, p. 79): 

 

(...) o objetivo da entrevista compreensiva é quebrar a hierarquia 

formal do questionário ou do rigor de uma entrevista formal. O tom 

que se deve buscar é muito mais próximo de uma conversa entre dois 

indivíduos iguais do que aquele do questionário administrado de cima 

para baixo. Às vezes esse estilo interativo, ganha realmente corpo e o 

quadro da entrevista é completamente esquecido; batemos um papo 

em torno de um tema. 

 

Para que dados significantes pudessem ser capturados e ao mesmo tempo validar com 

precisão o que estava escrito nos relatórios, foi preciso favorecer aos sujeitos pesquisados um 

clima de confiança e sua participação ativa. Essa aproximação para a escuta: “Deve ser 

exercida de maneira inteligível, tranquilizadora e atraente, de tal modo que a interrogação e a 

própria situação tenham sentido para o pesquisado, e, sobretudo, na problemática proposta” 

(BOURDIEAU, 1989, p. 700).  

Para as entrevistas, foram selecionados 06 (seis) professores. Os critérios que 

adotamos para a escolha foram: (1) selecionar professores que não pertenciam ao grupo dos 

20 relatórios que escolhemos para analisar na segunda etapa, uma vez que procuramos 

também, analisar as suas percepções, com as de outros professores com até dois anos de 

participação no projeto (entre 2011 e 2013); (2) selecionar três professores da região do 

Seridó – região que mais se destacou no Projeto Despertar -, e outros três da Região da 

Grande Natal.  

Para proceder às entrevistas fomos diretamente ao encontro dos educadores 

selecionados nos seus municípios de origem, agendando diretamente com os mesmos. Em 
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outros momentos os professores, a convite nosso, vieram diretamente ao nosso encontro. 

Antes de iniciarmos as entrevistas, explicitamos a cada entrevistado os objetivos do trabalho 

promovendo um clima descontraído, e que o intuito naquele momento era fugir ao rigor de 

um interrogatório. No início, percebemos certa inibição, natural quando se faz um primeiro 

contato, mas à medida que o diálogo evoluía, a timidez diminuía, emergindo um clima de 

confiança e leveza.  

Essa receptividade para um diálogo aberto sem o rigor de um interrogatório exigiu da 

nossa parte muita disciplina e escuta atenta, com o cuidado de “não cortar” as falas para não 

deixar escapar detalhes significantes que estavam presentes nas entrelinhas dos seus 

discursos. Afinal, como explica Bourdieau (1989, p. 98): 

 

 Não se trata somente de captar um ‘discurso natural’ tampouco influenciado 

quanto possível pela dissimetria cultural, deve-se também construir 

cientificamente esse discurso de tal maneira que ele forneça os elementos 

necessários à sua própria explicação.  

  

Portanto, foi preciso “disciplinar a escuta” uma vez que nenhuma entrevista foi igual à 

outra e sempre surgiam fatos novos que instigavam a nossa curiosidade, fazendo emergir 

várias reflexões.  

Cada entrevista demorou entre 45 a 60 minutos. Iniciamos com a primeira pergunta: 

“Qual a contribuição do projeto Despertar para sua vida profissional?” e em seguida, “Qual 

a contribuição do projeto Despertar para sua vida pessoal?”. Ao finalizar, em vez de 

transcrever as respostas para não perder a dinâmica da conversação e a riqueza de detalhes 

revelados, foi preciso assistir sucessivas vezes cada vídeo e cada escuta, refletir, anotando em 

Fichas de Interpretação (figura 16) os trechos mais significativos, que apresentavam relação 

com o que já havíamos captado durante a análise de conteúdo, além de registrar trechos novos 

que surgiram.  

Para cada professor entrevistado foi criada uma ficha de interpretação. Como se 

observa na ficha abaixo. Do lado esquerdo da Ficha registrávamos a identificação do 

professor (através do código), e em seguida a subcategoria correspondente, e atrelada a ela, o 

trecho mais significativo (logo abaixo).  Do lado direito da ficha, registrávamos os nossos 

comentários e reflexões sobre tal declaração, incluindo o que nos vinha à mente: a lembrança 

de um autor, uma associação com outras categorias, uma observação importante, etc.  
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FICHA DE INTERPRETAÇÃO 

PROFESSOR(a): IND COMENTÁRIOS 

- Valorização do Planejamento    

- Inovação e aprimoramento da prática de 

ensino:  

 [...]“ acrescentou muitas coisas não só na 

aplicação da metodologia com os alunos, mas 

na minha prática como professora. Coisas que 

eu não atentava  [...] , como algumas atitudes, 

mas que eu só vim encontrar no Despertar, 

como por exemplo, como  planejar o tempo, 

planejar atividades diferentes, que o aluno possa 

se interessar. (...) eu pude aprender a preparar a 

minha aula, e inovar na questão do tempo, do 

planejamento (...) a principal contribuição foi 

isso, me fez repensar e  inovar na minha prática.  

- Aprimoramento profissional: 

(...) Como pessoa, despertou-me para a vontade 

de investir em mim mesma. Fazer um mestrado, 

doutorado, empreender em mim mesma. Buscar 

algo mais.  

- A professora revela que a o Despertar a fez refletir sobre a 

sua prática, que tem uma relação com a subcategoria 

“Inovação e aprimoramento da prática de ensino”, mas notei 

na sua fala, um peso maior em relação ao planejamento, a 

organização do tempo  

- Ela faz uma associação do aproveitamento do tempo, com a 

inovação e o planejamento.  Planejar atividades diferentes  

- Me parece que os cursos de formação de professores não 

enfatizam muito o planejamento da aula. No Despertar eles 

passam a valorizar o planejamento, o tempo e a inovação. 

  

  

- Uma outra categoria forte que surge é a consciência da 

necessidade de buscar mais conhecimento (Aprimoramento 

Profissional). O “algo mais”, foi muito forte na sua fala, 

especialmente quando ela cita que pode avançar para o 

mestrado e doutorado / Consciência crítica! 

- Relaciona-se com o desenvolvimento profissional 

- Ver Carlos Garcia/ Betania e Isauro – desenvolvimento 

profissional docente.  

Figura 16: Ficha de interpretação. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Finalizada a transcrição de todas as entrevistas nas fichas de interpretação,     

transferíamos os trechos mais significativos para as unidades de registro (UR) da planilha de 

sistematização, associando-as as categorias e subcategorias dispostos no  Mapa Conceitual 2.  

Concluímos a Segunda Fase da nossa pesquisa, apresentando a seguir, as principais 

conclusões obtidas a partir entrevistas:  

 

a) Foi constatada a plena associação dos discursos orais dos professores selecionados 

para a entrevista e que não faziam parte do grupo dos 20 relatórios selecionados, com as 

categorias levantadas na análise de conteúdo. As duas subcategorias que mais se destacaram 

foram “confiança pessoal” e “valorização do planejamento”, confirmando o que foi 

identificado nos relatórios dos professores selecionados para a análise de conteúdo; 

b) Aspectos relacionados à vida profissional do professor se misturavam naturalmente 

com os aspectos da vida pessoal (ou vice versa), oportunizando ao pesquisador adentrar um 

pouco mais no sistema de valores, dilemas e particularidades do dia a dia do professor. Essas 

singularidades nos fizeram compreender que as questões pessoais e profissionais se 

complementavam, o que também confirma o que identificamos nos relatórios escritos;  
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c) Apesar do clima dinâmico que foi mantido entre nós e os entrevistados, foi possível 

separar os trechos das falas que tinham relação com aspectos da vida pessoal e profissional. 

Em outros, nem tanto, pois alguns aspectos descontextualizavam-se dos objetivos da pesquisa. 

Entretanto, considerando os preceitos da metodologia da entrevista compreensiva, alguns 

detalhes acabaram por se tornar significativos para o posterior processo de interpretação e 

escrita da Tese;    

d) Tal como foi identificado nos relatórios dos professores selecionados para a análise de 

conteúdo, os educadores escolhidos para as entrevistas (novatos) também foram unânimes em 

afirmar que a educação empreendedora contribuiu para o “autoconhecimento”, e que o olhar 

para “dentro de si” os fizeram descobrir suas fortalezas e limitações. “Aprender a ter 

paciência”, “aprender a compreender o outro” e “descobrir o quanto é capaz” foram 

expressões ouvidas com frequência, confirmando a evidência da subcategoria “confiança 

pessoal”, destacada em primeiro lugar, tanto na análise de conteúdo como nas entrevistas;  

e) A conscientização por parte dos professores formadores, de manter uma relação mais 

próxima com os alunos e encorajá-los a superar os desafios do contexto, nos chamou atenção.  

Alguns depoimentos soaram nas entrelinhas, como uma “missão que na prática não era  

cumprida”. Em outros momentos, como uma “tomada de consciência” do seu papel social e 

político, validando o que tínhamos identificado nas subcategorias “ valorização do aluno” e 

“contribuição para a sociedade”; 

f) Considerando a oportunidade do contato pessoal com os professores a partir da 

aplicação da metodologia da Entrevista Compreensiva, foi possível  fazer novas inferências 

interpretativas, elucidando alguns sentidos e identificando outros. Essa etapa de “escuta” nos 

fez refletir novamente sobre cada uma das subcategorias identificadas na análise dos 

relatórios, confirmando o que já prevíamos, ou incluindo novos registros.  

Concluímos essa etapa evidenciando que os fundamentos do empreendedorismo 

mobilizam fortemente os aspectos emocionais, como a autoestima e a consciência crítica 

pelos estímulos decorrentes dos processos reflexivos, dialógicos e vivenciais que favorecem a 

comunicação, a expressão de sentimentos, a iniciativa e consequentemente, a confiança 

pessoal.  

Como já explicitamos anteriormente, o objetivo dessa etapa foi analisar o que ainda 

não tínhamos clareza, e ao mesmo tempo, confirmar o que já sabíamos. Mas acima de tudo, o 

intuito foi complementar e aprofundar o nosso estudo buscando “dar voz” aos conteúdos 

escritos a partir do diálogo com professores sem as amarras e o tom formal do relatório, o que 
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foi muito benéfico, pois ampliou a nossa compreensão e contribuiu para as etapas posteriores 

de interpretação e escrita final da Tese.  

 

4.4.3 Terceira Fase - Revisão e validação dos dados  

 

Concluída a Segunda Fase da nossa pesquisa, que consistiu num intenso processo de 

averiguação dos dados, incluindo leituras e releituras sucessivas de relatórios, cruzamento das 

informações, reflexões em torno dos significados, retorno a campo para contato com os 

sujeitos da pesquisa visando aferição, partimos para Terceira Fase da nossa pesquisa que 

consistiu na análise conclusiva dos dados coletados.  

Esta fase ocorreu entre março e julho de 2015, quando realizamos o doutorado 

sanduíche em Portugal, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da 

Universidade de Coimbra, sob a coorientação do Professor Doutor Joaquim Alcoforado, que 

contribuiu de forma significativa para a revisão e a ampliação da análise, a partir dos dados 

que apresentamos.  

Destacamos também nessa Fase, o suporte eletrônico do Software de pesquisa 

MAXQDA 11, que nos oportunizou sistematizar e (re)validar as informações, coletadas 

propiciando uma nova leitura sob o conjunto de dados apresentados. A figura abaixo resume 

as etapas dessa terceira e última fase da nossa pesquisa. 

 

 

Figura 17: Terceira fase: revisão e validação de dados (Universidade de Coimbra – Portugal). 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

4.4.3.1 Processamento dos dados através do Software MAXQDA 11 

 

O Software MAXQDA 11 é uma importante ferramenta de suporte a pesquisa 

qualitativa assistida por computador, que permite uma análise de estabilidade e consistência 

sobre os critérios de classificação das informações colhidas, sendo muito utilizado em 

pesquisas qualitativas na Europa e Brasil. Permite organizar, avaliar e interpretar os dados 
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coletados. Facilita a criação de relatórios e torna a análise qualitativa muito mais fácil, 

precisa, confiável e transparente (GIBBS, 2009). 

Sua interface é dividida em quatro janelas que refletem áreas de extrema importância 

para o processo de análise de conteúdo: uma janela apresenta a lista de todos os documentos, 

imagens, arquivos PDF e vídeos utilizados no projeto; outra janela mostra a estrutura 

elaborada de categorias e códigos. Uma janela serve para a leitura, codificação e edição dos 

documentos selecionados e a última janela visa à recuperação e verificação dos segmentos 

codificados, conforme a figura 18: 

 

PROCESSAMENTO DOS DADOS ATRAVÉS DO SOFTWARE MAXQDA 11 

 
Figura 18: Processamento dos dados através do Software MAXQDA 11. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Cabe destacar que o processo de codificação através do MAXQDA é feito pelo 

pesquisador e pode criar e organizar as categorias como desejar. O software permite que as 

informações importantes sejam destacadas com cores, símbolos e, até mesmo, em emoticons, 

que transcendem os limites da linguagem. Outros recursos do programa são: (1) grade de 

resumo temática; (2) codificação direta de arquivos de áudio e vídeo; (3) avaliação de dados 

estatísticos e representação em formatos gráficos; (4) avaliação das expressões semelhantes, 

facilitando o processo de sistematização e a posterior compilação para a interpretação dos 

resultados.    
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Os trechos que coletamos através da análise de conteúdo e entrevista compreensiva 

dispostos em categorias, subcategorias e unidades de registro na planilha de sistematização 

que criamos foram transportados para o software. Este fazia a tabulação e leitura quantitativa 

dos trechos, associando-os às subcategorias organizadas por blocos de cores, conforme figura 

19: 

 

QUADRO DA ANÁLISE DAS CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS 

 
Figura 19: Quadro da análise das categorias e subcategorias. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

O software também apresentava os dados em planilha Excell, o que nos permitia 

visualizar como os trechos foram sistematizados por blocos e por categorias, oportunizando 

identificar o que os entrevistados disseram, podendo clicar em cada célula e identificar o 

professor e o trecho na íntegra, permitindo no momento da interpretação e escrita, o resgate de 

conteúdos mais significativos que utilizaríamos para justificar os resultados e associá-los as 

teorizações dos autores estudados. 
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QUADRO DE ANÁLISE DE TRECHOS DOS RELATÓRIOS DOS PROFESSORES 

 
Figura 20: Quadro de análise de trechos dos relatórios dos professores. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

Outro recurso que facilitou nossa análise foi a disposição dos dados por blocos 

(Dimensão Pessoal e Dimensão Pedagógica) em gráfico58, com os respectivos quantitativos e 

percentuais o que tornou clara e agradável a visualização dos resultados da análise.  

 

QUADRO COM AS DIMENSÕES EXPOSTAS EM BLOCOS 

 
Figura 21: Quadro com as dimensões expostas em blocos. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

                                                             
58 A Dimensão Pedagógica no gráfico da figura aparece intitulada como “Dimensão Profissional”, que foi sua 

primeira definição quando iniciamos nossa análise.  
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QUADRO COM AS DIMENSÕES EXPOSTAS EM PERCENTUAIS 

 
Figura 22: Quadro com as dimensões expostas em percentuais. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 
 

Com os dados do nosso estudo processados através do software MAXQDA 11, 

chegamos a consolidação do sistema de categorias fechando assim, o ciclo de coleta e análise 

sobre o objeto de pesquisa, conforme quadro representado abaixo na figura 23: 

 

 

 

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS 

 CATEGORIAS  

   

DIMENSÃO PESSOAL  DIMENSÃO PEDAGÓGICA  

   

 

 

 

SUBCATEGORIAS  

 CONFIANÇA PESSOAL  INOVAÇÃO E 

APRIMORAMENTO DA 

PRÁTICA DE ENSINO  

 DEFINIÇÃO DE METAS E SUPERAÇÃO 

DE DESAFIOS  

 APRIMORAMENTO 

PROFISSIONAL  

 DESCOBERTA DE OPORTUNIDADES   TRABALHO EM EQUIPE, 

RELACIONAMENTO SOCIAL E 

FAMILIAR  

 REALIZAÇÃO PESSOAL   VALORIZAÇÃO DO ALUNO  

      VALORIZAÇÃO DO 

PLANEJAMENTO  

      CONTRIBUIÇÃO PARA A 

SOCIEDADE  

Figura 23: Sistema de categorias e subcategorias 1. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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4.4.3.2 Consolidação do sistema de categorias e subcategorias 

 

Antes de partirmos para a interpretação e escrita, as categorias e subcategorias foram 

revisadas com a supervisão do coorientador Professor Doutor Joaquim Alcoforado, que a 

partir dos resultados que apresentamos. O coorientador contribuiu com algumas reflexões, 

apontando a necessidade de uma nova averiguação tendo em vista o recorte teórico do 

empreendedorismo com a psicologia da aprendizagem e do comportamento.  

Para subsidiar essa etapa, ele indicou novo referencial bibliográfico contendo 

renomados teóricos do campo da psicologia da aprendizagem e do comportamento, até então 

por nós desconhecidos. Também oportunizou encontros com outros professores pesquisadores 

da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, especialistas nesses dois campos de 

pesquisa, que promoveram trocas de conhecimento, o que fez com que a tese ganhasse novos 

rumos.  

Essa nova revisão e reenquadramento teórico, oportunizou algumas inferências sobre 

os dados coletados, dentre eles, a proposição de uma nova categoria, a “Dimensão 

Sociopolítica” que aconteceu quando nos aprofundamos na análise da subcategoria 

“Trabalho em equipe, relacionamento social e familiar” a qual estava associada a Dimensão 

Pedagógica, e demasiadamente amplas. As evidências de se incluir essa nova categoria foram 

identificadas a partir das discussões teóricas e algumas reflexões com a participação do 

Professor Doutor Luís Alcoforado.  

 A respectiva subcategoria na primeira análise, expressava as inter-relações do 

professor com outros professores na escola (trabalho em equipe) e a influencia dos 

fundamentos do empreendedorismo, que se estendiam para o dia a dia familiar e o sobre o 

papel do docente enquanto agente de transformação social. Em síntese, os dados revelavam 

que os professores, ao se apropriarem dos preceitos do empreendedorismo, passaram a 

repensar o seu papel social e o da educação.  

A partir das entrevistas e do que nos apontavam os conteúdos expressos pelos 

professores nos relatórios, concluímos que ao (re)pensar do seu papel enquanto educador e da 

própria educação (que nas palavras de Paulo Freire não deve ser neutra) , o professor  estaria 

repensando também a própria sociedade. Daí o papel social e político do docente, capaz de 

promover nos estudantes e na sua rede de relacionamentos, uma consciência crítica, e de 

exercitar no seu dia a dia a problematização como ato pedagógico transformador, para a 

melhoria das relações interpessoais, do trabalho que se desenvolve na escola como também na 

própria vida.  
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Compreendeu-se, portanto, que a inclusão de uma nova dimensão, a “Dimensão 

Sociopolítica”, daria uma significativa contribuição a Tese de Doutorado sobre o Saber 

Empreendedor Docente. Revelaria, portanto, a contribuição do empreendedorismo para o 

“resgate” da tomada de consciência por parte do professor e do seu importante papel como 

agente transformador da sociedade. 

A partir dessas reflexões com o Professor Doutor Joaquim Alcoforado e a significativa 

contribuição do Professor Doutor Joaquim Armando Gomes Alves Ferreira, da equipe 

docente da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, decidimos pela  inclusão no 

nosso estudo, da  terceira  categoria, a qual denominamos de “Dimensão Sócio Politica”; 

associada a ela,  incluímos a subcategoria já existente,  “Contribuição para a sociedade” além 

de um outra que criamos, denominada “Relacionamento familiar e comunitário”. A terceira 

subcategoria, “Trabalho em equipe”, permaneceu como antes, associado a categoria 

Dimensão Profissional. 

Chegamos então a consolidação final do quadro referencial sistematizado através de 

três categorias, sendo elas (1) Dimensão Pessoal; (2) Dimensão Pedagógica  e (3) Dimensão 

Sociopolítica. Associadas a elas, onze subcategorias, conforme ilustração da tabela 24. 

  

 

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS 

 CATEGORIAS  

   

DIMENSÃO PESSOAL DIMENSÃO PEDAGÓGICA DIMENSÃO 

SOCIOPOLÍTICA 

   

 

 

 

SUBCATEGORIAS  

 Confiança Pessoal  Inovação e aprimoramento 

da prática de ensino  

Contribuição para a 

sociedade  

 Definição de Metas e 

Superação de Desafios  

 Qualificação  Profissional  Relacionamento 

familiar e  

Comunitário 

 Descoberta de 

Oportunidades  

 Trabalho em Equipe   

 Realização Pessoal   Valorização do Aluno  

      Valorização do 

Planejamento  

Figura 24: Sistema de categorias e subcategorias 2. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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4.4.3.3 Descrição das categorias e subcategorias de análise 

 

Com o quadro referencial de categorias e subcategorias consolidado, partimos para a 

conceituação cada uma delas. Para cada categoria e subcategoria foi elaborado um texto 

descritivo provisoriamente expresso em forma de síntese, fundamentado a partir do processo 

de análise de conteúdo e das primeiras teorizações que elegemos no início do nosso estudo, 

com a inclusão de novos autores que naturalmente formam identificados com a orientação do 

Professor Doutor Joaquim Alcoforado no período do estágio doutoral na Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, Portugal.  

Apresentaremos a seguir, a descrição de cada categoria e subcategorias organizadas 

por blocos: Dimensão Pessoal, Dimensão Pedagógica e Dimensão Sociopolítica: 

 

 

CATEGORIA: DIMENSÃO PESSOAL 

Compreende os aspectos relacionados a personalidade, envolvendo elementos afetivo emocionais como a 

autoestima, o autoconceito de si  e o pensamento crítico reflexivo promotor da iniciativa e da tomada de decisões. 

Associam-se a essa dimensão, outros aspectos como o estabelecimento de objetivos pessoais, a satisfação pessoal, 

a persistência, a força de vontade, a visão de futuro, bem como a autonomia, a abertura para novas experiências 

pessoais.  

SUBCATEGORIAS  DESCRIÇÃO  

 

 

 

Confiança Pessoal  

Compreende os sentimentos positivos desenvolvidos a partir de 

crenças e valores que lhes são representativos. Evidencia-se a partir 

das expressões que revelam sentimentos de autoestima, mudança de 

atitude e de independência em relação a fatores que o mantinham 

dependentes, oportunizando a autonomia e a consciência do seu  lócus 

interno de controle. Origina-se a partir dos momentos de reflexão.  

Definição de Metas e Superação de 

Desafios  

Compreende a crença nas suas competências pessoais que originam-

se a partir da assimilação de elementos do contexto, valores e crenças 

que lhes são “significativas” e que a partir de vivências e momentos 

reflexivos, lhes conferem autonomia e segurança para perseverar no 

intuito de alcançar e satisfazer os seus objetivos pessoais e/ou  

situacionais.  

 

 

Descoberta de oportunidades  

Compreende a interpretação da realidade a partir da associação de 

elementos conjunturais com suas experiências de vida e aspirações 

pessoais, originados pela apropriação de novos conhecimentos, o que 

permite-lhe fazer conexões e identificar/criar algo que seja útil  e 

significativo para si,  de forma a satisfazer as suas necessidades 

individuais ou coletivas.  

 

Realização Pessoal  

Compreende o conjunto de sentimentos positivos evidenciados a 

partir da concretização de metas e superação de desafios 

significativos. Associa-se ao “bem- estar” consigo e  a valorização do 

que atualmente faz em função de eventos passados que contribuíram 

para o seu crescimento pessoal.  

Figura 25: Categoria: Dimensão pessoal. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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CATEGORIA: DIMENSÃO  PEDAGÓGICA 

Corresponde ao conjunto de aspectos atitudinais que fortalece a instrumentalidade  oportunizando a inovação 

didática e a conscientização para a necessidade de qualificar-se e melhor desempenhar as suas atividades 

docentes. Associam-se a essa dimensão, outros aspectos como o planejamento, a aproximação com o aluno, o 

inter-relacionamento com outros professores da escola, despertando-os para a importância do trabalho em equipe.  

SUBCATEGORIAS  DESCRIÇÃO  

Inovação da prática de ensino  Corresponde a associação dos conhecimentos adquiridos pelo docente a partir 

das experiências vivenciais  (reflexão sobre a ação); Implica em  refletir sobre o 

que faz ,  e de forma consciente, tomar iniciativa para melhorar, ajustar, 

aperfeiçoar ou introduzir novos elementos a sua prática; oportuniza uma 

abertura para mudanças, ampliando a sua autonomia e a valorização do que faz  

Qualificação Profissional  

 

Compreende a valorização do  “fazer profissional”. Implica no reconhecimento 

da necessidade de melhorar suas práticas e de aprofundar conhecimentos 

específicos relacionados a sua formação. Expressa a motivação para qualificar-

se mais através de cursos de extensão ou pós graduação, com vistas ao 

crescimento profissional.  

Trabalho em equipe  Corresponde a conscientização da importância do trabalho em equipe junto 

com outros professores da escola. Implica na valorização do diálogo, do saber 

ouvir e da cooperação, com o intuito de solucionar dilemas individuais e 

comuns que fazem parte do dia a dia da escolar.  

Valorização do Aluno  Corresponde a tomada de consciência para a importância da inter-relação 

professor – aluno,  do diálogo e da articulação dos saberes da sua disciplina 

com a realidade do mundo do trabalho, preparando-os para os desafios e 

oportunidades do presente e do  futuro.  

Valorização do Planejamento  Compreende a conscientização para a organização do trabalho didático, com 

vistas a otimização das  suas atividades. Implica na valorização do tempo para 

cumprir metas de ensino como também, pessoais e familiares, dentre eles, a 

definição de prioridades, a gestão financeira das suas despesas e a 

sistematização/controle  do seu dia a dia.  

Figura 26: Categoria: Dimensão pedagógica. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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CATEGORIA: DIMENSÃO SOCIOPOLÍTICA 

Corresponde a conscientização crítica do seu papel social, político e transformador; implica na extensão 

dos preceitos empreendedores adquiridos na formação e vivências em sala de aula, para o ambiente familiar 

e comunitário. Associa-se a essa dimensão, o reconhecimento da sua capacidade individual para agir de 

forma cooperativa no meio onde vive/convive.  

SUBCATEGORIAS  DESCRIÇÃO  

Relação Familiar e 

associativa  

Compreende na extensão dos saberes empreendedores para o grupo familiar 

e/ou social no qual vive e convive. Os saberes adquiridos no campo do 

empreendedorismo são durante o processo formativo e nas vivências em sala de 

aula, são compartilhados promovendo a identificação de oportunidades e a 

busca de soluções para dilemas individuais, familiares ou em grupo.  

Contribuição para a 

Sociedade  

Compreende a conscientização do  docente do seu papel enquanto Agente de 

transformação a partir das atividades vivenciais relacionadas ao 

comportamento do empreendedor . Estas são correlacionadas com as atividades 

escolares, o mercado e a sociedade como um todo. Implica na conscientização 

da importância do diálogo e da cooperação, como forças sinérgicas para busca 

soluções de problemas de interesses de comum com vistas a melhoria da 

qualidade de vida na comunidade.  

Figura 27: Categoria: Dimensão sociopolítica. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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4.5 SÍNTESE CONCLUSIVA 

 

A elaboração do quadro descritivo expresso no Item anterior em forma de síntese 

consolida todo o processo de pesquisa que se concretizou através da análise de conteúdo, 

assentado num movimento de vai e vem contínuo, que se processou do empírico para o 

teórico e vice e versa, caracterizando o verdadeiro movimento dialético que procurou elucidar 

e dar sentido ás categorias e subcategorias que delimitam o Saber Empreendedor Docente.  

A construção/reconstrução do sistema de categorias e subcategorias não foi um 

processo fácil. Recorremos a sucessivas leituras e releituras dos Relatórios dos professores, 

num trabalho de constante inter-relação da percepção dos sujeitos, com nossas referências 

teóricas, o uso de alguns elementos da metodologia da Entrevista Compreensiva e mais 

adiante, apoio do software MAXQDA 11.  

A participação do Professor Doutor Joaquim Alcoforado, como coorientador, na Fase 

final desse percurso foi extremamente significativa e enriquecedora para nós. Pudemos 

desvelar novas perspectivas sobre o objeto de estudo, dando um novo rumo a pesquisa, 

contribuindo para ampliar o nosso campo de investigação, oportunizando novas reflexões e 

descobertas por meio do recorte teórico no campo da psicologia do comportamento e da 

aprendizagem.  

Os métodos, as técnicas e os instrumentos de pesquisa atenderam às nossas 

perspectivas iniciais e foram fundamentais para chegarmos às conclusões deste estudo, 

fundamentado sob uma intensa dinâmica de aprendizagem, vivência de inovações 

metodológicas. Além disso, acreditamos que a estruturação desse arcabouço teórico e 

metodológico contribuiu para sedimentar e validar nossos pressupostos iniciais, e certamente, 

poderá dar uma nova contribuição no conhecimento em educação, possibilitando novos 

questionamentos sobre o objeto pesquisado. 
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CAPÍTULO 5  

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA 

ANÁLISE DE CONTEÚDO SOBRE O SABER  

EMPREENDEDOR DOCENTE 
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5 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DE CONTEÚDO DO SABER 

EMPREENDEDOR DOCENTE 

 

No capítulo anterior explicitamos os procedimentos metodológicos desenvolvidos na 

nossa pesquisa. Descrevemos o desenho da investigação e suas etapas, seguido da recolha e 

organização da informação. Agora, apresentaremos os resultados identificados a partir da 

análise de conteúdo. A exposição dos dados foi organizada de acordo com as  três dimensões 

do Saber Empreendedor Docente, desvelados a partir da nossa questão principal de pesquisa 

que foi “Qual a contribuição da educação empreendedora para sua vida pessoal e 

profissional?”  

Como já exposto, para efeito de análise e sistematização as respostas dadas pelos 

sujeitos, a questão principal foi fragmentada, gerando em um primeiro momento duas 

categorias: “Dimensão Pessoal” e “Dimensão Pedagógica”. As respostas foram agrupadas 

respectivamente, nessas duas dimensões.  Com a evolução da pesquisa e os estudos advindos 

do estágio doutoral na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra (Portugal), foi evidenciada uma terceira categoria a qual denominamos de 

“Dimensão Sociopolítica”.  

 Os dados (respostas) à questão norteadora, após um longo e exaustivo processo de 

análise foram processados e neste capítulo serão apresentados em três sessões, sendo elas: 

Dimensão Pessoal, Dimensão Pedagógica e Dimensão Sociopolítica. Vinculadas a cada 

dimensão, associam-se as subcategorias. Para a compreensão dessa sistematização, 

apresentamos a representação gráfica das subcategorias integradas às respectivas Dimensões 

conforme quadro abaixo: 
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Figura 28: Categorias e subcategorias do saber empreendedor docente. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
 

 

 

As três dimensões do Saber Empreendedor Docente e suas respectivas subcategorias, 

como já explicitamos anteriormente, foram processadas através do software MAXQDA 11; os 

trechos “falam” por si só, sendo alguns mais longos, outros menos. Seguimos, portanto esse 

procedimento por ser uma exigência da própria técnica da análise de conteúdo. Convém 

ressaltar que neste capítulo não teceremos detalhes sobre o processo analítico que nos levou à 

definição do arcabouço teórico conceitual que originou as temáticas, as categorias 

(dimensões) e subcategorias, visto que já foi apresentado no capítulo anterior.   

Portanto, nesse capítulo descreveremos os resultados encontrados em cada uma das 

três dimensões interpretadas a partir dos trechos dos relatórios selecionados, associados às 

teorizações de autores que elegemos para fundamentar nossas conclusões. Ao final de cada 

sessão apresentaremos uma “síntese conclusiva” com os nossos comentários sobre cada 

dimensão do saber empreendedor docente e as implicações pedagógicas. 
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5.1. DIMENSÃO PESSOAL DO SABER EMPREENDEDOR DOCENTE 

 

De acordo com Tardif (2014), nos últimos vinte anos uma grande parte da literatura 

norte americana sobre a formação de professores bem como, sobre a profissão docente tem 

tratado exaustivamente dos saberes que servem de base para o ensino. Ou  seja, saberes 

mobilizados pelos docentes durante a ação em sala de aula, os quais fundamentam o ato de 

ensinar no ambiente escolar; saberes esses que foram validados pela pesquisa e que deveriam 

ser incorporados aos programas de formação de professores (GAUTHIER,1998). 

Alguns autores tentaram organizar essa diversidade de saberes propondo classificações 

ou tipologias, mas síntese suas teorizações revelaram que os saberes desenvolvidos no ensino, 

são portanto plurais e  heterogêneos, pois trazem à tona o próprio exercício do trabalho. Nas 

palavras de Tardif (2014, p. 66) esses saberes podem ser caracterizados como “sincréticos”, 

por expressarem a capacidade de utilizar na ação cotidiana  um vasto leque de componentes 

que têm relação com a experiência vivida. 

A Dimensão Pessoal do saber empreendedor docente, apesar de estar diretamente 

relacionada às experiências de vida, difere das “características sincréticas” enunciadas por 

Tardif (2014), uma vez que estão ligadas a instrumentalidade (ou ao “saber fazer”). A partir 

do aprofundamento teórico no campo da psicologia da aprendizagem e do comportamento, 

identificamos que os aspectos da Dimensão Pessoal, estavam associados a fatores da 

personalidade ou afetivo emocionais, nos aproximando dos estudos empíricos sobre o 

desenvolvimento epistemológico na vida adulta. 

A análise dos dados coletados por meio da leitura dos relatórios e da entrevista 

compreensiva, conforme representada no gráfico, evidenciou a existência de quatro 

subcategorias categorias que definem a Dimensão Pessoal do saber empreendedor, sendo elas: 

(1) confiança pessoal; (2) definição de metas e superação de desafios; (3) descoberta de 

oportunidades e (4) realização pessoal. 
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Gráfico 5: Dimensão pessoal/subcategorias. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

A seguir, apresentaremos as quatro subcategorias que compõem a Dimensão Pessoal 

do saber empreendedor docente, expressos através dos trechos mais significativos extraídos 

da amostra selecionada de relatórios que, associados às abordagens teóricas dos autores aos 

quais nos filiamos, contribuíram para fundamentar e interpretar os resultados.  

 

5.1.1. Confiança Pessoal 

 

 

"Aprendermos a transformar momentos ruins em aprendizado (... )A 

educação empreendedora nos torna melhores, pois através dela 

aprendemos a ter autoconfiança "(IOB-1). 

 

A partir do gráfico apresentado anteriormente, foi possível identificar que a 

subcategoria “Confiança Pessoal” (33%) sobressai-se não só como a mais expressiva do 

grupo da Dimensão Pessoal, mas também como veremos mais adiante, em relação as demais 

subcategorias (Dimensão Pedagógica e Dimensão Sociopolítica) porque é através dela que 

brota a consciência “de saber-se capaz”, ou acreditar em si, elemento chave do 

comportamento empreendedor, que gerar a perseverança e a capacidade de assumir riscos. 

Partindo da análise dos trechos dos relatórios selecionados foi possível identificar que 

os sentidos expressos pelos professores aproximavam-se das abordagens teóricas de Bandura, 

Azzi e Polydoro (1997) aprendizagem sociocognitiva, Rogers (1978), aprendizagem 
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significativa, e Mezirow (1985), aprendizagem transformativa ou teoria do pensamento 

crítico. 

De acordo com Bandura, Azzi e Polydoro (1997), a autoconfiança está diretamente 

relacionada com as crenças59 ou representações mentais que as pessoas têm de si mesmas, 

sendo considerada um elemento-chave para a compreensão do exercício do controle e da 

iniciativa pessoal. Considerando os sentidos concernentes à subcategoria Confiança Pessoal, 

adotamos o conceito da autoconfiança, presente nas teorizações de Bandura, Azzi e Polydoro 

(1997) para definir a respectiva subcategoria. 

                                                             
59 De acordo com Bandura (1997, 2000) um dos determinantes mais potentes da ação humana é a crença sobre as 

suas capacidades e sobre os resultados dos seus esforços.  

RC2 - A zona de conforto estabelecida quando estamos no serviço público, 

por vezes nos deixa tranquilos, achando que nada muda (...) Uma vez 

concursada, só existe um caminho a seguir, trabalhar o tempo exigido por 

Lei e como resultado desse trabalho, a aposentadoria.Com a educação 

empreendedora pude perceber  o quanto eu era capaz e o quanto ainda tinha 

a contribuir no meu trabalho e em especial, na minha vida pessoal. 

 

CC11- Passei a me conhecer melhor e a valorizar o potencial que tenho, que 

muitas vezes fica encoberto por pensamentos negativos, como: “não posso, 

não sou capaz” e nos conhecendo, passamos a nos valorizar mais. 

 

CPA12- Me estimulei, reavivei enquanto professora. 

 

DC1-Percebi que “Ser Professora” poderia ser melhor do que eu já sabia.  

 

CPA17-Me deu mais autoconfiança.  

 

RC9 -Venci etapas, acreditando que sou capaz.  

 

SF6- Aprendi a ter iniciativa, a agir com autonomia. 

 

CPA13-Foi provocada em mim a consciência de que é preciso “ousar” e 

“acreditar em mim” e nas outras pessoas. 

SF16 - O Projeto me fascina e me instiga a seguir em frente sempre com 

entusiasmo por tudo que me cerca.  Isso também é empreendedorismo! 

MJ5-É o que precisamos para nos impulsionar a tomar a decisão de 

escrever a nossa história. 

 

SF8-Aprendi a ter autoestima, autoconfiança.   

 

MJ10-Passamos a não nos permitir ser pessoas passivas; aprendemos a 

acreditar em nosso potencial e passamos a nos comportar de forma mais 

aberta ao novo, sempre  

dispostos a aprendermos e empreendermos. 

DF1-Enquanto pessoa, no meu dia a dia, regatou a minha autoestima. me 

tornei líder sem ser o centro das atenções. 
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Apresentamos a seguir os principais trechos que caracterizam a subcategoria 

Confiança Pessoal e em seguida, as correlações decorrentes.  

Observamos nas poucas linhas do relato da Professora RC2, a retrospectiva que Ela 

fez da sua vida como servidora pública e a mudança ocorrida depois que participou da 

formação em educação empreendedora. Compreendemos que ocorreu um processo de 

conscientização60 que a despertou para as suas capacidades individuais “(...) A zona de 

conforto estabelecida quando estamos no serviço público, por vezes nos deixa tranquilos, 

achando que nada muda (...) Uma vez concursada, só existe um caminho a seguir, trabalhar 

o tempo exigido por Lei e como resultado desse trabalho, a aposentadoria. Com a educação 

empreendedora pude perceber  o quanto eu era capaz e o quanto ainda tinha a contribuir no 

meu trabalho e em especial, na minha vida pessoal” .  

Mais evidências desse processo de conscientização foram identificado nos relatos de 

outros professores, dentre eles, CC11: “Passei a me conhecer melhor e a valorizar o 

potencial que tenho, que muitas vezes fica encoberto por pensamentos negativos, como: ‘não 

posso, não sou capaz’ e nos conhecendo, passamos a nos valorizar mais”; MJ10:  “Passamos 

a não nos permitir ser pessoas passivas; aprendemos a acreditar em nosso potencial. 

Passamos a nos comportar de forma mais aberta ao novo sempre dispostos a aprendermos e 

empreendermos” e  CPA13:  “Foi provocado em mim a consciência de que é preciso ousar e 

acreditar em mim e nas outras pessoas”;  MMJ16: “Me ajudou a superar os meus momentos 

de dificuldade(...) quando o desespero queria vir, lembrava que tinha metas e nada poderia 

                                                             
60 Os estudos empíricos de Lima(2003,  p. 192) , revelaram que a consciensiosidade faz parte da dimensão da 

personalidade, que permite avaliar o grau de organização, persistência e motivação pelo comportamento 

orientado para um objetivo.  

OB- Aprendermos a transformar momentos ruins em aprendizado e a criar 

nossas próprias oportunidades. (...) A educação empreendedora nos torna 

melhores, pois através da mesma aprendemos a ter autoconfiança.  

 

GUEC- Melhorei minha autoestima. Me sinto uma pessoa melhor, mais 

criativa, mais organizada. Porque no socializar, na aplicação dos múltiplos 

encontros com os alunos, eu vejo que sou capaz. Com o que eu aprendo, eu 

vejo que se eu me organizar eu posso ser mais. Se eu tiver um sonho e me 

organizar para correr atrás dele, eu posso conseguir. Se eu quero eu posso!   

 

MJ5 - Nos dá o suporte necessário para não termos medo ante os novos 

desafios. 

 

MMJ16 - me ajudou a superar os meus momentos de dificuldade 

(...)Quando o desespero queria vir, lembrava que tinha metas e nada poderia 

impedir-me de alcançá-las. 
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impedir-me de alcança-las”; MJ5: “Nos dá o suporte necessário para não termos medo ante 

os novos desafios”. 

Para Bandura, Azzi e Polydoro a (1997) as crenças nas competências pessoais, tem 

uma grande influência nas escolhas que os indivíduos fazem, como nas atividades que 

priorizam realizar, tendendo a envolverem-se em atividades ou tarefas que se sentem 

confiantes. Por conseguinte, esse construto tem sido bastante utilizado para explicar o esforço, 

a persistência e a resiliência perante a adversidade. Segundo esses autores, quanto mais forte 

forem as crenças nas suas competências pessoais, maiores serão os esforços, a persistência e a 

resiliência, tornando-os mais decididos e convictos do seu alcance.  

Ao aprofundarmos a nossa análise sobre os aspectos das crenças pessoais (ou da 

autopercepção), identificamos na abordagem de Carl Rogers (1902 – 1987), associações com 

a teoria da aprendizagem sociocognitiva de Bandura, Azzi e Polydoro (1997). Para Rogers 

(1978, p.132), há em cada indivíduo uma consciência que lhe permite significar e optar. Essa 

consciência autônoma e interna é a liberdade. Ou seja, não se pode ensinar diretamente outra 

pessoa e sim, facilitar sua aprendizagem. Uma pessoa aprende, significativamente, somente as 

coisas que lhes conferem sentido, que lhes permitem ampliar a estrutura do seu eu (Ibid., 

p.388-391).  

Os aspectos da teoria sociocognitiva de Bandura, Azzi e Polydoro (1997) e Rogers 

(1978), observados a partir dos depoimentos, permite-nos inferir que a conscientização dos 

professores acerca das suas capacidades pessoais, e a consequente predisposição para 

perseverar ou enfrentar desafios diante de um propósito que lhe seja significativo, decorre do 

processo de capacitação nos fundamentos do empreendedorismo e das vivencias na aplicação 

da metodologia junto aos alunos, promovendo a reflexão crítica61 por parte deles, o que nos 

leva a também pressupor mais profundamente que os fundamentos da educação 

empreendedora estão estreitamente relacionados com os postulados da teoria da 

“aprendizagem transformativa” evidenciados por (MEZIROW, 1985).  

A teoria da aprendizagem transformativa depreende que, ao apreender novos 

conteúdos o sujeito percebe que seus pontos de vista específicos ou convicções se tornam sem 

função (sem valor) e, por isso, vivenciam uma sensação crescente de insuficiência quanto aos 

                                                             
61 De acordo com Ramalho, Nuñes e Gauthier (2003, p. 31), a “crítica” numa perspectiva mais ampla é 

considerada como uma atitude, uma forma de aproximação, reformulação e recriação da realidade, na qual estão 

como elementos básicos o esforço de conhecimento da realidade, o esforço de superação das práticas iniciais, a 

reconstrução de ideias próprias, tomando como referência o resultado de pesquisas, dos conhecimentos das 

disciplinas científicas e as experiências próprias e de outros colegas. 
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velhos padrões de ver e entender os significados62. Essa insuficiência abrirá caminho para a 

criação de novas perspectivas em relação a si, e a partir do reconhecimento das suas 

habilidades e competências, aprofunda a consciência do que é capaz, modificando o seu ponto 

de vista em função das aptidões que identifica em si (que antes não fazia ideia ou nem 

imaginava ser capaz).   

Através dos conteúdos analisados também foi possível observar a constante  

associação que os professores fazem da  autoestima e da autoconfiança. Antes de 

apresentarmos as evidências dessa relação, convém elucidar a autoestima, variável 

psicológica do comportamento humano que tem um papel determinante e mediador, tanto 

nessa subcategoria como nas demais das Dimensões Profissional e Sociopolítica a serem 

apresentadas nesse capítulo. 

De acordo com Oliveira (2005), passados mais de cinquenta anos ainda há 

divergências e imprecisões que não foram bem esclarecidas por parte de especialistas de 

diversos quadrantes teóricos quanto a definição, conceito ou o valor explicativo da 

autoestima. No entanto, no âmbito dos nossos estudos adotamos a abordagens de  Rosemberg 

(1965) e Lovell (1979) por estarem mais próximas aos conteúdos expressos pelos professores, 

os quais associam-se a subcategoria Confiança Pessoal.     

Numa definição mais simples, Rosemberg (1965, p. 30) compreende a autoestima 

como “uma atitude positiva ou negativa que o indivíduo apresenta em relação a si próprio”. 

Lovell (1979, p.118) amplia essa definição ao enfatizar que “a autoestima origina-se do 

alcance bem sucedido das metas e objetivos que fixamos a nós mesmos em consequência da 

nossa concepção do eu ideal”63.  

A maneira de conceber a autoestima em função do alcance de metas ou superação de 

um desafio por um indivíduo foi salientada e reafirmada por James e Serra (1979; 1995), que 

considerarem que a autoestima é o resultado da correlação que se estabelece entre os objetivos 

que um indivíduo formaliza e o êxito que tem em alcança-los (SERRA, 1995). Implica que o 

                                                             
62 Mezirow (1991, p. 163) define  “significado” como um grupamento de crenças, sentimentos, atitudes e de 

juízos de valor específicos que acompanham e configuram uma interpretação. Os esquemas de significado 

podem estar implicados na aprendizagem instrumental (como fazer determinada coisa),na aprendizagem 

comunicativa ou dialógica (como compreender os outros) e na aprendizagem autorreflexiva (como 

compreendermo-nos a nós mesmos).  

63 O “Eu ideal” citado por Lovell (1979, p. 119), refere-se a imagem de como podíamos ou deveríamos ser. 
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alcance bem sucedido de objetivos pessoais conduz a sentimentos de competência e eficácia, 

o que se traduz por um bom nível de autoestima64.  

Portanto, de acordo com esses autores, concluímos que a autoestima reflete os 

sentimentos que os indivíduos têm em relação a si próprios, decorrente da comparação da 

realidade atual com uma realidade projetada para si como ideal. Aqueles que desenvolvem 

uma autoestima em que predominam sentimentos positivos e de adequação pessoal, 

desenvolvem também um maior controle sobre o que fazem e o que lhes acontecem. 

Consequentemente, essas pessoas, expressam maior autoconfiança.  

Elucidada nossa definição de autoestima, passamos a análise dos próximos trechos, em 

que identificamos os aspectos da autoconfiança inter-relacionarem-se com a autoestima.   

Observemos a professora SF6 quando afirmou no seu relato: “Aprendi a ter iniciativa e agir 

com autonomia”65  e mais adiante,  “Aprendi a ter autoestima, autoconfiança” (SF8).  

Outra articulação semelhante, envolvendo autoconfiança e autoestima foi identificada 

na entrevista com a professora GUEC “Melhorei minha autoestima. Me sinto uma pessoa 

melhor, mais criativa, mais organizada. Porque no socializar, na aplicação dos múltiplos 

encontros com os alunos, eu vejo que sou capaz. Com o que eu aprendo, eu vejo que se eu me 

organizar eu posso ser  mais. Se eu tiver um sonho e me organizar para correr atrás dele, eu 

posso conseguir. Se eu quero eu posso”.   

De acordo com os relatos analisados, considerando as teorizações de Mezirow (1985) 

sobre o pensamento crítico e a abrangência de expressões e sentidos relacionados às variáveis 

psicológicas da autoconfiança (BANDURA,1997; ROGERS, 2001) e a autoestima 

(ROSEMBERG, 1965; LOVELL, 1979), é possível afirmar que a educação empreendedora 

oportuniza ao professor o desenvolvimento da visão crítica e a convicção das suas 

competências pessoais capazes de desencadear a autoestima e mudanças na forma de pensar, 

agir e sentir do docente. 

 

5.1.2 Definição de metas e superação de desafios 

 

                                                             
64 O inverso, quando os objetivos não obtêm êxito predomina o sentimento de fracasso  levando os indivíduos  

desenvolverem uma autoestima baixa. 

65  O conceito e os aspectos epistemológicos da autonomia serão elucidados no item 5.1.2, quando apresentarmos 

a subcategoria “Definição de Metas e Superação de Desafios”  que fazem parte dessa mesma Dimensão 

(Pessoal). 
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“Mudei certas atitudes, passei a estabelecer metas e buscar novos desafios 

mostrando para mim mesma que tudo era possível, dependendo da minha 

persistência, inovação e criatividade” (JBB-6). 

 

Enquanto a primeira subcategoria “confiança pessoal”, apresentada anteriormente, 

expressou um conjunto de fatores psicológicos que corroboram para mudança de perspectiva 

em relação a situações anteriores, geradoras de dependência e/ou conformismo, a  

subcategoria “Definição de Metas e Superação de Desafios” (27,8%)  configura-se como uma 

consequência dela, destacando-se o aspecto da autonomia pessoal, importante componente  da 

personalidade do  empreendedor e decisiva para a formulação de metas (ou objetivos) 

pessoais.  

Candy (1991) e outros estudiosos da psicologia da aprendizagem, dentre eles Carré 

(2000), Oddi (1986) consideram que os aspectos motivacionais, dentre eles a autonomia e a 

persistência66 têm estreita relação com a formulação de metas ou objetivos pessoais. Estes 

aspectos estão presentes na maioria dos sujeitos que alcançam um estágio de maturidade 

vivencial na fase adulta (ou quando detém uma base sólida de conhecimentos e experiências) 

que lhes proporcionam segurança para  prospectar a meta, julgá-la e persistir no seu alcance.  

As abordagens de Candy (1991), Carré (2000), Oddi (1986) estão  em consonância 

com o que Tardif (2014, p. 208)  enunciou na sua obra “Saberes Docentes e Formação 

Profissional”. Para esse autor um professor como qualquer outro profissional, age em função 

de ideias, motivos, projetos e objetivos. Em síntese, em função de intenções ou razões das 

quais ele está convicto. Tal convicção ele caracteriza como “consciência profissional” que se 

baseia nos saberes adquiridos pelo professor. 

 Antes de partirmos para a apresentação dos conteúdos que caracterizam a 

subcategoria “Definição de Metas e Superação de Desafios”, convém tornar clara a nossa 

compreensão sobre a autonomia. Porém, é importante ressaltar que situaremos a abordagem 

desse conceito quando os indivíduos atingem a fase adulta, uma vez que o nosso estudo 

converge para a atuação de professores.  

Do ponto de vista cognitivo, a abordagem da autonomia na adultez por parte de 

diversos autores, conduziu a distinção de várias dimensões. A nível teórico, a discussão 

multidimensional desse constructo iniciou-se com Douvan e Adelson (1966), que 

distinguiram três tipos de autonomia: emocional, comportamental e axiológica. No primeiro 

                                                             
66 De acordo com Carré (1998), Oddi (1986) a persistência é uma variável psicológica que não depende 

necessariamente da capacidade, mas da personalidade do sujeito. 
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caso, está implícito o abandono de laços infantis, mantidos com os pais. Tratando-se da 

autonomia comportamental, é especialmente salientada a capacidade de auto-orientação, de 

execução de tarefas e de decisão. No que se refere a autonomia axiológica, destaca-se 

sobretudo, o desenvolvimento de uma visão própria, susceptível de orientar o sujeito no 

mundo. 

Por outro lado, Candy (1991, p. 114) enfatiza que “não nos tornamos autônomos em 

sentido final ou absoluto”, mas antes “somos capazes de pensar e agir autonomamente, em 

certas circunstâncias”.  A compreensão desse autor fundamenta-se nos seus estudos empíricos 

sobre a autonomia e no consenso existente entre teóricos da personalidade, de que o 

comportamento resulta da interação entre determinantes pessoais e situacionais. Ou seja, os 

sujeitos são efetivamente capazes de desenvolver a autonomia, porém em níveis diferentes. 

Ampliando nossa compreensão sobre a autonomia para uma perspectiva social e 

política, encontramos em Rosseau (1973), a sua associação com a razão, a independência e a 

liberdade.  Para Ele, educar para a razão e a liberdade, implica educar para a autonomia. Jonh 

Dewey (1859-1952), expoente máximo da educação progressiva, enfatizou que o aprendizado 

só ocorre através da experiência. Fica claro no teor da sua obra o projeto de uma educação 

emancipatória, capaz de promover a liberdade do indivíduo, pois lhe fornece condições para 

que caminhe por si,  e que seja independente para crescer e instruir-se.  

Comungando com os postulados de Rosseau e Dewey, Paulo Freire enunciou que a 

autonomia está relacionada com a libertação. Freire (1983, p. 34) observou que em situações 

de opressão, o que impede a libertação do sujeito é o medo da liberdade; medo que conduz a 

manutenção de um estado opressivo e o consequente bloqueio da sua autonomia. Tal 

concepção equipara-se às abordagens dos estudiosos da psicologia da aprendizagem, quando 

enfatizam que essa liberdade ocorre na ausência de forças coercitivas externas (ameaça a 

integridade física ou ainda determinadas formas de manipulação psicológica) que bloqueiam a 

independência do pensamento, o discernimento e à tendência para refletir sobre o seu 

contexto. 

Em síntese, baseando-se nos autores apresentados que discorrem sobre a autonomia, 

afiliamo-nos ao conceito de Candy (1991, p. 108) por considerá-lo mais completo e por estar 

relacionado aos nossos estudos e a subcategoria em questão. A autonomia é, portanto, a 

capacidade do sujeito para formular metas, independente de pressões exercidas, manifestar a 

liberdade de escolha, quer em pensamento, quer em ações e exercer sua capacidade de 

reflexão racional, sem a necessidade de depender de aprovações externas, evidenciando uma 

autoconfiança perante desafios.   
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A seguir, apresentamos os trechos selecionados que expressam a subcategoria 

Definição de Metas e superação de desafios:  

 

CPA- 15-Estabeleci novas metas e prioridades para minha vida. 

 

CC -7-Procuro estabelecer metas e tentar alcançá-las. As principais, que 

são a longo prazo, é a conquista da casa própria, que levará alguns anos 

para ser efetivada, mas já estou morando nela. Também, a aquisição de 

um automóvel (necessidade, pois a família está crescendo, em pouco 

tempo será realizada). 

  

SF -14- aprendi a empreender melhor a minha vida, a gerenciar minhas 

metas pessoais e a ter mais confiança na minha capacidade apesar das 

limitações. 

 

DC- 6- Aprendi a dividir melhor meu tempo para que todas as atividades 

fossem realizadas,   estabelecer metas com maior eficiência e elaborar 

estratégias para atingir cada objetivo.  

 

DC- 7- A cada momento “inventava” formas novas de resolver 

problemas, atingir metas, etc... 

 

RC- 7- Comecei a estabelecer metas pessoais e profissionais. Inicialmente 

metas simples, pequenas mais que me fariam acreditar que dariam certo.  

 

JBB -6- Mudei certas atitudes, passei a estabelecer metas e buscar novos 

desafios, mostrando para mim mesma que tudo era possível, dependendo 

da minha persistência, inovação e criatividade, no que eu estava certa. 

 

EV- 8- Aprendi a estabelecer metas e objetivos e isso eu devo a minha 

prática com a Educação Empreendedora.  

 

JC- 7-incorporei alguns hábitos (...),traçar estratégias para alcançar 

objetivos pessoais e familiares. Aprendi a estabelecer prioridades, a não 

gastar mais do que o nosso orçamento comporta. 

 

CC- 8-Planejar e tentar conquistar essas metas foi um grande ganho, pois 

antes não arriscaria, por considerar que talvez não pudesse concluí-las. 

 

BCS- 3-Passei a estabelecer metas para a minha vida, e adquirir bastante 

informações. 

 

IOB- 5-Adquiri a “visão de futuro” pois passei a  planejar o meu  projeto 

de vida estabelecendo e  monitorando as metas pessoais de curto, médio e 

longo prazo e não apenas no tocante ao financeiro.  

 

MMJ- 2-Estabeleci metas pessoais e profissionais.  

 

CCS- EC-Aprendi a saber aonde quero chegar, a traçar metas, a me 

planejar. Hoje eu traço as minhas metas, para o meu dia a dia como 

professor e como dona de casa. 
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VR EC-Aprendi a ter a visão de futuro, a buscar definir o que eu quero 

para o futuro. Eu posso criar o meu futuro.  

 

DC- 6-Estabelecer metas com maior eficiência e elaborar estratégias para 

atingir cada objetivo (...) quando decidimos os degraus que queremos 

subir, pensamos e repensamos sobre a melhor maneira de conseguir. Até a  

organização da casa estava melhor. 

 

Observemos a ênfase dos professores sobre a incorporação de metas67 no seu dia a dia. 

Também chamou  atenção as novas expressões que se incorporaram ao vocabulário dentre 

elas  “desafio”, “correr riscos”, “inovação”, “estratégia” : CPA- 15-“Estabeleci novas metas e 

prioridades para minha vida”;  JBB -6:  “Mudei certas atitudes, passei a estabelecer metas e 

buscar novos desafios, mostrando para mim mesma que tudo era possível, dependendo da 

minha persistência, inovação e criatividade”; JC-7: “Incorporei alguns hábitos (...),traçar 

estratégias para alcançar objetivos pessoais e familiares. Aprendi a estabelecer 

prioridades”; CC- 8: “Planejar e tentar conquistar essas metas foi um grande ganho, pois 

Antes não arriscaria, por considerar que talvez não pudesse concluí-las”; CCS- EC: 

“Aprendi a saber aonde quero chegar, a traçar metas, a me planejar. Hoje eu traço as 

minhas metas, para o meu dia a dia como professor e como dona de casa” ; DC- 6-“Aprendi 

a dividir melhor meu tempo para que todas as atividades fossem realizadas (...) estabelecer 

metas com maior eficiência e elaborar estratégias para atingir cada objetivo”.  

Outros depoimentos expressaram a relação da meta com a perspectiva de futuro ,      

IOB-5-“Adquiri a visão de futuro pois passei a  planejar o meu  projeto de vida 

estabelecendo e  monitorando as metas pessoais de curto, médio e longo prazo”; VR EC-

“Aprendi a ter a visão de futuro, a buscar definir o que eu quero para o futuro. Eu posso 

criar o meu futuro”;  SF-14- Aprendi a empreender melhor a minha vida, a gerenciar minhas 

metas pessoais e a ter mais confiança na minha capacidade apesar das limitações. 

A partir dos trechos selecionados é possível identificar que os professores  

incorporaram  metas ao  seu dia a dia, revelando mudanças de atitudes, consequência do   

desenvolvimento do pensamento crítico (MEZIROW, 1991). Esse processo reflexivo os 

motiva a fazerem projeções para o presente e para o futuro. Nas entrelinhas dos trechos 

analisados, como também nas entrevistas individuais evidenciamos o aspecto da autonomia, 

componente motivacional que favorece prospecção da meta e a persistência em alcançá-la. 

A partir da análise desenvolvida até aqui, fundamentada pelos autores escolhidos para 

elucidar a subcategoria “Definição de Metas e Superação de Desafios”, podemos 

                                                             
67 Nesse estudo, compreendemos que a “meta” tem o mesmo sentido do objetivo. 
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compreender que a prospecção de metas é influenciada pelo meio (ou pela circunstância), 

assim como pela sua relevância e significado68, estando também relacionada ao exercício da 

reflexão e da liberdade do sujeito em equacioná-las e colocá-las em prática, sendo estes, 

portanto, fatores críticos que contribuem decisivamente para o envolvimento do sujeito e seu 

alcance.  

Tais pressupostos nos levam a inferir que a apropriação e a vivência dos princípios do 

empreendedorismo desencadeia no professor um processo reflexivo, conferindo-lhes  

iniciativa para estabelecer metas, incorporá-las no seu dia a dia, pensar no futuro e prever 

possíveis resultados, motivando-os a perseverar no enfrentamento de possíveis desafios 

decorrentes da sua implementação.  

   

5.1.3 Descoberta de oportunidades 

 

Passei a ter um olhar diferenciado que nos garante enxergar novas 

oportunidades, pois o empreendedorismo é um tema absorvido com 

clareza, de forma teórica e prática e nos dá o suporte necessário para não 

termos medo ante os novos desafios (IOB-). 

 

Ao revisitarmos as teorizações dos clássicos autores que pioneiramente trataram da 

temática do empreendedorismo como Shumpeter (1997), Fillion (1999), Dornellas (2008) 

podemos sintetizar que a identificação de uma oportunidade de negócio é o momento chave 

que  desencadeia o processo empreendedor. Para esses autores, a oportunidade de negócio é 

portanto,  aquela capaz de gerar lucro e  introduzir algum tipo de inovação no mercado, sob a 

forma de produto ou serviço que não existia anteriormente.  

No campo da psicologia da aprendizagem, ao buscarmos compreender como os 

empreendedores reconhecem oportunidades, encontramos nos estudos empíricos de Baron 

(2006), Gaglio e Katz (2001) e Shane (2000) a existência de três os fatores que mais atenção 

têm recebido para explicar esse processo: (1) a procura ativa de oportunidades, (2) alerta 

empreendedor e (3) conhecimento anterior. 

O primeiro fator, “procura ativa de oportunidades” é fundamental ao empreendedor no 

sentido de promover a recolha de informações no meio em que está inserido e ligá-las entre si. 

                                                             
68 Em relação ao significado, como a abordagem do nosso estudo está relacionada a aprendizagem, buscamos 

situar a iniciativa e o envolvimento do sujeito em concretizar uma meta ou um objetivo, como um processo de 

aprendizado, associando-nos aos preceitos de Carl Rogers (1983/1985), ao enunciar que uma aprendizagem é 

significativa para o sujeito, quando há um envolvimento pessoal, quando a experiência vai de encontro às suas 

necessidades.  
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O segundo, “alerta empreendedor”, enfatiza que algumas oportunidades são reconhecidas por 

indivíduos que não as procuram ativamente, mas que possuem uma predisposição para 

reconhecê-las. Ou seja, dispõem de capacidades cognitivas inatas como criatividade, 

otimismo e a predisposição para analisar o risco.  

O terceiro fator, “conhecimento anterior”, consiste na experiência e na formação do 

empreendedor. Assim, o conhecimento adquirido pelas experiências de vida ou uma base 

educacional consistente, podem contribuir positivamente para o reconhecimento de 

oportunidades. Esses três fatores (procura ativa de oportunidades, alerta empreendedor e  

conhecimento anterior), agem de forma inter-relacionada, formando um conjunto complexo 

de estímulos que integradamente, favorecem a identificação de objetos ou padrões complexos 

de objetos (ou eventos), reconhecendo-os como “oportunidade”. 

A partir das teorizações desses autores foi possível compreender que a identificação de 

uma oportunidade depende em grande parte do papel ativo do sujeito e da sua capacidade para 

realizar conexões, interpretando o contexto a sua volta e integrando informações relevantes na 

leitura das mesmas. Elucidada essa compreensão, apresentamos a seguir os trechos 

selecionados que caracterizam a subcategoria “Descoberta de Oportunidades”, que destacou-

se em terceiro lugar, no grupo da Dimensão Pessoal , representando 20,4% das referências 

nesse conjunto.  

JGM-2: Despertei para uma oportunidade negócio na minha região, (...) eu 

poderia realizar outra atividade para complementar meu orçamento e  ter uma vida 

melhor. 

JC-8: Passei a ser mais aberto às mudanças e encarar os desafios, como prova 

disso, atualmente estou ministrando cursos do PRONATEC, em áreas que são 

diferentes daquela em que eu atuo na escola. 

 

MJ-6: Hoje avancei, dei um salto na minha carreira, (...) faço parte da equipe 

técnico pedagógica da Diretoria de Ensino da minha região, inclusive como 

responsável pelo Projeto.  

 

RC-10: Me sinto realizada. Após a participação no Projeto, fui convidada a 

trabalhar na secretaria de educação do estado, depois fiz  processo seletivo para 

duas instituições de formação, aonde até hoje atuo. Eu acreditei naquela frase que 

diz “não sabendo que era impossível, fui lá e consegui.”  

 

JBB-7: Jamais pensei em me tornar diretora da escola, mas acabei concorrendo ao 

pleito eleitoral e saí vencedora. Atribuo tal experiência vivenciada por quatro 

anos, 2010/2013, ao conhecimento adquirido. 

EV-7: Coloquei currículo (...) e comecei a trabalhar em um ambiente totalmente 

diferente do meu (...) como gestora de projetos na Diretoria de Educação da minha 

região, e hoje em Natal na Secretaria de Educação do estado. 

AFS-14: Busquei novos desafios. Um deles foi me informar sobre o mundo do 

empreendedorismo para ser palestrante (Passei a ser convidado a dar várias 

palestras sobre empreendedorismo na região) e o outro desafio foi me tornar 

militante em defesa do consumo consciente de acordo com o que diz a reciclagem.  
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Através dos trechos, observamos que as oportunidades identificadas pelos professores 

têm relação com as suas vocações, JC-8: “Passei a ser mais aberto às mudanças e encarar os 

desafios, como prova disso, atualmente estou ministrando cursos do PRONATEC (...)”; AFS-

14: “Busquei novos desafios. Um deles foi me informar sobre o mundo do empreendedorismo 

para ser palestrante (passei a ser convidado a dar várias palestras sobre empreendedorismo 

na região), e o outro desafio foi me tornar militante em defesa do consumo consciente de 

acordo com o que diz a reciclagem”; AFS-15: “Identifiquei uma nova oportunidade na minha 

vida pessoal, ‘ser empresário de uma instituição de ensino’. Entrarei no mundo do 

empreendedorismo educacional. Ser dono do meu próprio negócio dentro da área que já atuo 

34 anos”.  

Outros depoimentos revelaram que os professores se sentiram estimulados e  

desafiados a ingressarem em atividades no âmbito técnico educacional e de gestão, 

consideradas por eles, bem diferentes do dia a dia de uma sala de aula:  EV-7: “Coloquei 

currículo (...) e comecei a trabalhar em um ambiente totalmente diferente do meu (...) como 

gestora de projetos na Diretoria de Educação da minha região, e hoje em Natal na Secretaria 

de Educação do estado”; MJ-6: “Dei um salto na minha carreira, (...) faço parte da equipe 

técnico- pedagógica da Diretoria de Ensino da minha região”; JBB-7: “Jamais pensei em me 

tornar diretora da escola, mas acabei concorrendo ao pleito eleitoral e saí vencedora. 

Atribuo tal experiência (...) ao conhecimento adquirido.” 

Num outro grupo observamos a identificação de oportunidades por professores 

relacionadas a atividades diferentes da área educacional e a propensão para enfrentar desafios, 

BCS-8: “(...), agora sonho em  construir o meu estúdio fotográfico para realizar mais um 

sonho que pretendo tirar logo do papel e tornar realidade. IOB-7: “Passei a ter um olhar 

 

AFS-15: Identifiquei uma nova oportunidade na minha vida pessoal: Ser 

empresário de uma instituição de ensino. Entrarei no mundo do 

empreendedorismo educacional. Ser dono do meu próprio negócio dentro da área 

que já atuo 34 anos. 

 

BCS-8: Eu aprendi a ser persistente, agora sonho em  construir o meu estúdio 

fotográfico para realizar mais um sonho que pretendo tirar logo do papel e tornar 

realidade (com fé em Deus eu vou conseguir). 

    

IOB-7: Passei a ter um olhar diferenciado que nos garante enxergar novas 

oportunidades, pois o empreendedorismo é um tema absorvido com clareza, de 

forma teórica e prática e nos dá o suporte necessário para não termos medo ante os 

novos desafios.  
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diferenciado que nos garante enxergar novas oportunidades, pois o empreendedorismo 

(...)nos dá o suporte necessário para não termos medo ante os novos desafios”.  JGM-2: 

“Despertei para uma oportunidade negócio na minha região, (...) eu poderia realizar outra 

atividade para complementar meu orçamento e  ter uma vida melhor. 

A partir dos trechos selecionados e através das entrevistas compreensivas, foi possível 

constatar que os professores identificaram e/ou ingressaram em novas oportunidades (ou 

novas atividades) existentes dentro e fora da sua área de atuação (educação). Alguns 

professores de fato constituíram empreendimentos, desenvolvendo algo que lhes satisfaz ou 

traz uma realização pessoal.  

Os depoimentos apresentados nos levam a compreender que a apropriação de 

conhecimentos e o exercício de vivências e práticas sobre a identificação de oportunidades, 

contribuíram para que os docentes refletissem e identificassem algo significativo para si, 

capaz de satisfazê-los enquanto pessoas ou simplesmente para complementação de renda.  

Também foi possível inferir que, em relação a alguns professores, tais “oportunidades” 

já vinham sendo pensadas, mas não eram prioridade, estavam adormecidas, pois faltava um 

impulso (ou estímulo) que os motivassem a tomar essa decisão. Outrossim, para esses 

profissionais, a iniciativa em ingressar em outras atividades diferentes do dia a dia da sala de 

aula, revelou-se como algo novo, de um profundo significado, que tem uma relação direta 

com a autonomia e com o que ele acredita, componentes do comportamento empreendedor  

tratado na subcategoria “Definição de Metas e superação de desafios” (item 5.1.3 deste 

capítulo). 

A temática “identificação de oportunidades de negócios” configura-se 

tradicionalmente na literatura sobre empreendedorismo, como um componente situacional do 

comportamento empreendedor, sendo abordada nos programas de formação para atuais e 

futuros empreendedores. Tal abordagem ainda está muito distante do currículo do Ensino 

Médio e Fundamental de escolas públicas e privadas brasileiras (salvo algumas exceções, no 

âmbito universitário) e praticamente inexistente na formação de docentes.  

A partir da nossa análise, é possível afirmar que o constructo “identificação de 

oportunidades”, enquanto aporte teórico e vivencial instiga os professores a refletirem sobre  

suas vocações e tomarem iniciativa para ingressar em atividades que os realizem ou possa 

suprir alguma necessidade pessoal ou financeira, além de configurar-se como um processo 

inovador, dinâmico  de aprendizado que envolva a ele e seus alunos. 

Todavia, convém ressaltar que a “identificação de oportunidades”, quando bem 

trabalhada nos programas de formação docente poderá se constituir numa nova e importante 
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temática da componente curricular, capaz de promover reflexões e contribuir para o 

protagonismo juvenil inserindo-se nas perspectivas de uma educação autônoma, que visa 

transformar conhecimento em valores positivos para a sociedade, sejam eles materiais ou 

imateriais, especialmente nos dias de hoje face ao cenário socioeconômico plural e incerto.   

 

5.1.4 Realização pessoal 

 

Aulas cansativas? Nunca mais! Alunos parados? Nunca mais!  

Preguiça? Palavra proibida! Conclusão:  eu me sentia feliz e sempre bem 

disposta para lecionar (DC-4). 

 

Na tentativa de conceituar a subcategoria “Realização Pessoal” (18,5%), identificamos 

nos relatos dos professores uma associação com as teorizações de três grandes autores que 

abordam a motivação humana, os quais são do nosso particular interesse por contribuírem 

significativamente com o desenvolvimento desse trabalho. São eles, David McClelland 

(1961), Abraham Maslow (1945), Deci & Ryan (2000). 

 Como já foi explicitado no capítulo 2, David McClelland comprovou, através das suas 

pesquisas com empreendedores em vários continentes que a necessidade de realização é um 

motivo humano distinto, podendo ser isolado de outras necessidades e avaliado em qualquer 

grupo. Para esse autor, as pessoas querem retorno concreto sobre seu desempenho; desejam 

influenciar seus resultados utilizando sua capacidade e não são motivadas exclusivamente 

pelo dinheiro em si.  

Maslow (1945), que buscou compreender o homem a partir das suas diversas 

necessidades, desde as mais básicas até as mais complexas numa inter-relação dinâmica, 

postulou que as pessoas têm um potencial que precisa se transformar em atos, o que implica 

em  buscar realizar  desejos para concretizar objetivos. O esquema descrito na sua célebre 

“Pirâmide das Necessidades” trata justamente da hierarquização das necessidades da vida do 

ser humano ao longo da vida, ou seja, quando o indivíduo conquista determinados elementos 

de um grupo de necessidades, ele sempre se motiva a buscar atingir novos objetivos.   

Deci & Ryan (2000), quando conceberam no final do século XX a teoria da 

autodeterminação69, também conhecida por teoria das necessidades e objetivos (goal 

                                                             
69 O campo de investigação na teoria da autodeterminação são as tendências inatas de crescimento e de 

necessidades psicológicas que são a base para a sua automotivação e integração da personalidade, assim como as 

condições que favorecem os processos positivos” (RYAN; DECI, 2000, p. 68). 
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theories), sustentaram que todo ser humano possui necessidades inatas.  A procura e a 

consequente realização de determinados objetivos de vida proporciona a satisfação 

relativamente direta das necessidades básicas, potencializando os níveis de bem-estar.  

A partir do aprofundamento nas abordagens de Deci e Ryan (2000), foi possível 

identificar que alguns aspectos das suas teorizações associam-se com os postulados de 

McClelland e Maslow. Em síntese, ambos corroboram que a procura e a consequente 

realização de determinados objetivos de vida, proporciona a satisfação relativamente direta 

das necessidades básicas, potencializando níveis de bem-estar (satisfação, realização pessoal, 

felicidade, prazer). Tais abordagens contribuíram para explicitar e fundamentar o conjunto de 

conteúdos analisados nos relatórios dos professores, que nos levaram a conceber a 

subcategoria “Realização Pessoal”, como veremos nos depoimentos a seguir.   

 

CPA -10: É para mim motivo de muita satisfação e sentimento de dever 

cumprido. 

 

JBB-5: Sou entusiasmada com a Educação Empreendedora. Enfim, a maior 

gratificação enquanto professora é ver o resultado não apenas na minha vida, 

mas principalmente no que contribuiu e contribui na vida dos nossos 

discentes. Não tem presente maior. 

 

DC-4: Aulas cansativas? Nunca mais! Alunos parados? Nunca mais! 

Preguiça? Palavra proibida! Conclusão, se eu me sentia feliz e sempre bem 

disposta para lecionar. 

 

JGM-4: Hoje sou professor, gosto do que faço, e sou um empreendedor  

EV-7: Hoje me sinto uma vencedora, porque tive a coragem de dar o 

primeiro passo. 

 

SF-11: Com o Projeto DESPERTAR aprendi a ser uma profissional realizada 

e feliz. 

 

MGC-1: Foi fundamental para o meu sucesso e a minha realização 

profissional. 

  

SF-3: Não me identifico com a gestão de negócios. Entretanto, nesses 12 

anos convivendo com o Projeto Despertar, aprendi a ser uma empreendedora 

na profissão que escolhi. 

 

BCS-7: Despertou em mim sonhos que até agora só me dão satisfação e 

prazer em minha vida e procuro com isso repassar aos meus filhos e amigos 

que queiram vencer na vida e falo pra eles: todo começo é difícil  mas se 

você tiver Planejamento, Persistência e Paciência tudo se torna maravilhoso 

na sua vida. 

  

JC-5: Sinto que estou sendo “mais educador”, e isso me faz um profissional 

melhor. 
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Encontramos nos depoimentos de alguns professores expressões que remetem a 

sentimentos de felicidade e de realização: SF-11 “Com o Projeto DESPERTAR aprendi a ser 

uma profissional realizada e feliz”; BCS-7 “Despertou em mim sonhos que até agora só me 

dão satisfação e prazer em minha vida (...) se você tiver Planejamento, Persistência e 

Paciência tudo se torna maravilhoso na sua vida”; EV-7: “Hoje me sinto uma vencedora, 

porque tive a coragem de dar o primeiro passo”; CPA-10 “É para mim motivo de muita 

satisfação e sentimento de dever cumprido”. MGC-1: “Foi fundamental para o meu sucesso e 

a minha realização profissional”.  

Outros depoimentos expressaram sentimentos de motivação e conscientização da 

importância do seu papel enquanto educador, JGM-4: “Hoje sou professor, gosto do que 

faço, e sou um empreendedor”; JC-5: “(...) sinto que estou sendo mais educador, e isso me 

faz um profissional melhor”; SF-3: “(...) Aprendi a ser uma empreendedora na profissão que 

escolhi”; DC-4: “Aulas cansativas? Nunca mais! Alunos parados? Nunca mais! Preguiça? 

Palavra proibida! Conclusão, se eu me sentia feliz e sempre bem disposta para lecionar”.  

  Percebemos também em outros relatórios expressões de gratidão e de dever cumprido 

pela contribuição que deram aos alunos JBB-5: (...) A maior gratificação enquanto 

professora é ver o resultado não apenas na minha vida, mas principalmente no que 

contribuiu e contribui na vida dos nossos discentes. Não tem presente maior.”  

Através da análise dos trechos acima, é possível afirmar que a concretização de 

objetivos ou tarefas significativas desencadeia nos professores sentimentos de satisfação 

consigo mesmo, bem estar, e gratidão (quando associa-se a sua participação no Projeto 

Despertar). Esse conjunto de variáveis emocionais tem uma relação direta com os postulados 

dos autores pesquisados, especialmente na abordagem da teoria das necessidades e objetivos 

de Deci & Ryan (2000). 

A partir desta constatação (18,5%), mais uma vez foi possível deduzir que tais atitudes 

são consequência do corpus de conhecimentos e aprendizagens adquiridas pelos professores 

em momentos de formação e aplicação da metodologia do Projeto Despertar junto aos alunos, 

desencadeando um sentimento profundo de satisfação com o que aprenderam e com a 

contribuição que deram, a partir da apropriação desses conhecimentos aos seus  discentes.  

Tais experiências expressam em si, um conjunto de significados que se associam ao  

crescimento pessoal e a sensação de dever cumprido.  Também foi possível concluir que a 

respectiva subcategoria congrega um pouco das outras variáveis do comportamento humano, 

presente nas demais subcategorias anteriormente descritas, que fazem parte do grupo 
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Dimensão Pessoal do saber empreendedor docente (Confiança Pessoal, Definição de Metas e 

Superação de Desafios, Descoberta de Oportunidades). 
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5.1.5 Síntese Conclusiva 

 

A partir da análise dos conteúdos sobre a amostra selecionada de relatórios e discursos 

dos professores, bem como, do aprofundamento teórico que nos aproximou das  abordagens 

de autores do campo da psicologia do comportamento e da aprendizagem,  foi possível inferir 

que a primeira categoria do saber empreendedor docente, “Dimensão Pessoal” abrange um 

conjunto de fatores de ordem intelectual e da personalidade (ou afetivo emocionais) 

encontrando grande ressonância com os estudos empíricos que descrevem o desenvolvimento 

cognitivo do adulto.  

Os conteúdos e relatos analisados a partir das quatro subcategorias que expressam a 

Dimensão Pessoal, (1) Confiança Pessoal, (2) Definição de Metas e Superação de Desafios, 

(3) Descoberta de Oportunidades, e, (4) Realização Pessoal associaram-se aos conceitos 

relacionados a aprendizagem sociocognitiva ou social (BANDURA; AZZI; POLYDORO, 

1997);  aprendizagem transformativa ou pensamento crítico (MEZIROW, 1991);  a 

autoestima (LOVELL, 1979; ROSEMBERG, 1965); a autonomia (ROSSEAU, 1973; 

DEWEY, 1973a; FREIRE, 1999); os fatores motivacionais (CANDY, 1991; CARRÉ, 2000; 

ODDI, 1986); as bases cognitivas do reconhecimento de oportunidades (BARON, 2006; 

GAGLIO e KATZ, 2001; SHANE, 2000)  e a realização pessoal (MCCLELLAND, 1961; 

MASLOW, 1945; DECI; RYAN, 2000). 

Em síntese, a Dimensão Pessoal do saber empreendedor docente expressa a 

capacidade do professor para avaliar e refletir criticamente sobre perspectivas relacionadas a 

sua vida presente e futura , oportunizando a busca de novas experiências que lhes sejam 

significativas. Esse processo reflexivo instiga-os a desenvolverem estratégias e assumir 

desafios para realizá-las desencadeando - após a consequente concretização - , sentimentos de 

autoconfiança e realização pessoal.  

Assim, quanto maior a percepção da autoconfiança do professor, maior será o esforço, 

a persistência e a resiliência. Mais elevadas serão as metas que Ele estabelece para si; 

consequentemente, mais decididos se mostrarão em alcançá-las. Implica dizer que essa 

autoconfiança tende a ser fortalecida, em detrimento dos professores trazerem em si um 

quadro robusto de valores e crenças, aliadas às experiências de vida, além de uma sólida base 

de conhecimentos, características da fase adulta.    

Portanto, infere-se que os conteúdos e a abordagem motivacional proporcionada pela 

educação empreendedora aliada as experiências vivenciais do professor com os alunos, na 
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aplicação da metodologia favorece o desenvolvimento da Dimensão Pessoal do saber 

empreendedor docente, ao que encontramos aproximações com as características de 

comportamentos empreendedores enunciados por McClelland (1961)70,   ao desenvolvimento 

da aprendizagem cognitiva (BANDURA; AZZI; POLYDORO, 1997) e do desenvolvimento 

da consciência crítica (MEZIROW, 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
70 busca de oportunidade e iniciativa, estabelecimento de metas, independência e autoconfiança. 
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5.2 DIMENSÃO PEDAGÓGICA DO SABER EMPREENDEDOR DOCENTE 

 

No item anterior apresentamos a Dimensão Pessoal do saber empreendedor docente 

expressa através das suas quatro subcategorias, (1) Confiança Pessoal, (2) Definição de Metas 

e Superação de Desafios, (3) Descoberta de oportunidades e (4) Realização Pessoal, estando 

elas associados a fatores de natureza psicológica que caracterizam a aprendizagem na vida 

adulta, fundamentalmente no contexto das abordagens teóricas que reconhecem o sujeito com 

um papel ativo, crítico e autônomo. 

A literatura sobre profissionalização docente demonstra que essa temática abrange um 

campo complexo e controverso, pois depende do modo como se entende o papel do professor 

num dado momento e num determinado contexto político, social, cultural e geográfico, sendo 

possível identificar várias abordagens, além de um conjunto de paradoxos e alternativas 

conceituais.  

Para não fugirmos dos objetivos do nosso trabalho, torna-se oportuno enfatizar que 

não ampliaremos a nossa abordagem para os desafios e dilemas que envolvem a 

profissionalização docente, por entendermos que já existem reconhecidos trabalhos e 

pesquisas científicas, consolidadas ou em andamento que tratam do tema sob os mais variados 

ângulos, contextos e diversificadas perspectivas epistemológicas no Brasil e no mundo. 

Portanto, quando nos referirmos a dimensão pedagógica do saber empreendedor docente, 

situaremos a nossa análise sobre agir (ou o saber fazer) do professor no ambiente escolar, 

considerando o contexto da escola pública brasileira. 

Todavia, estamos conscientes e não nos afastaremos por completo da problemática que 

envolve a profissionalização com a suas tensões, conflitos e o conjunto de variáveis que 

afetam o trabalho do professor no seu cotidiano, como também os antecedentes históricos que 

a envolvem e que expressam os dilemas dos dias de hoje.  Para fins da nossa pesquisa, 

consideramos  a definição proposta por Ramalho, Nuñes e Gauthier (2003), quando enfatizam 

que a profissionalização docente remete a dois processos diferentes, mas complementares: a 

profissionalidade e o profissionalismo.  

De acordo com esses autores, a profissionalidade (que é o que mais nos interessa, por 

estar mais relacionada a abordagem da nossa tese e envolve a atuação do professor na escola), 

é um processo interno. É a expressão da atuação prática, base para a construção da profissão 

que consiste nos saberes necessários, próprios ao desempenho de suas atividades e os saberes 

pedagógicos. O segundo, o profissionalismo é um processo externo. Implica no 
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reconhecimento pela sociedade da experiência que possuem os membros de um corpo 

profissional. Está relacionado, portanto, ao controle ocupacional e à elevação do status social 

da profissão.  

Assim, a categoria Dimensão Pedagógica do saber empreendedor docente, a qual 

defendemos, está fortemente associada ao trabalho do professor, a sua prática pedagógica e a 

instrumentação didática  inserida no contexto escolar, seja no inter-relacionamento com os 

alunos e colegas que fazem parte da equipe pedagógica da escola, seja na gestão do processo 

de ensino e da qualificação necessária ao desempenho da sua função.  

Nos trechos analisados, considerando a amostra de relatórios selecionados e 

entrevistas, destaca-se o aspecto da inovação como um forte componente da Dimensão 

Pedagógica o que nos leva a inferir pelos depoimentos dos professores, que os fundamentos 

do empreendedorismo contribuem significativamente para a alavancar práticas inovadoras na 

escola. Assim, agrupamos esse conjunto de abordagens, de extrema significância para o nosso 

trabalho, numa subcategoria a qual denominamos “Inovação e aprimoramento da Prática de 

Ensino” (27,9%). Em segundo lugar destaca-se a subcategoria “Qualificação Profissional” 

(24,6%), em terceiro, “Valorização do Aluno” (21,3%), quarto, “Trabalho em Equipe” 

(16,4%) e em quinto, “Valorização do Planejamento”(9,8%).  

Apresentamos a seguir, o gráfico representativo com as subcategorias da Dimensão 

Pedagógica. 

 
Gráfico 6: Dimensão pedagógica/subcategorias. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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Partiremos agora para a apresentação das cinco subcategorias que compõem a 

Dimensão Pedagógica do saber empreendedor docente, associadas às abordagens teóricas dos 

autores aos quais nos filiamos e que contribuíram  para fundamentar e interpretar os 

resultados.  

 

5.2.1 Inovação e aprimoramento da prática de ensino 

 

 

“A maior conquista foi que inovei na disciplina que leciono (...) introduzi 

em minhas aulas desafios e situações novas para os alunos enfrentá-las, 

vivenciá-las e superá-las” (AFS-6). 

 

A literatura sobre inovação e mudança educativa, é ampla. Na europa, há   algumas   

décadas,  a   inovação  tem  sido   alvo   de   estudos  de pesquisadores como Marcelo (1999) 

Fullan (2002), Sancho (1990), Correia (1989), Estebaranz (1994), Gimeno  e Fernández 

(1988), Contreras (1990). No entanto, no Brasil, podemos dizer que ainda é relativamente 

recente, desenvolvendo-se com uma forma mais abrangente a partir da década de 2000, com 

os  primeiros trabalhos  de Saviani (1995), sobre  inovação no ensino. 

Situando-nos no campo educativo, Sancho (1990), identifica duas acepções do termo 

inovação (do latin Inovare). Num sentido sociopedagógico restrito, surge associada à ideia 

prática ou matéria percebida como nova por parte do professor ou da equipe que integra a 

organização da escola. Num sentido mais amplo a inovação pode ser considerada como um 

propósito de colocar em prática objetivos desejados, configurando-se como uma ação de 

transformação intencional, consciente e deliberada.  

Marcelo (1985) alerta para a não neutralidade do conceito de inovação, o qual pode 

trazer em si, valores positivistas de progresso e desenvolvimento para a educação, porém não 

é solução mágica que possa ser aplicada para resolver todos os problemas, devendo ser 

encarada a inovação, como um processo e não como um acontecimento.  Para esse autor, 

muitas das  propagadas   inovações  podem provocar  até mesmo  retrocessos e prejuízos  à 

qualidade  dos   sistemas  educacionais.  Aponta que a inovação deve ser acompanhada de 

questionamentos como: A quem interessa? Por quem foi proposta ou implementada? A quem 

poderá beneficiar?  

Para Saviani (1995 p. 30), a inovação é entendida como "colocar a experiência 

educacional a serviço de novas finalidades", isto é, para se inovar é preciso partir do 
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questionamento das finalidades da experiência educacional. Ou seja, toda inovação 

educacional, explícita ou implicitamente, conduz ao questionamento. Portanto, parte de  “um 

repensar” de toda estrutura escolar, o que implica numa revisão contínua de processos por 

envolver elementos vitais como a cultura, a estrutura organizacional e as pessoas que fazem 

parte dela. 

No Brasil, como já ressaltamos, a temática da inovação no campo educacional  ainda é 

recente. Começou a ser debatida com mais relevância a partir da década de 2000, sendo 

poucas as iniciativas de inovação exitosas, que se tem registro. Porém, o Governo brasileiro, 

através do Ministério da Educação vem se mostrando sensível em incentivar processos dessa 

natureza nas escolas.  

O Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) lançado em  outubro de 2011, através 

da portaria nº 971, foi criado com o intuito de provocar o debate e o fomento de propostas 

curriculares inovadoras nas escolas de Ensino Médio, disponibilizando apoio técnico e 

financeiro consoante à disseminação de um currículo dinâmico, flexível e compatível com as 

exigências da sociedade contemporânea. Através dos eixos constituintes do Ensino Médio 

(trabalho, ciência, tecnologia e a cultura) procura-se, articular disciplinas com outras 

atividades integradoras visando estimular a cultura da inovação no ambiente escolar.  

Apresentamos a seguir os principais trechos que caracterizaram subcategoria 

“Inovação e Aprimoramento da Prática de Ensino” e em seguida, a nossa análise. 

 

CPA-1 

As novas metodologias e estratégias utilizadas durante a 

formação dos professores e a sua aplicação na sala de 

aula de modo a estimular os alunos, mexeram comigo (...) 

ajudaram a mudar a minha prática e me fizeram 

aprimorar ainda a forma de trabalhar. 

AFS-6 

 

A maior conquista foi que inovei na disciplina que 

leciono – a geografia - introduzi em minhas aulas 

desafios e situações  novas para o aluno enfrentá-las, 

vivenciá-las e superá-las como, por exemplo, histórias e 

situações parecidas com aquela do Vendedor de Sapatos 

em Bombaim e a da Caixa Preta.  

MJ-4 

 

Mudei inclusive a metodologia usada nas aulas regulares 

de modo a torná-las  mais atraentes, o que rendeu bons 

resultados.  

JBB-1 

 

Comecei a introduzir as inovações na sala de aula na 

disciplina que trabalho. 

DC-8 
 

É preciso levar os alunos a conhecerem “o estranho” (...)  
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Observamos nos relatos apresentados a seguir, que tanto o processo de formação 

como a aplicação da metodologia de educação empreendedora em sala, levaram alguns 

professores a refletirem sobre as suas práticas, instigando-os a implementar mudanças 

pois é o estranho que chama a atenção deles, e quando 

eles perdem o medo, tudo o que é estranho se transforma 

em uma forma diferente e mais legal de ver os 

conhecimentos.  

CC-2 

 

Busquei sempre levar meios mais criativos para ministrar 

as aulas e torná-las mais significativas para os alunos. 

RC-2 

 

A metodologia trabalhada foi provocando inquietações 

em mim. O material de estudo me motivou a rever a 

minha prática pedagógica, rever os meus conceitos de 

vida.  

JC-2 

 

Agregou muito a minha prática de sala de aula, hoje eu 

me comporto muito mais como membro da equipe, e não 

como o professor.  

 

SF-5 

 

Aprendi a criar ideias, propostas e projetos. 

RC-8 

 

Mudei minha postura em sala de aula, significativamente, 

no desenvolvimento das competências estabelecidas 

pelos conteúdos conceituais. Passei a refletir sobre as 

habilidades e atitudes, não apenas no plano de aula, mas 

na fala e no exemplo.  

AFS-2 

 

Em sala de aula, passei a (re)planejar a minha 

metodologia de acordo com os chamados quatro pilares 

da educação – aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a conviver e aprender a ser.  

FMA-2 

 

Muitas vezes não compreendia a indisciplina dos alunos 

nas aulas de Geografia. Passei a mudar minha forma de 

dar aula, para que eles compreendessem como aplicar na 

vida deles os conhecimentos. Me fez buscar ideias e 

novas formas de aplicar a disciplina. 

IOB-2 

 

É enriquecedor é para a minha prática docente, pois 

enxerguei e aprimorei novas  

possibilidades para as disciplinas que leciono, passando 

a desenvolver ainda mais um perfil profissional cujas 

características de inovação e criatividade se sobressaem.  

MMJ-1 

 

Novas ações começaram a brotar na minha rotina como 

coordenadora pedagógica. Inovações decorrentes do 

envolvimento com o empreendedorismo foram 

inevitáveis, passei a realizar reuniões mais dinâmicas, 

articulações interessantes e atraentes para o grupo, 

incentivando-os a buscar novos conhecimentos, mas 

acima de tudo, a busca pela melhoria do ensino.  
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relacionadas não só ao seu dia a dia de sala de aula, como também em relação às atitudes 

pessoais. Tomemos os seguintes exemplos. RC-2: “A metodologia trabalhada foi provocando 

inquietações em mim. O material de estudo me motivou a rever a minha prática pedagógica, 

rever os meus conceitos de vida”; mais adiante no mesmo texto, ela enfatiza: RC-8: “Mudei 

minha postura em sala de aula, significativamente, no desenvolvimento das competências 

estabelecidas pelos conteúdos conceituais. Passei a refletir sobre as habilidades e atitudes, 

não apenas no plano de aula, mas na fala e no exemplo.  

Encontramos outros exemplos semelhantes, relacionados ao aprimoramento da prática 

e mudança de atitude, depoimento dos respectivos professores, CPA-1: “As novas 

metodologias e estratégias utilizadas durante a formação dos professores e a sua aplicação 

na sala de aula, de modo a estimular os alunos, mexeram comigo (...) ajudaram a mudar a 

minha prática e me fizeram aprimorar ainda mais a forma de trabalhar”; ASF-2: “Em sala 

de aula, passei a (re)planejar a minha metodologia de acordo com os chamados quatro 

pilares da educação – aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser”; JC-2: “Agregou muito a minha prática de sala de aula, hoje eu me 

comporto muito mais como membro da equipe, e não como o professor.” MJ-4: “Mudei  

inclusive a metodologia usada nas aulas regulares, de modo a torná-las  mais atraentes, o 

que rendeu bons resultados”; IOB-2: “É enriquecedor para a minha prática docente, pois 

enxerguei e aprimorei novas possibilidades para as disciplinas que leciono”. 

De acordo com Gimeno e Fernández (1988) nenhuma inovação se faz sem a 

intervenção do professor. Ele é fundamentalmente, o agente de inovação é o educador quem 

decide em última análise, o que vai acontecer na sala de aula, tomando decisões cruciais em 

relação ao que e como será ensinado. Pelo que verificamos nos depoimentos acima (e os 

outros que ainda veremos), associados às abordagens desse autor, fica claro que é a partir do 

que o professor aprende e vivencia, que deliberadamente, desperta para a iniciativa em 

implementar a inovação. 

Ou seja, a decisão em promover e inovar não partiu de diretrizes impostas por uma 

instância superior, e sim de um processo individual, conscientemente assumido pelos 

professores, o que vem a reforçar a nossa tese de que o conhecimento adquirido pelos 

professores através da formação em empreendedorismo, gera um saber capaz de instigar a  

criatividade e a imaginação, assim como  o repensar das práticas atuais, e consequente a 

decisão de agregar a ela coisas novas. Esse processo de conscientização remete aos aspectos 

da subcategoria “Confiança Pessoal”, características que fazem parte do saber empreendedor 
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docente, presente no grupo da Dimensão Pessoal, os quais já tratamos neste capítulo (Item 

5.1.1).  

 Nos próximos depoimentos, observamos que os professores despertaram para novas 

ideias, evidenciando a inclusão de novas estratégias didáticas, na aplicação das suas 

disciplinas, agregando inclusive, atividades diferenciadas com o intuito de estimular os 

alunos. AFS-6: “A maior conquista foi que inovei na disciplina que leciono – a geografia - 

introduzi em minhas aulas desafios e situações novas para os alunos enfrentá-las, vivenciá-

las e superá-las”; FMA-2: “Muitas vezes não compreendia a indisciplina dos alunos nas 

aulas. Passei a mudar a minha forma de dar aula, para que eles compreendessem como 

aplicar na vida deles os conhecimentos. Me fez buscar ideias e novas formas de aplicar a 

disciplina.     

Outro depoimento que nos chamou atenção foi o da professora MMJ-1, que passou a 

ser coordenadora pedagógica da sua escola, logo após sua participação no  Projeto Despertar. 

Observamos no seu depoimento que a mesma mudou a forma de atuar no exercício técnico da 

sua função, estimulando a busca de conhecimentos a sua equipe, como também, ampliou a sua 

visão sobre o ensino: “(...) passei a realizar reuniões mais dinâmicas, articulações 

interessantes e atraentes para o grupo, incentivando-os a buscar novos conhecimentos, mas 

acima de tudo, a busca pela melhoria do ensino”.  

Através dos depoimentos dos professores observamos a constante associação da 

educação empreendedora com a inovação, sendo ela encarada como um componente 

motivacional para alavancagem de mudanças na mediação  pedagógica,  oportunizando a 

geração de novas ideias e estratégias didáticas, revelando-se como o “algo novo”, que vem 

inserir-se ao currículo.  

Essa nossa premissa vai de encontro ao que Marcelo (1999, p. 51), enunciou  “é na 

medida que o professor procede a adaptação e (re)construção curricular e o que isso supõe de 

capacidade investigativa, analítica, reflexiva e deliberativa que reside o caráter da inovação”. 

Compartilhando com esse mesmo pensamento, Estebaranz (1994, p. 198), afirma que “o 

currículo surge como uma das dimensões privilegiadas da inovação. Com efeito, este é um 

dos campos fundamentais de análise e transformação de processos e práticas”. 

Concordamos com Marcelo (1999) e Estebaranz (1994), quando enfatizam que o  

currículo é um elemento estruturante e essencial a organização e articulação interna do 

processo de inovação. Entretanto, conforme explicitações anteriores, neste mesmo item o 

professor possui um papel decisivo nesse processo, pois é ele quem toma decisão de 
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implementar a mudança, seja num nível individual ou coletivo (GIMENO; 

FERNÁNDEZ,1988).  

 

5.2.2 Qualificação Profissional  

 

 

“Passei a me preocupar mais com a atualização de conhecimentos, 

participar de formações e cursos que acrescentassem novos saberes, que 

pudessem fortalecer minha prática pedagógica” (CC-1). 

 

De acordo com Flores (2014), o modo como os professores aprendem e se 

desenvolvem profissionalmente tem sido analisado à luz dos contextos em que ocorre, no 

sentido de compreender suas preferências, os processos de aprendizagem e as variáveis  que 

as influenciam. Considerando a abordagem dessa autora, e por tratarmos de qualificação, 

envolvendo professores na fase adulta, torna-se oportuno relembrar que o adulto aprende 

aquilo que lhe é significativo, ou seja, motiva-se a aprender por fatores internos (KNOWLES, 

1986), como também o que lhes conferem um sentido e que lhe permite ampliar a estrutura do 

seu eu (ROGERS, 2001).  

 Elucidamos esses aspectos pelo fato de termos conhecimento de críticas e 

insatisfações de professores quando participam de cursos de formação, que não tem  

incidência sobre sua prática. Ou seja, quando os objetivos de uma formação não estão 

associados a sua ação, dificilmente incluem no seu repertório docente novas competências, 

ainda que essas tenham sido desenvolvidas adequadamente durante os cursos, o que não é o 

caso, como veremos pelos depoimentos, da formação em empreendedorismo recebida para a 

implantação do Projeto Despertar. 

  Day (2001) enfatiza que a qualificação contínua de professores depende das suas 

vidas pessoais e profissionais e das políticas e contextos escolares, nas quais se desenvolvem  

suas atividades profissionais, sendo necessário portanto, encontrar soluções para promover 

espaços de reflexão e construção de conhecimento profissional que possibilitem ampliar o seu 

crescimento e melhorar as suas práticas. 

Marcelo (1999) associando-se a Flores e a Day (2013; 2001), amplia a sua abordagem 

ensejando que a qualificação profissional está intrinsecamente relacionada ao 

desenvolvimento profissional, que se constitui num conjunto de processos e estratégias que 

facilitam a reflexão dos professores sobre a sua própria prática, de forma a contribuir para a 
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geração de conhecimento prático, estratégico proporcionando melhoria das suas condições de 

trabalho.  

Considerando a análise dos depoimentos selecionados, correlacionados com as 

abordagens teóricas dos autores supracitados, observamos que os professores revelam de 

forma clara, a importância de se manterem continuamente atualizados e de buscarem 

qualificações que tenham relação com a sua área de atuação ou perspectivas pessoais. Essa 

subcategoria representou 24,6% das referências dos professores, ficando na terceira colocação  

dentro do grupo da Dimensão Pedagógica. 

EV-3: Passei a ficar mais consciente de que a inovação e a 

qualificação são basilares para uma atuação eficaz na docência.  

 

DC-5: O SEBRAE me mostrou que eu estava muito melhor! E 

poderia estudar ainda mais, me qualificar ainda mais, pois 

sempre há algo pra lapidar!  

 

JBB-2: Busquei aprimorar mais a minha qualificação 

profissional enquanto docente. 

DC-4: Desculpem a falta de modéstia mas se eu já tinha fama 

de boa professora, eu me sentia muito melhor depois do Sebrae 

e seu Empreendedorismo. E anseio por mais reciclagens.  

 

SF-4: Aprendi a buscar mais conhecimentos;  

EV-4: Nós despertamos para continuar buscando o 

crescimento profissional.  

JBB-8: Venho me aprimorando com os conhecimentos 

adquiridos. 

JGM-1: Me proporcionou descobrir novos horizontes para a 

minha vida profissional 

 

JC-1: Me oportunizou adquirir novos conhecimentos, para 

poder atuar com outras disciplinas diferentes da minha 

formação acadêmica.  

 

CC-1: Passei a me preocupar mais com a atualização de 

conhecimentos, participar de formações e cursos que 

acrescentassem novos saberes, que pudessem fortalecer minha 

prática pedagógica. Procurei aproveitar as oportunidades que 

apareceram e buscar mais qualificações para o aprimoramento 

dos conhecimentos já adquiridos. 

  

AFS-5: Busquei aprimorar a minha qualificação profissional 

frequentando cursos de aperfeiçoamento como Atendimento ao 

Cliente – afinal nossos maiores clientes são nossos alunos – e 

conclui também, cursos de Relações Humanas. 

 

FMA-4: Promoveu em mim inovações, mudanças no meu jeito 

de ser professor e que contribuiram para meu crescimento 

profissional. Busquei me qualificar mais, e estou sempre 
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Pelos relatos analisados, identificamos que a maioria dos professores passa a se 

conscientizar da necessidade de estar sempre se qualificando para melhor desenvolver suas 

atividades. MGC-EC: “Reforçou em mim a percepção da educação como um desafio 

constante. Que eu preciso estar me atualizando, me capacitando pra lidar com os desafios 

constantes e mutantes que é a realidade da sala de aula”; RR-EC: “Deu vontade de aprender 

mais, de buscar mais conhecimentos. Percebi que o conhecimento é a base”; EV-3: “Passei a 

ficar mais consciente de que a inovação e a qualificação são basilares para uma atuação 

eficaz na docência”; CCS-EC: “A Partir do que aprendi na formação, e o que apliquei na 

sala de aula, busquei me aprimorar em conhecimentos da minha área”; JBB-2: “Busquei 

aprimorar mais a minha qualificação profissional enquanto docente.”  

Em outros depoimentos verificamos que os professores enfatizam fortemente a 

experiência vivenciada no Projeto Despertar. Segundo eles, aprenderam a valorizar a 

procurando. Sinto-me feliz em ser uma empreendedora na 

educação. 

 

IOB-4: (...) Me ajudou a desenvolver qualidades pessoais 

como criatividade e iniciativa que contribuem 

significativamente para o desenvolvimento profissional do 

docente.  

 

MMJ-2: Desde então, não parei de estudar. Fiz especialização 

em coordenação pela UFRN e agora estou cursando uma 

disciplina de mestrado, pelo IFRN, enquanto estudo para a 

prova de seleção da referida instituição. 

 

MGC-EC: Reforçou em mim a percepção da educação como 

um desafio constante. Que eu preciso estar me atualizando, me 

capacitando pra lidar com os desafios constantes e mutantes  

que é a realidade da sala de aula.   

 

IND-EC: Despertou em mim como pessoa, a vontade de 

investir em mim mesma. Estudar mais, fazer um mestrado, 

doutorado, etc.  

 

ELA-EC: Todo esse avanço profissional, o mestrado que eu 

estou terminando, os cursos de capacitação que venho fazendo 

eu devo ao Despertar.  

 

CCS-EC: A Partir do que aprendi na formação, e o que 

apliquei na sala de aula, busquei me aprimorar em 

conhecimentos da minha área.  

 

RR-EC: Deu vontade de aprender mais, de buscar mais 

conhecimentos. Percebi que o conhecimento é a base. 
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qualificação e a buscar novos conhecimentos como forma de complementar a prática e crescer 

na profissão: SF-4: “Aprendi a buscar mais conhecimentos”; JC-1: “Me oportunizou 

adquirir novos conhecimentos, para poder atuar com outras disciplinas diferentes da minha 

formação acadêmica”; EV-4: “Nós despertamos para continuar buscando o crescimento 

profissional”; IOB-4: “(...) Me ajudou a desenvolver qualidades pessoais como criatividade e 

iniciativa que contribuem significativamente para o desenvolvimento profissional do 

docente”; AFS-5: “Busquei aprimorar a minha qualificação profissional frequentando cursos 

de aperfeiçoamento como Atendimento ao Cliente – afinal nossos maiores clientes são nossos 

alunos – e conclui também, cursos de Relações Humanas.” 

Em relação ao significado que atribuem a qualificação, identificamos em alguns 

depoimentos a iniciativa própria de alguns professores em investir em  qualificações 

específicas, relacionadas a áreas do seu interesse para evolução na carreira, ou com o intuito 

de atualizar conhecimentos, por conta própria, ou seja, sem a dependência ou subsídio 

financeiro da Secretaria de Educação e da escola . Alguns investiram em cursos de extensão e 

até mesmo em pós-graduação. AFS-5: “Busquei aprimorar a minha qualificação profissional 

frequentando cursos de aperfeiçoamento como Atendimento ao Cliente – afinal nossos 

maiores clientes são nossos alunos – e conclui também, cursos de Relações Humanas”; 

MMJ-2: “Desde então, não parei de estudar. Fiz especialização em coordenação pela UFRN 

e agora estou cursando uma disciplina de mestrado, pelo IFRN, enquanto estudo para a 

prova de seleção da referida instituição”; ELA-EC: “Todo esse avanço profissional, o 

mestrado que eu estou terminando, os cursos de capacitação que venho fazendo eu devo ao 

Despertar”; CC-1: “Passei a me preocupar mais com a atualização de conhecimentos, 

participar de formações e cursos que acrescentassem novos saberes, que pudessem fortalecer 

minha prática pedagógica. Procurei aproveitar as oportunidades que apareceram e buscar 

mais qualificações para o aprimoramento dos conhecimentos já adquiridos.” 

Fica claro nos depoimentos que os professores passam a valorizar a qualificação e a 

ressignificar a sua própria prática, despertando para o fato de que a qualificação é necessária 

ao domínio de novas competências frente aos desafios do seu trabalho, especialmente no 

contexto de transformações como tão bem expressou a professora MGC “Reforçou em mim a 

percepção da educação como um desafio constante (...) preciso estar me atualizando, me 

capacitando pra lidar com os desafios constantes e mutantes que  é a realidade da sala de 

aula.” 

Pressupomos pelos depoimentos selecionados, que a partir de um processo de 

autorreflexão desenvolvido através da formação e da experiência prática na aplicação da 
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metodologia em sala de aula, como também pelo contexto de crise, marcado pela 

complexidade, os professores passam de fato a compreender que nos dias de hoje o 

conhecimento é um diferencial para a vida. Isto é, fator vital para o crescimento pessoal e 

profissional, passando assim a direcionar esforços em processos de aprendizagem contínua e 

de forma autônoma.  

Como já foi explicitado anteriormente um dos objetivos do Projeto Despertar, é 

desenvolver no aluno a capacidade crítica e reflexiva acerca das suas competências para 

aplicá-las na vida prática (pessoal ou profissional), considerando os desafios e as 

oportunidades do mundo do trabalho. Para que essa estratégia didática de fato ocorra, os 

professores participam de um curso de formação em empreendedorismo, sendo ele um pré 

requisito para que o professor desenvolva competências empreendedoras, vivencie-as e 

aplique aos seus alunos.  

Ao nos aprofundamos sobre as teorizações de autores que pesquisam sobre 

desenvolvimento profissional docente através de “cursos de formação”, foi possível  

compreender através de Bell (1991) e Marcelo (1999), que essa modalidade de formação, 

possibilita que os professores adquiriram novos conhecimentos e capacidades em menos 

tempo e com mais recursos, oportunizando também uma reflexão sobre a prática profissional. 

Tal abordagem associa-se ao que identificamos nos relatos analisados até aqui, comprovando 

a eficácia do processo de formação de docentes para o Projeto Despertar. 

Observamos que a metodologia do Projeto Despertar (apesar de não ser esse o intuito 

da formação) acaba por levar os professores a questionarem a própria prática docente, 

permitindo que eles possam se ver refletidos, e que, através desse processo, identifiquem  suas 

limitações e potencialidades, adquirindo assim o autoconceito de si. Consequentemente, os 

incita a buscar mais conhecimento e a se desenvolverem enquanto profissionais, envidando 

esforços para investir simultaneamente na sua profissionalidade.  

 

5.2.3 Valorização do Aluno 

 

“Passei a ver os meus alunos com outros olhos. (...) abriu os meus olhos 

para outras competências que até então eu não via em certos alunos  e 

agora eu estou passando a ver, e tentando colocar em pratica nas minhas 

aulas”(CGU). 

 

Perrenoud (2000, p. 29) em seu livro “As 10 Novas Competências Para Ensinar” 

enfatiza que o professor deve trabalhar a partir das representações dos alunos, tentando 
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colocar-se no lugar deles. Se eles não compreendem, não é por falta de vontade, mas porque o 

que é evidente para o especialista parece opaco e arbitrário para os aprendizes. 

 Tal abordagem vai de encontro ao que Dolabela (2003) evidencia quando propõe uma 

Pedagogia Empreendedora. Para esse autor, a tarefa de ensinar exige que o professor leve em 

conta a natureza peculiar e a visão de mundo de cada aluno. Ou seja, o que o aluno já traz de 

vivência e de história de vida? Outrossim, o que o professor disser e não fizer sentido para o 

aluno (dentro de sua realidade e/ou perspectivas), este não poderá transformar aquilo que 

ouve numa nova ideia, num efetivo aprendizado. 

Para Tardif (2014), as relações dos professores com os alunos, mesmo quando é 

positiva, depende de múltiplos fatores afetivos e não afetivos, dentre eles, a pobreza, a 

dificuldade dos grupos, a idade dos alunos. Para esse autor, não há relação típica, uniforme e 

universal dos professores com os alunos. Muito pelo contrário, essa relação varia de um 

professor para outro e depende de múltiplos fatores: idade, nacionalidade e sexo do professor 

e do aluno, recursos disponíveis, numero de alunos em sala, etc. Tudo isso influencia de uma 

maneira ou de outra a relação professor/aluno. 

Escolhemos em princípio as abordagens desses autores, para elucidar o que o que 

trataremos a partir dos relatos selecionados a seguir, e que vem a caracterizar a subcategoria 

“Valorização do Aluno”:  

 

MJ-3: Passei a investir em tudo que acreditava ser melhor 

para a  aprendizagem dos alunos 

 

CC-3: Passei a me preocupar em ajudar os alunos a crescerem 

e terem resultados positivos. Minha responsabilidade 

aumentou. 

  

CPA-3: Passei a perceber e a valorizar mais as 

potencialidades de meus alunos. 

 

JC-3: Aprendi a dar condições para que os discentes 

expressem seus pontos de vista, estimulando-os a refletirem 

sobre os seus atos, colocações  e  argumentações, como 

também, promovo o debate para que eles possam rever o que 

julgarem está errado, ou terem segurança para defenderem o 

que acreditam. 

 

SF-2: Passamos a despertar nos nossos alunos o espírito para 

empreender para o mercado de trabalho e principalmente, 

para a vida. 

  

MJ-2: Passei a compreender a importância de orientar os 

alunos a traçar metas e se envolverem com o que estavam 
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estudando, com o projeto e assim me realizar  com os 

resultados.  

 

CPA-9: Passei a perceber que posso contribuir para que os 

alunos sejam mais proativos e se tornem comprometidos com 

seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

CPA-5: Pude perceber que podia colaborar com a formação 

dos estudantes e contribuir com seu futuro. 

 

JC-6: Me deu satisfação pois estou contribuindo mais e 

melhorar para o futuro dos nossos alunos.  

 

RC-6: Quanto aos alunos, instiguei-os a reconhecer seus 

talentos e potencializa-los, compreender que os desafios 

existem para serem superados e que a autonomia permite 

materializar nossos sonhos. 

 

AFS-8: O Curso Despertar, deixou três marcas visíveis nos 

meus alunos: perda da timidez;  um melhor desempenho na 

leitura com  fluidez na pronúncia das palavras e  aprender a 

trabalhar em equipe. 

 

FMA-6: Me deu a oportunidade de estimular a iniciativa, a 

capacidade de fazer escolhas dos meus alunos para serem 

melhores na vida pessoal e no lugar em que residem. 

Reconheci que foi plantada uma semente e os frutos já estão 

sendo colhidos, pois alguns já estão empreendendo. Isso é 

muito gratificante. Estou servindo, e ao mesmo sendo servida.  

 

CNG-EC: Passei a incluir nas minhas aulas, o incentivo aos 

meus alunos de que na vida só se vence com coragem,  

obstinação e esperança.  

 

CGU-EC: Passei a ver os meus alunos com outros olhos. 

(...)abriu os meus olhos para outras competências que até 

então eu não via em certos alunos  e agora eu estou passando 

a ver, e tentando colocar em pratica nas minhas aulas.  

 

CNG-EC: Me ensinou a ter mais paciência com os alunos , e 

orienta-los a empreender na vida. Porque a vida é o nosso 

melhor produto.  

 

A partir dos exemplos apresentados a seguir, identificamos que os professores se dão 

conta da importância do seu real papel enquanto educadores, compreendendo a necessidade 

de se aproximar mais dos alunos, com o intuito de estimular o diálogo e valorizar as suas 

capacidades individuais com vistas ao desenvolvimento da aprendizagem. CC-3: “Passei a 

me preocupar em ajudar os alunos a crescerem e terem resultados positivos. Minha 

responsabilidade aumentou”; CPA-3: “Passei a perceber e a valorizar mais as 
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potencialidades de meus alunos”; JC-3: “Aprendi a dar condições para que os discentes 

expressem seus pontos de vista, estimulando-os a refletirem sobre os seus atos, colocações  e  

argumentações, como também, promovo o debate para que eles possam rever o que julgarem 

está errado, ou terem segurança para defenderem o que acreditam”; CPA-9: “Passei a 

perceber que posso contribuir para que os alunos sejam mais proativos e se tornem 

comprometidos com seu desenvolvimento pessoal e profissional” 

Diante dos argumentos apresentados, procuramos compreender os motivos que 

justificariam a falta de interação dos professores com os alunos. Por meio de contato 

informais com diretores e supervisores pedagógicos das escolas participantes do Projeto 

Despertar, além de técnicos da Secretaria de Educação do Estado do RN, identificamos os três 

fatores mais evidenciados: (1)  limitação de tempo para aplicar a disciplina, em turmas muitas 

vezes superlotadas e em vários turnos sucessivos; (2) sobrecarga de atividades didáticas 

diversificadas, dentre elas, a preparação de aulas, avaliação, cursos  aperfeiçoamento e (3) 

desmotivação salarial. Estas foram apontadas como as principais razões que dificultam os 

processos de interação/aproximação do professor com o aluno.   

 A pesquisa de Abramovay (2015)71, que analisou a relação do jovem com a escola e  

suas expectativas, ao tratar das relações sociais do professor com o aluno, apontou que os 

estudantes sentem-se desconfortáveis e insatisfeitos com tais relações, sublinhando dentre 

outros aspectos emblemáticos, que o comportamento no trato pessoal do professor com os 

alunos (face a face), dificulta o aprendizado. 

Outros dois aspectos significativos desse estudo, que se associam com nossa pesquisa, 

revelaram que o fator “interação” estava presente em todos os estudantes  entrevistados, e que 

a “valoração” do professor pelo seu conhecimento e a forma de ensinar, foi destacada pelos 

estudantes. Ou seja, dar atenção, explicar bem, saber cobrar resultados e utilizar métodos 

apropriados de ensino, são as qualidades mais importantes de um professor. Em síntese, os 

estudantes percebem que o bom professor é aquele que se dedica ao que faz, que torna a aula 

motivante e se preocupa com o aluno por dar conselhos aos mesmos.   

Considerando as informações colhidas pelo pesquisador sobre os motivos do 

distanciamento professor x aluno, e a pesquisa de Abramovay (2015), percebemos que essas 

dificuldades de interação estão mais relacionadas a incompatibilidade de agenda do professor 

                                                             
71 A pesquisa  foi  realizada com 8.283 estudantes de escolas publicas que frequentavam o Ensino Médio, EJA e 

Projovem Urbano em 15 cidades brasileiras. Consequentemente gerou o livro “Juventudes na Escola, Sentidos e 

Buscas: Por que frequentam?”, presente em: 

http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/127_136.pdf. 
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em conciliar as suas atividades, que tem como principal motivo, a sobrecarga de atividades 

didáticas, o que implica na consequente insatisfação por parte dos alunos. Nas entrelinhas dos 

depoimentos e no contato com os professores, ficou claro que eles têm consciência dessa 

lacuna.   

Em outros depoimentos identificamos que alguns professores passaram a incluir no 

seu repertório de sala de aula, termos e aspectos do comportamento empreendedor, visando o 

encorajamento e incentivo dos seus alunos. Observamos nos trechos, a evidência de 

expressões como, definição de metas, desafios, coragem, obstinação, autonomia, 

empreendedorismo e esperança.  

Alguns inclusive, se sentiram gratificados pelos conhecimentos que conseguiram  

transmitir aos alunos.  MJ-2: “Passei a compreender a importância de orientar os alunos a 

traçar metas e se envolverem com o que estavam estudando, com o projeto e assim me 

realizar com os resultados”; RC-6: “Quanto aos alunos, instiguei-os a reconhecer seus 

talentos e potencializá-los, compreender que os desafios existem para serem superados e que 

a autonomia permite materializar nossos sonhos”; CNG-EC: “Passei a incluir nas minhas 

aulas o incentivo aos meus alunos de que na vida só se vence com coragem, obstinação e 

esperança”; CNG-EC: “Me ensinou a ter mais paciência com os alunos, e orientá-los a 

empreender na vida. Porque a vida é o nosso melhor produto”; FMA-6: “Me deu a 

oportunidade de estimular a iniciativa, a capacidade de fazer escolhas dos meus alunos para 

serem melhores na vida pessoal e no lugar em que residem. Reconheci que foi plantada uma 

semente e os frutos já estão sendo colhidos, pois alguns já estão empreendendo. Isso é muito 

gratificante. Estou servindo, e ao mesmo sendo servida”. 

Retomando as teorizações de Perrenoud (2000), Tardif (2014) e  Dolabella (2003), que 

abordamos no início desse item, verificamos que os professores refletiram sobre a necessidade 

não só de estar mais perto dos alunos, mas também de estimular a iniciativa, o encorajamento 

e a formulação de metas pessoais e profissionais, relacionando o que ensinam com o contexto 

do aluno, os desafios e perspectivas do futuro.  

A partir das reflexões sobre os relatos analisados e as teorizações concernentes a 

subcategoria “Valorização do Aluno”, que representou 21,3% das expressões dos professores 

no conjunto da Dimensão Pedagógica, é possível inferir que as estratégias didáticas utilizadas 

para capacitar os docentes em empreendedorismo, contribuíram para repensar as suas práticas. 

Os professores reconhecem que o diálogo e a interação presencial, são fundamentais para 

estimular a reflexão crítica necessária a contextualização das atividades diárias pelos 

estudantes, contribuindo para o processo de ensino aprendizagem.  
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Entretanto, entendemos que não se pode culpar totalmente os docentes por essa lacuna, 

ou seja pela falta de uma relação mais próxima com os alunos. Além dos fatores identificados 

pelo pesquisador, somam-se outros que contribuem para essa ambivalência, como bem 

explicitado por Tardif (2014), dentre eles, a própria natureza da ação docente, fortalecida por 

um viés racionalizante que é reflexo da estrutura, funcionamento e modelo de organização 

escolar e as condições de trabalho a que estão submetidos. 

 Ficou claro que a aplicação da metodologia, oportunizou aos professores refletirem 

sobre o relacionamento com os alunos, conscientizando-os que o real sentido de ensinar, que é 

escutar, dialogar e negociar o tempo todo com os estudantes. Concluímos as nossas 

considerações sobre a subcategoria, “Valorização do Aluno”, deixando uma reflexão expressa 

na abordagem de Tardif, Lessard e Lahaye (1991, p. 23): 

 

(...) a escolarização repousa basicamente sobre interações humanas entre os 

professores e os alunos. Sem essas interações a escola não é nada mais que 

uma imensa concha vazia. Mas essas interações não acontecem de qualquer 

forma: ao contrário, elas formam raízes e se estruturam no âmbito do 

processo de trabalho escolar, principalmente, do trabalho dos professores 

sobre e com os alunos. 

 

 

5.2.4 Trabalho em Equipe 

 

    Aprendi a trabalhar em equipe, a ser cooperativa (SF-9). 

 

De acordo com Hargreaves (1999), a docência é uma profissão que se exerce segundo 

um padrão de trabalho baseado numa cultura profissional individualista e isolada, o que 

contribui para manter intacto o patrimônio da pedagogia transmissiva, favorecendo o trabalho 

solitário do professor, sem a partilha do diálogo com os pares, sem o apoio sustentado de um 

trabalho cooperativo e muitas vezes, sem abertura para apoio externo, o que implica na 

manutenção de um padrão tradicional de trabalho, impedindo o vislumbrar de modos 

alternativos de ensinar. 

Escolhemos a abordagem dessa autora para pôr em evidência de uma forma 

generalizada, a ação docente que ainda impera na educação brasileira, marcadamente 

caracterizada pelas normas de uma ação burocrática, instrutiva, individualista e  fechada que 

remete ao modelo escolar transmissivo do século XV. Através dos depoimentos dos  

professores da amostra selecionada, pressupomos que a abordagem de Hargreaves (1999),  
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justifique os comentários que os professores sublinham, que os levam a valorizar o trabalho 

em equipe, os quais apresentamos a seguir. 

Tais depoimentos nos levam a compreender que as relações sociais ou de colaboração 

entre os docentes não são muito comuns, principalmente quando se trata de “ouvir o outro.”  

 

SF-9: Aprendi a trabalhar em equipe, a ser cooperativa. 

 

JBB-3: Contribuiu intensamente para a minha convivência com 

os colegas no trabalho pedagógico.   

 

EV-8: Só cresci, com resiliência e sempre ouvindo o outro. 

 

EV-2: A metodologia inovadora ultrapassa o curso e chega a 

todas as ações dos professores na escola, influenciando também 

os meus colegas. 

 

CC-5: Em relação aos outros professores, passei a contribuir (...) 

em busca de objetivos comuns, a educação mais significativa e 

produtiva.  

 

JBB-9: Percebo que, minha persuasão para com os colegas e 

parceiros têm sido essencial e vem, cada vez mais, minha relação 

com o outro se ampliando minha rede de contatos. 

 

EV-5: Amadureci no exercício de ouvir e estimular o outro. 

 

AFS-9: Em relação aos outros professores, pude contribuir no 

sentido de conscientizá-los sobre o fortalecimento da cidadania e 

do trabalho em equipe. 

 

FMA-1: Comecei a mudar a minha postura como docente, passei 

a ter mais calma, ser mais paciente, num sentindo de procurar 

entender mais o lado do outro, especialmente na relação com os 

colegas de trabalho. 

 

MMJ-4: Graças aos conhecimentos da educação empreendedora 

que adquiri, tenho feito um bom trabalho aqui. Me ajudou a 

realizar o trabalho de coordenação pedagógica, aprendi  a 

gerenciar equipes, lidar com conflitos próprios da educação e da 

rotina escolar. Nem sempre é fácil mediar o processo ensino 

aprendizagem em meio a tantas mudanças, como temos vivido.   

 

NCP-EV: No meu dia a dia de escola, passei a ouvir mais, a 

valorizar a opinião do outro. 

 

Observamos nos depoimentos dos professores a conscientização para a importância do 

trabalho em equipe. AFS-9: “Em relação aos outros professores, pude contribuir no sentido 

de conscientizá-los sobre o fortalecimento da cidadania e do trabalho em equipe”; SF-9: 

“Aprendi a trabalhar em equipe, a ser cooperativa”; CC-5: “Em relação aos outros 
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professores, passei a contribuir (...) em busca de objetivos comuns, a educação mais 

significativa e produtiva.” 

Em outros trechos, percebemos que os professores citaram várias vezes o termo “ouvir 

o outro”, “paciência”; pressupomos que no dia a dia da escola, as relações sociais entre os 

docentes parecem ser conflituosas. EV-5: “Amadureci no exercício de ouvir e estimular o 

outro”; EV-8: “Só cresci, com resiliência e sempre ouvindo o outro”; JBB-3: “Contribuiu 

intensamente para a minha convivência com os colegas no trabalho pedagógico”. Este 

mesmo professor ainda enfatiza JBB-9: “Percebo que, minha persuasão para com os colegas 

e parceiros têm sido essencial e vem, cada vez mais, minha relação com o outro se ampliando 

minha rede de contatos”; FMA-1: “Comecei a mudar a minha postura como docente, passei 

a ter mais calma, ser mais paciente, num sentindo de procurar entender mais o lado do outro, 

especialmente na relação com os colegas de trabalho”; NCP-EV: “No meu dia a dia de 

escola, passei a ouvir mais, a valorizar a opinião do outro”.    

Observamos nos depoimentos que os professores refletiram sobre a importância do 

trabalhar em equipe (16,4%), e de forma bastante evidente, revelam resultados decorrentes 

dessa vivência, o que implica em melhorias no inter-relacionamento pessoal. Em síntese, 

expressa a capacidade de aprender a respeitar a opinião de outros colegas professores, a ser 

tolerante, a ter paciência, como fica claro no relato da professora MMJ-4: “Graças aos 

conhecimentos da educação empreendedora que adquiri, tenho feito um bom trabalho aqui. 

Me ajudou a realizar o trabalho de coordenação pedagógica, aprendi  a gerenciar equipes, 

lidar com conflitos próprios da educação e da rotina escolar. Nem sempre é fácil mediar o 

processo ensino aprendizagem em meio a tantas mudanças, como temos vivido”.   

O depoimento da professora MMJ, descrito acima, enfatiza os benefícios de se 

trabalhar em equipe, indo de encontro aos resultados da pesquisa realizada por Jorge Ávila de 

Lima (2003), sobre experiências de colegialidade docente em algumas escolas publicas de 

Portugal. O pesquisador apontou os benefícios intelectuais e profissionais que os professores 

adquirem a partir do contato com colegas para discutir ideias e partilhar experiências, dentre 

elas (1) partilha de dificuldades e problemas para superar a insegurança individual; (2) 

aumento do nível de autoeficácia e a melhoria da aprendizagem dos alunos daqueles 

professores que se envolvem com interações profissionais com colegas; (3) aquisição de 

maior poder de decisão e controle do trabalho profissional por parte dos professores através 

da constituição de equipes de trabalho.  

A pesquisa de Lima (2003), também apontou que é através do planejamento e 

implementação de projetos de origem externa, assumidos e sustentado por professores, que 
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são introduzidos processos de colaboração quase imperceptíveis que ocorrem através de 

encontros breves e informais. Assim, é a partir dessas experiências, que os professores 

expressam valor e atribuem significado ao trabalho colaborativo. Tais resultados enunciados 

por Lima (2003) associam-se aos relatos dos professores participantes da nossa pesquisa, 

concernentes a essa subcategoria. 

Em síntese, a aplicação da metodologia Despertar e as vivencias delas decorrentes, 

envolvendo o trabalho em equipe e a cooperação -  temáticas raramente exploradas no 

currículo - , contribuem para que os docentes passem a compreender a importância da 

interação,  favorecedor  um clima de apoio mútuo e capaz de afastar a ideia de que o trabalho 

do professor é uma atividade individual, além de contribuir para  a mudança organizacional 

através da busca de soluções para problemas comuns. 

 

5.2.5 Valorização do Planejamento  

 

“Aprender a planejar me ajudou a ser melhor e mais eficiente naquilo que 

fazemos, tanto na escola como no dia a dia, para fazer a diferença”(CPA-

3). 

 

Ao aprofundarmos a nossa análise sobre as teorizações de autores que abordam a 

temática do planejamento sob o prisma do fazer docente, tomamos como referência a 

definição de Libâneo (2005) quando afirmou que o planejamento “é o processo de 

racionalização, organização e coordenação da ação docente, que se articula com a atividade 

escolar e a problemática do contexto social”. Ou seja, o ato de planejar deve estar articulado 

com os objetivos da escola e a realidade do ambiente em que ele está sendo construído, 

considerando as experiências dos alunos dentro e fora do ambiente escolar. 

Apesar de estarmos tratando do planejamento sob o ponto de vista do fazer docente, 

autores como Moretto (2007), Paro (1999) e Luckesi (2007), Menegolla & Sant’Anna (2001), 

ampliam a visão do planejamento para uma esfera estratégica. De acordo com esses autores, o 

planejamento ainda é compreendido como uma atividade reguladora, meramente burocrática e 

teórica, gerando uma série de resistências por parte dos docentes. 

Concordamos com Luckesi (2007), quando enuncia que o planejamento deve ser 

pensado como um ato político-social, pois o seu principal objetivo é nortear o ser humano na 

busca da autonomia, na tomada de decisões, na resolução de problemas e principalmente, na 

escolha dos seus caminhos. 
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Conforme será apresentado a seguir, considerando as teorizações desses autores, 

observamos nas entrelinhas dos trechos selecionados que para esse grupo de professores, o 

planejamento no seu dia a dia não é tão reconhecido ou praticado como deveria.  

 

CGU-EF: Passei a administrar melhor a aula, o tempo, meu cronograma,o 

meu projeto. 

 

MGC-3: Incorporei alguns hábitos que me são benéficos como por 

exemplo, planejar as minhas ações. 

 

CPA-3: Aprender a planejar me ajudou a ser melhor e mais eficiente 

naquilo que fazemos, tanto na escola como no dia a dia, para fazer a 

diferença. 

 

JC-3: Elaborar Planos de Aula ganhou um outro sentido porque cada 

conteúdo precisava ser atraente ao ponto de contagiar cada aluno. Claro que 

cronometrar atividades foi complicado, mas eu estudava cada aluno e sabia 

que aquele tempo era o suficiente. 

 

SF-2: Passei a contribuir mais nos planejamentos (...) replanejando quando 

não atingia os resultados esperados e tentando alcançar resultados mais 

atrativos em sala de aula. 

 

MJ-2: Não me detenho em apenas estudar os conteúdos relacionados a 

cadeira que exerço, eu oriento os alunos a planejarem o seu futuro, a 

estabelecerem objetivos,  traçarem metas, a racionalizarem o seu tempo e 

eleger prioridades. 

 

CPA-5: Reforçou em mim o planejamento, a administração do tempo, a 

visão de futuro. Quando a gente pensa maior, pensa grande a gente tem 

uma perspectiva mais duradoura. 

 

CPA-9: Adotei estratégias importantes, para poder vivenciar experiências, 

organizar melhor o tempo, traçar de modo claro o que preciso alcançar nas 

respectivas disciplinas, que ministro. 

 

RRF-EC: Passei a planejar as ideias que eu tinha e estavam 

desorganizadas. Então passei a me estruturar melhor para aplicação das 

minhas ideias para os alunos, como também para a minha vida. Aprendi a 

dar prioridades. 

 

Observamos nos relatos de alguns professores, no que se refere a essa subcategoria, 

que o ato de planejar contribuiu para “a organização das ideias”, “administração do tempo”, o 

que nos leva a perceber que tais elementos não vinham sendo valorizados e aplicados de uma 

forma tão significativa na prática. Com a participação no Projeto Despertar que alguns 

professores passam a valorizar e a (re)significar a ideia do planejamento : CGU-EF: “Passei 

a administrar melhor a aula, o tempo, meu cronograma, o meu projeto”. RRF-EC: “Passei a 

planejar as ideias que eu tinha e estavam desorganizas. Então passei a me estruturar melhor 
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para aplicação das minhas ideias para os alunos, como também para a minha vida. Aprendi 

a dar prioridades”; MGC-3: “Incorporei alguns hábitos que me são benéficos como por 

exemplo, planejar as minhas ações”; CPA-9: “Adotei estratégias importantes, para poder 

vivenciar experiências, organizar melhor o tempo, traçar de modo claro o que preciso 

alcançar nas respectivas disciplinas, que ministro”. 

Em outros relatos evidenciamos que os professores apontam benefícios que o ato de 

planejar trouxe para si, como também para os alunos, através de uma associação com a  

prospecção de metas e visão de futuro. Tais aspectos já foram tratados no grupo da Dimensão 

Pessoal do Saber Empreendedor (item 5.1 desse capítulo), mas que veio à tona novamente.  

CPA-5: “Reforçou em mim o planejamento, a administração do tempo, a visão de futuro. 

Quando a gente pensa maior, pensa grande a gente tem uma perspectiva mais duradoura”. 

MJ-2: “Não me detenho em apenas estudar os conteúdos relacionados a cadeira que exerço, 

eu oriento os alunos a planejarem o seu futuro, a estabelecerem objetivos,  traçarem metas, a 

racionalizarem o seu tempo e eleger prioridades”. JC-3: “Elaborar Planos de Aula ganhou 

outro sentido porque cada conteúdo precisava ser atraente ao ponto de contagiar cada aluno. 

Claro que cronometrar atividades foi complicado, mas eu estudava cada aluno e sabia que 

aquele tempo era o suficiente”. 

É possível inferir pelos depoimentos, que os professores passam a perceber a 

importância do planejamento, articulando-o ao que ensinam, com o  contexto do aluno, indo 

de encontro ao que Moretto (2007, p. 101) explicitou: 

 

O professor, ao elaborar o plano de aula, deve considerar alguns 

componentes fundamentais, tais como: conhecer a sua personalidade 

enquanto professor, conhecer seus alunos (características psicossociais e 

cognitivas), conhecer a epistemologia e a metodologia mais adequada às 

características das disciplinas, conhecer o contexto social de seus alunos. 

Conhecer todos esses componentes possibilita ao professor escolher as 

estratégias que melhor se encaixam nas características citadas, aumentando 

as chances de se obter sucesso nas aulas. 
 

 

A partir dos depoimentos e entrevistas que foram realizadas com os professores, foi 

possível compreender que apesar do planejamento fazer parte da formação inicial do 

professor, sendo uma premissa para qualquer ação docente, os sujeitos desse estudo não  

reconheciam, de forma mais profunda, o sentido e os benefícios do ato de planejar para o seu 

dia a dia. Constatamos que o planejamento era compreendido por eles de forma superficial, 

sem a noção da sua dimensão enquanto parte do processo de ensino aprendizagem. 
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 Ao participarem do Projeto Despertar, os docentes adquirem  uma visão crítica sobre 

o planejamento, passando a atribuir um significado instrumental, didático como também 

sistêmico que os levam a refletir sobre o modo de dar aula e o futuro dos alunos. 
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5.2.6 Síntese Conclusiva 

 

Ao transitarmos pela Dimensão Pedagógica do Saber Empreendedor Docente, 

evidenciamos que a segunda categoria do nosso estudo comporta elementos relativos à ação 

do professor no âmbito do seu trabalho diário na escola. Em síntese, expressa o agir no seu 

contexto diário e na sua relação com o outro, no caso, alunos e colegas que compõe a equipe 

pedagógica.  

Os relatos analisados agrupados em 05 (cinco) subcategorias, sendo elas, (1) Inovação 

e aprimoramento da Prática de Ensino, (2) Qualificação Profissional, (3) Valorização do 

Aluno, (4) Trabalho em Equipe e (5) Valorização do Planejamento, estão fortemente 

associadas às atividades cotidianas de natureza técnica, envolvendo a sua profissionalidade 

(saber fazer), como também aos aspectos atitudinais (saber conviver), ambas desenvolvidas ao 

longo das experiências e na carreira de professor. 

Quando os professores relatam a contribuição da educação empreendedora para o seu 

dia a dia profissional no âmbito da escola, trazem à tona em seus depoimentos os dilemas de 

“Ser professor” e as consequências não intencionais, decorrentes dos efeitos imprevisíveis da 

sua ação, dentre elas, as lacunas da sua formação e a necessidade de se qualificarem para 

adquirir outros saberes para acompanhar as transformações socioeconômicas, tecnológicas e 

culturais; a falta de comunicação com os alunos e os desafios para superar a cultura do 

individualismo, frente às perspectivas do nosso tempo, que apontam para uma atuação mais 

cooperativa e colegiada.  

Além de tudo, revelam que o planejamento não é compreendido como uma ferramenta 

estratégica que deveria ser exercitada e incorporada a sua prática. A partir do aprendizado 

empreendedor, os professores passam a valorizar ato de planejar, (re) significando-o a partir 

de uma visão sistêmica. Em síntese, os relatos expressos através das cinco subcategorias, 

refletem o pensar e o agir centrados em um modelo de organização escolar e cultura 

pedagógica do passado, que já não correspondem às necessidades do presente e as 

perspectivas do futuro. 

Evidenciamos em praticamente todos os relatos, a contribuição da educação 

empreendedora para o “alavancar” de práticas inovadoras na escola. Alguns professores 

revelaram que passaram a desenvolver novas ideias e estratégias didáticas, incorporando-as  

ao programa de suas disciplinas, avaliando que tais adaptações, contribuem para motivar não 

só a participação do aluno na aula, mas a sua própria ação.  Sob esse prisma, a inovação passa 
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a ser compreendida como “algo novo” que precisa ser introduzida ao processo de ensino 

aprendizagem, sendo visto por eles, como um componente essencial a mediação pedagógica.  

Apesar das subcategorias estarem fortemente associadas a ação pedagógica do 

professor (ou o saber fazer), identificamos o transversalizar de alguns aspectos da 

personalidade, já evidenciadas na Dimensão Pessoal, dentre elas, a conscientização e a 

reflexão crítica, conceitos operativos subjacentes à transformação de perspectivas 

distintivamente evidenciadas na fase adulta, apontando mais uma vez, para o processo da 

aprendizagem transformativa (MEZIROW, 1991). 
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5.3 DIMENSÃO SOCIOPOLÍTICA DO SABER EMPREENDEDOR DOCENTE 

 

No item anterior vimos que a Dimensão Pedagógica do Saber Empreendedor Docente 

expressa através de suas cinco subcategorias72. Revelou que a educação empreendedora 

contribui para agregar a prática docente alguns elementos de natureza intelectual ou operativa, 

como a inovação, o planejamento e a perspectiva da qualificação, bem como, algumas 

variáveis atitudinais de natureza psicológica, como o inter-relacionamento aluno/professor e o 

trabalho equipe, associando-se aos dois Pilares da Educação para o século XXI, 

respectivamente, e o saber fazer e o saber conviver (Relatório Dellors, 2002) bem como, 

algumas das Características de Comportamento Empreendedor (CCE) enunciadas por David 

McClelland (1972).    

A nossa formação social e política reflete a forma como projetamos e nos 

relacionamos com o outro e com o mundo; tem raízes em concepções educacionais que nos 

perpassaram, revelando o nosso modo de pensar, sentir, julgar e fazer escolhas diante da 

realidade que nos cerca. Da mesma forma, quando analisamos os diversos estudos e 

conceptualizações de autores que tratam da temática do empreendedorismo, observamos que a 

ação empreendedora origina-se no ambiente em que o indivíduo vive, articulado com o seu  

sistema de crenças e valores.  

É através da conjunção desses “elementos-chave”(contexto social/grupal e 

personalidade) que ele reflete, processa as suas ideias e toma a decisões para concretizá-las 

através da  ação, que deixa de ser em princípio individual  e passa a ser coletiva, uma vez que, 

para torná-la realidade, depende do contexto em que vive e convive. É através dessa relação 

proativa e questionadora com o outro e com mundo, que o seu novo projeto encontrará a 

ambiência para consolidar-se ou recriar-se. 

Ao concretizar os seus objetivos, o empreendedor toma consciência das suas 

possibilidades e limitações, motivando-se (ou não) para seguir a diante, pois ao tempo que 

analisa oportunidades, passa a identificar os benefícios, limitações, iniquidades do contexto 

social que cerceiam ou favorecem a consolidação do seu projeto, construindo assim, uma 

visão social e política da realidade.  

                                                             
72 Subcategorias da Dimensão Profissional do Saber Empreendedor Docente: (1)Inovação e aprimoramento da 

Prática de Ensino; (2) Qualificação Profissional; (3) Valorização do Aluno; (4) Trabalho em Equipe,  e (5) 

Valorização do Planejamento.  
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Quando o educador convida o aluno para refletir sobre o contexto onde vive, passa a 

estimular o desenvolvimento de competências empreendedoras para protagonizar um projeto 

de vida que o liberte e o realize; como tão bem enfatizou Paulo Freire (2009), ele está 

estimulando o aluno “a escrever sua história”, a pensar criticamente e a buscar a sua 

autonomia através da experiência e do conhecimento que são apreendidos através da sua 

relação com o mundo.   

As teorizações do educador Paulo Freire associam-se ao pensamento de autores 

consagrados como David Kolb, Jonh Dewey e Piaget, por enfatizarem a autonomia, a 

descoberta, a aprendizagem pela experiência. Mesmo que o empreendedorismo não tenha sido 

debatido pelos autores citados, essa ideia permeia suas obras. Portanto, as competências 

desenvolvidas pelos professores no processo de formação em empreendedorismo e que 

posteriormente transferem aos seus alunos, são também aquelas que geram os resultados que a 

sociedade tanto necessita.  

Buscamos apresentar essa breve síntese do processo empreendedor associando-o aos  

princípios do pensamento de Freireano (ler o mundo; compartilhar a leitura do mundo; 

educação como ato de produção e de reconstrução do saber; educação como prática da 

liberdade) para caracterizar o viés emancipatório da terceira categoria do Saber Empreendedor 

Docente, a “Dimensão Social e Política”, que foi sistematizada em duas  subcategorias  (1) 

“Contribuição para a Sociedade” e (2) “Relacionamento Familiar e Comunitário”, como está 

expresso no gráfico que apresentaremos a seguir.  

             

 
Gráfico 7: Dimensão sociopolítica/subcategorias. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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Como foi observado na figura, destaca-se Dimensão Social e Política do Saber 

Empreendedor Docente, a subcategoria “Contribuição para a Sociedade,” que revela a 

conscientização do professor para o seu papel enquanto Agente transformador (60%), seguido 

da segunda subcategoria, “Relacionamento Familiar e Comunitário” (40%), que expressa a 

socialização pelos docentes, junto ao seu círculo familiar e social, dos saberes 

empreendedores, adquiridos durante a implantação e vivências do Projeto Despertar. A seguir 

detalharemos os resultados inerentes a cada subcategoria.  

 

5.3.1 Contribuição para a Sociedade 

 

“A partir do momento que vestimos a camisa da educação 

empreendedora passamos a acreditar no nosso poder de 

transformação” (SF-1). 

 

De acordo com Gadotti (1985), embora a escola não seja a única responsável pela 

transformação da sociedade, a partir dela pode-se desenvolver uma nova consciência 

permitindo a construção de uma nova ordem social; Apesar da escola não ser a única  

alavanca da transformação social, essa transformação não se fará sem ela (GADOTTI, 1985, 

p. 73). Tal abordagem é aprofundada e sintetizada por Freire (2000), quando afirma que “a 

educação é sempre política, não é neutra”. Logo, a escola, assim como o professor, não devem 

ficar alheios às transformações, tensões e conflitos em que se insere a sociedade.  

Sobre esse prisma, veremos nos trechos dos depoimentos que selecionados para 

caracterizar a subcategoria “Contribuição para a sociedade”, que os professores assumem, 

mesmo sem ter total consciência, o papel de líderes. Passam a compreender que o seu papel 

enquanto educadores, perpassa os muros da escola, ou seja, vai muito mais além da formação 

individual do estudante.  

JC-6: O retorno principal (...) é a satisfação de saber que estou 

contribuindo mais e melhor para o futuro (...)da nossa 

sociedade. 

 

SF-10: Aprendi a agir com responsabilidade social. 

 

MGC-2: Hoje tenho mais discernimento, determinação do que 

faço e da contribuição que deixo para a sociedade. 

 

SF-1: A partir do momento que vestimos a camisa da educação 

empreendedora passamos a acreditar no nosso poder de 
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Ao analisarmos os depoimentos das professoras IOB-9 e JC-6, identificamos que 

ambas reconhecem a importância do empreendedorismo para a coletividade e prospecção da 

visão de futuro. IOB-9: “passamos a nos conscientizar da aquisição mais ampla da 

responsabilidade individual e coletiva, para com o planeta e a sociedade. (...) passamos a ser 

agentes de mudanças na sociedade, pois notamos claramente que enquanto indivíduos 

pertencentes  a um meio, somos responsáveis por ele e temos o dever de buscar soluções 

inovadoras para os problemas sociais sem relegá-los apenas para os setores públicos e/ou 

privados”. JC-6: “O retorno principal (...) é a satisfação de saber que estou contribuindo 

mais e melhor para o futuro (...) da nossa sociedade”. 

Nos depoimentos seguintes, alguns professores afirmam que passaram a compreender 

o sentido da cidadania e da responsabilidade social: SF-10: “Aprendi a agir com 

responsabilidade social”; AFS-1: “Repensei e me reeduquei junto aos meus alunos a 

vivenciar aspectos de cidadania enquanto fator de responsabilidade social”. Apesar de não 

ficar claro como se deu a aplicação desse aprendizado na prática, compreendemos, a partir 

desses relatos que a percepção dos professores sobre responsabilidade social e cidadania 

transformação.  

 

CPA-14: Pude perceber o quanto meu trabalho é importante 

para meus alunos e para a minha cidade.  

 

AFS-1: Repensei e me reeduquei junto aos meus alunos a 

vivenciar aspectos de cidadania enquanto fator de 

responsabilidade social.  

 

AFS-10: conscientizei-me enquanto professor, do meu 

importante papel na comunidade escolar, de oportunizar aos 

meus alunos a descoberta de suas potencialidades e a reflexão 

sobre a possibilidade de transformá-las em capacidades, 

competências e habilidades.  

 

FMA-7: À medida que meu aluno cresce, cresço juntamente 

com ele. O meu país, o meu estado e a minha cidade 

economicamente progredirão.   

 

IOB-9: Passamos a nos conscientizar da aquisição mais ampla 

da responsabilidade, individual e coletiva, para com o planeta e 

a sociedade (...) passamos a ser agentes de mudanças na 

sociedade, pois notamos claramente que enquanto indivíduos 

pertencentes  a um meio, somos responsáveis por ele e temos o 

dever de buscar soluções inovadoras para os problemas sociais 

sem relegá-los apenas para os setores públicos e/ou privados 

 

CCS-EC1: O Despertar mudou a história do meu município, e 

fico feliz porque foi através de mim, que eu contribui para isso. 
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estavam associadas ao sentido de agir de forma cooperativa na resolução de problemas de 

interesse comum. 

Pelos relatos dos professores IOB-9, JC-6, SF-10 e AFS-1, apresentados acima, foi 

possível identificar que o significado de “empreender” amplia-se de uma concepção 

individual para a coletiva. Essa nova concepção passa a ser compreendida como  um 

movimento de ir e vir entre o sujeito e o contexto, o contexto e o sujeito. Revelou também a 

valorização do bem estar coletivo, fundamental quando se almeja o desenvolvimento 

sustentável, a cooperação e o agir em rede.  

Em síntese, os professores passam a entender que o ato de empreender pode beneficiar 

não só o aluno, mas também comunidade, a região, e o país. Nos próximos depoimentos 

veremos que essa nova percepção leva os professores a ressignificarem seu papel, resgatando, 

na percepção de Paulo Freire, o real sentido de sua missão junto aos alunos, que é liderar e 

promover a mudança e a transformação social. 

SF-1: “A partir do momento que vestimos a camisa da educação empreendedora 

passamos a acreditar no nosso poder de transformação”; AFS-10: “Conscientizei-me 

enquanto professor, do meu importante papel na comunidade escolar”; MGC-2: Hoje tenho 

mais discernimento, determinação do que faço e da contribuição que deixo para a sociedade; 

FMA-7: “À medida que meu aluno cresce, cresço juntamente com ele. O meu país, o meu 

estado e a minha cidade economicamente progredirão”; CCS-EC1: “O Despertar mudou a 

história do meu município, e fico feliz porque foi através de mim, que eu contribui para isso”. 

Segundo Schein (2009), a ação do líder se dá no âmbito sociocultural, sendo o 

exercício da liderança a forma possível de se criar e mudar a cultura na qual se insere, em seus 

aspectos subjetivos e intersubjetivos. Para esse autor, a cultura se constitui em um complexo 

processo de aprendizagem de grupo que parcialmente influenciado pelo comportamento do 

líder. Através dos relatos acima, foi possível identificar que os professores ao refletirem sobre 

sua prática, passam a reavaliar o papel enquanto docentes, assumindo o papel de líderes.  

 Essa nova postura que tem um viés emancipatório, resgata princípios da proposta 

Freireana e nos leva a inferir que a educação empreendedora de fato, contribui para 

desenvolver, não só nos alunos, mas sobretudo nos professores, a compreensão e a adaptação 

á  sua prática, dos princípios da liderança, da negociação, da convivência, da colaboração e da 

democracia. Implica dizer que o corpus de conhecimentos experiências vivenciadas, contribui 

para o abandono da postura do professor mero transmissor de conteúdos, para o professor 

organizador do conhecimento, na direção de uma educação problematizadora que respeita a 

natureza peculiar e a visão de mundo de cada estudante.  
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5.3.2 Relacionamento Familiar e Comunitário 

 

“Passei a valorizar mais as pessoas ao meu redor, principalmente a 

família” (CC-6). 

 

 

Quando analisamos os relatos dos sujeitos da amostra pesquisada, identificamos um 

número significativo de expressões evidenciando a contribuição da aprendizagem 

empreendedora para o relacionamento familiar e circulo de amizades, daí a proposição da 

subcategoria “Relacionamento Familiar e Comunitário” sendo ela, a segunda subcategoria que 

abrange a Dimensão Sociopolítica do Saber Empreendedor Docente.  

Embora os modelos teóricos de empreendedorismo e de empreendedor, que 

privilegiam os aspectos de natureza econômica e psicológica, presente nas investigações de 

renomados estudiosos, tenham sido amplamente adotados como referência nos estudos sobre 

o tema, eles ainda são insuficientes para explicar como agem os empreendedores nos grupos 

sociais e o poder da sua influência sobre eles.   

Alguns autores da psicologia social que tratam das relações do indivíduo como o 

grupo, dentre eles, Lewin (1978) e Schein (2009), os quais tomamos como referencias nesse 

estudo, buscaram explicitar através das suas obras alguns aspectos do inter-relacionamento 

grupal trazendo importantes contributos para a pesquisa cientifica neste campo. Em consenso 

esses dois renomados autores reconhecem que nos grupos existem três componentes básicos: 

valores (que dão sentido) e significações (símbolos, signos que regulam a ação); objetivos 

comuns (caráter cognitivo) e normas e estratégias de trabalho (caráter operacional). Portanto, 

o grupo é um campo sinérgico onde ocorrem fenômenos de interação específicos como 

atração, coesão, empatia, mas também a conflitos.  

Todavia, ao aprofundarmos a pesquisa na busca de aportes teóricos que tratassem dos 

impactos do empreendedorismo junto aos grupos sociais, encontramos nas teorizações de 

Dolabela (2003) e na pesquisa de Brito e Silva (2010), alguns elementos que, quando 

confrontados com os depoimentos dos professores, contribuíram para validar os nossos 

pressupostos e fundamentar a subcategoria “Relacionamento Familiar e Comunitário”.  

Para Dolabela (2003), o empreendedorismo é um fenômeno cultural, que se associa 

aos valores da comunidade, à sua visão de mundo, envolvendo ações dominadas por emoções, 

valores, necessidades, hábitos e sonhos coletivos do grupo social em que o empreendedor 

convive. Dentre eles, a família e o seu círculo social. O enfoque desse autor também se 
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associa ao aprendizado através dos processos de descoberta do sujeito, inspirado nas 

teorizações de Paulo Freire.  

Dolabela (2003, p. 131) enfatiza que o laboratório de aprendizagem do empreendedor 

é a comunidade, o mercado e as relações sociais que ele desenvolve na busca da realização do 

seu sonho. Portanto, na percepção desse autor, a tarefa principal da educação empreendedora 

é promover a conexão entre os vários setores da comunidade e gerar a cooperação necessária 

para que ocorra o desenvolvimento coletivo. 

Direcionando nossa análise para a relação empreendedorismo e ambiente familiar, 

identificamos na pesquisa Brito e Silva (2013) um estudo sobre as relações de 

empreendedores com o trabalho e a família. Os pesquisadores propuseram cinco fatores 

mediadores dessa relação, sendo elas: a identidade social que o indivíduo é em cada domínio;  

o tempo demandado pelo papel que assumem; a confiança mútua em cada domínio; 

compatibilidade individual e de tempo e identificação de interesses e o diálogo como um 

mediador natural na relação profissional e familiar.  

Os resultados da pesquisa de Brito e Silva (2013) sugerem a interdependência entre 

esses cinco fatores, revelando que a sinergia entre eles pode possibilitar uma relação positiva 

e construtiva ao empreendedor, contribuindo para que a informação e o conhecimento 

apreendido no dia a dia do trabalho possa ser disseminado para outros domínios do seu campo 

de ação, dentre eles, o grupo familiar e social, oportunizando sentimentos de  confiança e 

eficiência e a geração de novas ideias para aqueles que fazem parte do grupo.       

Pelos trechos dos depoimentos analisados e entrevistas foi possível inferir que o 

conhecimento adquirido pelos professores e a liderança assumida na implantação e gestão do 

Projeto Despertar na Escola desencadeia um processo reflexivo no docente que os permitem 

reconhecer as potencialidades e limitações das pessoas que fazem parte do seu círculo social, 

e a partir desse reconhecimento, socializam conhecimentos e informações, contribuindo na 

resolução de problemas individuais ou comuns. Esses aspectos se aproximam dos resultados 

evidenciados na pesquisa empírica de Brito e Silva (2013) e nas teorizações de Dolabela 

(2003), conforme veremos a seguir: 

 

RC-5: O empreendedorismo foi, a partir desse momento, 

um exercício em minha casa, envolvi meus filhos nessa 

descoberta, experimentei as possibilidades observadas e 

começamos a acreditar que o sonhar era possível. 

IOB-1: Tomamos consciência de nosso potencial, (...) 

posso destacar melhorias significativas, a exemplo da 
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busca do desenvolvimento e fortalecimento das relações 

com pessoas da comunidade (...) Passamos também a 

ampliar nossa rede de contato.  

AFS-6 No dia a dia, com amigos e familiares ocorreram 

muitas mudanças significativas. A principal foi assimilar 

a conscientização para a preservação do meio ambiente e, 

em segundo lugar, a mudança foi a de absorver uma 

mudança de atitude para o uso e consumo de produtos 

naturais baseado nos três Rs, mais o P.  

MJ-7: Os ensinamentos do Despertar  se faz presente em 

minha família, foi através desse curso que aprendi a 

compreender o que de fato significa empreender e assim 

sendo, passei a dialogar mais com meu esposo, que é um 

empreendedor, sobre  negócios, inclusive contribuindo 

com minhas opiniões. 

FMA-8: Oportunizou compreender que o trabalho 

coletivo é bom pra todos. Isso nos faz crescer, participar e 

tomar decisões no dia a dia, seja na escola, em grupo de 

amigos, ou na família. Deu um sentimento de 

contribuição positiva.   

CC-6: Passei a valorizar mais as pessoas ao meu redor, 

principalmente a família. 

RC-3: A minha casa, de repente se transformou em um 

novo espaço, e a escola onde eu atuava naquele momento 

tornou-se um espaço de possibilidades.   

IOB-8: É riquíssimo para nossas vivências e 

convivências, pois aprendemos sobre o trabalho em 

equipe e sobre a importância de sermos cooperadores uns 

com os outros, melhorando, portanto, os relacionamentos 

com os amigos, familiares, no trabalho e na sociedade em 

geral, pois enxergamos a importância do saber conviver 

com as diferenças de cada um. 

 

Observemos o depoimento do professor IOB-1: “Tomamos consciência de nosso 

potencial, (...) posso destacar melhorias significativas, a exemplo da busca do 

desenvolvimento e fortalecimento das relações com pessoas da comunidade (...) Passamos 

também a ampliar nossa rede de contato” O depoimento do professor IOB-1, assim como a 

maioria dos outros professores participantes do Projeto Despertar, reflete o seu envolvimento 

com a metodologia do Projeto Despertar e os resultados positivos decorrentes das 

experiências vivenciais dos alunos com a comunidade e as lideranças locais73. 

                                                             
73 Como já foi citado anteriormente no capítulo xxxx , os alunos articulam-se com empreendedores e líderes 

comunitários com o objetivo de sensibilizá-los para apoiarem os seus projetos que serão expostos na Feira do 

Jovem Empreendedor  (parte integrante da Metodologia do Projeto Despertar), que acontece nos municípios 

onde o projeto é desenvolvido. 
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 Esse depoimento corresponde ao pensamento de Dolabela (2003), o qual também nos 

associamos, quando enfatiza que sentido de levar o aluno a compreender a importância do 

empreendedor para a sociedade, parte do princípio de que a comunidade também é alvo da 

aprendizagem empreendedora, porque é no ambiente comunitário que a ação empreendedora 

se concretiza, uma vez que o empreendedor depende dela e das suas forças vivas para 

concretizar seus objetivos. Dessa forma, a sociedade participa do processo aprendendo e 

ensinando o professor, o aluno e assim desenvolve-se coletivamente.  

Essa perspectiva colaborativa com fins e interesses comuns implica momentos de 

partilha e aproximação, de harmonia, de novas descobertas, de valorização do convívio 

familiar e entreajuda pelos integrantes do grupo. Em alguns depoimentos identificamos que 

alguns docentes envolveram-se de tal forma com o que aprenderam que socializaram o 

aprendizado junto aos seus familiares e amigos, como veremos nos depoimentos das 

professoras MJ-7, CC-6, e RC-5. 

MJ-7: “(...) Passei a dialogar mais com meu esposo, que é um empreendedor, sobre  

negócios, inclusive contribuindo com minhas opiniões”. CC-6: “Passei a valorizar mais as 

pessoas ao meu redor, principalmente a família”.  RC-5: “O empreendedorismo foi, a partir 

desse momento, um exercício em minha casa, envolvi meus filhos nessa descoberta, 

experimentei as possibilidades observadas e começamos a acreditar que o sonhar era 

possível”.  

Em outros depoimentos, identificamos nos trechos escritos alguns elementos do 

“Saber Conviver”, especialmente quando remetem a convivência, ao relacionamento e 

cooperação (trabalho em equipe). FMA-8: “Oportunizou compreender que o trabalho 

coletivo é bom pra todos. Isso nos faz crescer, participar e tomar decisões no dia a dia, seja 

na escola, em grupo de amigos, ou na família. Deu um sentimento de contribuição positiva”; 

IOB-8: “É riquíssimo para nossas vivências e convivências, pois aprendemos sobre o 

trabalho em equipe e sobre a importância de sermos cooperadores uns com os outros, 

melhorando, portanto, os relacionamentos com os amigos, familiares, no trabalho e na 

sociedade em geral, pois enxergamos a importância do saber conviver com as diferenças de 

cada um.” 

Concluindo a nossa análise sobre os depoimentos dos professores, concernentes a 

subcategoria “Relacionamento Familiar e Comunitário”, é possível afirmar que a socialização 

do saberes empreendedores no grupo familiar e/ou social contribui para o inter-

relacionamento, despertando sentimentos de cooperação e confiança capazes de estabelecer 

pontes e gerar conexões necessárias a concretização de objetivos individuais e coletivos. 
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É, sem dúvida, os aspectos do inter-relacionamento entre as pessoas, a confiança e o 

sentido da cooperação que caracterizam fortemente a subcategoria “Relacionamento Familiar 

e Comunitário”, nos levando a inferir que esses três elementos são cada vez mais necessários 

de serem contemplados na formação do professor e do aluno. Especialmente, no momento 

presente, em que a sociedade do Século XXI migra a cada dia para o modelo da Economia 

Colaborativa74 (ou Economia do Compartilhamento) tendência mundial, em que se prioriza a 

busca de soluções alternativas e coletivas, no sentido de ampliar o acesso a bens e serviços, 

através da integração de pessoas no processo, gerando valor tanto econômico, quanto social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
74 De acordo com Romero e Garcia (2014), a expansão do universo digital através das redes sociais e como 

consequência da crise global favorece o surgimento da economia colaborativa,  fenômeno mundial que, 

gradualmente, tem ganhado muita força e está quebrando paradigmas de consumo estabelecidos até agora, com 

as gerações do novo milênio como o expoente principal. O principal valor agregado desta nova tendência de 

colaboração, além de ganhos econômicos, é a produção e o desenvolvimento de conhecimento, uma vez que ao 

ser compartilhado, pode ser tomado como um ponto de partida para iniciar novos modelos de negócios, trazendo 

benefícios tanto em nível econômico como de crescimento pessoal e intelectual. Supõe uma mudança cultural, já 

que é uma economia de acesso na qual podemos encontrar desde motoristas particulares e trabalhadores 

domésticos até alojamento e quartos de hotel ao redor do mundo. Presente em http://www.revista-

uno.com.br/economia-colaborativa-a-revolucao-do-consumo-mundial. 
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5.3.3 Síntese Conclusiva 

 

A ação empreendedora, de acordo com os clássicos autores que tratam da temática do 

empreendedorismo é essencialmente a “humana”. Gera a emoção que dispara a energia vital 

para o individuo protagonizar o seu projeto de vida. Quando essa ação é compartilhada com a 

comunidade, abre espaço para o surgimento de ideias ou projetos que podem beneficiar a 

todos que dela fazem parte.  

Confinada dentro dos muros da escola, como frisou Dolabela (2003), a ação 

empreendedora não promove resultados, não gera o protagonismo do aluno, capaz de  instigar 

a inovação, a mudança, o desenvolvimento local, social e sustentável que emergem da 

convivência, no partilhar de ideias e conhecimentos. 

Ao aprofundarmos a análise sobre os relatos dos professores concernentes a Dimensão 

Sociopolítica do Saber Empreendedor Docente, foi possível identificar a estreita relação do 

conjunto de depoimentos presentes nas duas subcategorias, “Contribuição para a Sociedade” e 

“Relacionamento Familiar e Comunitário”, com os  princípios com proposta Freireana de uma 

educação que estimula o pensar criativo e a capacidade de refletir sobre si, para assim, 

questionar e “recriar” uma  realidade que atenda aos anseios da coletividade.  

A partir do conjunto de depoimentos analisados foi possível inferir que quando as 

ações educacionais protagonizadas pelos professores são bem sucedidas, consequentemente, 

eles passam a integrar (ou disseminar) o que aprenderam junto ao círculo familiar ou social, o 

que revela uma nova postura, em especial, de liderança, caracterizando a sua capacidade de 

influenciar outras pessoas e conduzir as mobilizações necessárias à concretização dos seus 

objetivos individuais, que consequentemente, tornam-se coletivos. 

Daí reside o papel social e político do professor: desenvolver no aluno o pensar 

reflexivo, criativo e questionador. Ou seja, uma consciência social e política.  Não política no 

sentido partidário, mas visando à melhoria da qualidade de vida que está em cada um, e de 

outros fatores que só um estudante consciente e politizado pode reivindicar agindo em 

cooperação coletiva.  
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CAPÍTULO 6 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS DIMENSÕES DO 

SABER EMPRENDEDOR DOCENTE 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS DIMENSÕES DO 

SABER EMPRENDEDOR DOCENTE 

 

 

A seguir apresentaremos as considerações finais sobre os resultados empíricos, 

originados da pesquisa que buscou analisar a construção do saber empreendedor docente, à 

luz das experiências dos professores formadores do Ensino Médio, participantes do Projeto 

Despertar. Faremos um breve relato do caminho percorrido no estudo, seguido das 

considerações sobre os resultados identificados. A partir do plano teórico e metodológico que 

organizamos, desde o início do estudo, procuramos isolar, analisar e interpretar os principais 

elementos do saber empreendedor docente, expressos em onze subcategorias75. 

 Ao correlacioná-los com as percepções dos professores, as teorias dos autores da área 

da educação, do empreendedorismo, da psicologia da aprendizagem e do comportamento,  

inferimos sentido e significado ao Saber Empreendedor Docente. Estes saberes foram 

agrupados em três grandes categorias representadas na figura a seguir: Dimensão Pessoal, 

Dimensão Pedagógica e Dimensão Sociopolítica.  

 

Figura 29: Dimensão Pessoal, Dimensão Pedagógica e Dimensão Sociopolítica. 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 

                                                             
75 As subcategorias do Saber Empreendedor Docente são: Confiança Pessoal, Definição de Metas e Superação de 

Desafios, Descoberta de Oportunidades, Realização Pessoal (Grupo Dimensão Pessoal); Inovação e 

Aprimoramento da Prática, Qualificação Profissional, Trabalho em Equipe, Valorização do Aluno, Valorização 

do Planejamento (Grupo Dimensão Pedagógica); Grupo Contribuição para a Sociedade, Relacionamento 

Familiar e Comunitário (Grupo Dimensão Sociopolítica). 
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A partir de uma análise mais ampla, apresentaremos análises conclusivas enfatizando a 

representatividade de cada subcategoria no conjunto de todas as dimensões. Inicialmente, 

comentaremos sobre as cinco principais subcategorias que mais se destacaram na percepção 

dos professores. Em seguida, passaremos à análise final, tecendo considerações sobre o 

conjunto das onze subcategorias, para então, concluirmos nosso estudo sobre as três 

Dimensões do Saber Empreendedor Docente. 

 

6.1 ANÁLISE DAS CINCO EXPRESSÕES MAIS EVIDENCIADAS PELOS 

PROFESSORES  

 

 

 
Gráfico 8: As cinco expressões mais evidenciadas. 

Fonte: Acervo pessoal do autor. 
 

A partir de uma escala decrescente, observamos no gráfico acima que a “Confiança 

Pessoal” se destaca entre as subcategorias, ocupando o primeiro lugar. Isto revela o impacto 

dos fundamentos da educação empreendedora na motivação do professor, como também o 

peso dessa subcategoria sobre todo o conjunto, sendo ela, a principal componente da 

Dimensão Pessoal. A respectiva subcategoria revela a congruência de elementos afetivos e 

emocionais presentes no saber empreendedor que convergem para fortalecer a prática 

docente. Evidencia-se que os professores desenvolvem um processo de autoconhecimento que 

contribui para resgatar a autoestima, crenças e valores pessoais adormecidos, e, 

consequentemente, a autoconfiança, a persistência e a resiliência. 
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Em segundo lugar vemos a “Inovação na Prática de Ensino”, a qual faz parte da 

Dimensão Pedagógica e revela que a educação empreendedora contribui para que o educador 

analise e planeje suas aulas, motive-se para buscar novas ideias ou crie novas estratégias 

didáticas que se conectem com sua técnica. Ou seja, é possível inferir que os  fundamentos do 

empreendedorismo corroboram para que o docente coloque no centro da sua prática “o algo 

novo” que precisa ser introduzido constantemente ao processo de ensino-aprendizagem, 

especialmente nos dias de hoje, quando se observa o desinteresse do aluno pela aula e a 

própria escola que deixa de ser atrativa.  

Visualizamos no gráfico, que as terceira e quarta subcategorias “Definição de 

Metas/Superação de Desafios” e “Qualificação Profissional” empataram no conjunto das 

cinco principais categorias. Contudo, cada uma delas expressa diferentes representações e 

significados, além de estarem associadas a diferentes dimensões do Saber Empreendedor 

Docente. A subcategoria Definição de Metas/Superação de Desafios associa-se à Dimensão 

Pessoal, enquanto Qualificação Profissional está associada à Dimensão Pedagógica. 

 Em relação a “Definição de Metas e Superação de Desafios”, integrante da 

Dimensão Pedagógica, a análise dos relatos dos professores revelou que o desenvolvimento 

da autonomia, característica do comportamento empreendedor, fortemente trabalhada na sua 

formação os leva a se autoavaliarem. Nesse processo, refletindo sobre o presente e o futuro, o 

professor aprende a identificar perspectivas e estabelecer metas, tanto para sua vida pessoal 

quanto profissional, passando assim a compreender que para alcançá-las, é preciso perseverar 

no enfrentamento de possíveis desafios. 

 Um indicador do impacto dessa subcategoria que nos despertou atenção foi quando os 

docentes afirmaram que passaram a incorporar “metas” em suas vidas. Identificamos pelos 

relatos escritos e através de contatos informais que eles incluíram no seu vocabulário termos 

não tão comuns ao seu metier, como: “correr riscos”, “vencer desafios”, “definir estratégias” 

o que nos faz inferir que a autoconfiança foi fortalecida (ou desenvolvida). Daí, a forte 

evidência da subcategoria “confiança pessoal”, já explicitada anteriormente. 

A quarta subcategoria: “Qualificação Profissional” expressa a conscientização do 

professor para a importância de se qualificar continuamente. Quando passam a se 

autoconhecer, eles reconhecem suas limitações e potencialidades, atribuindo importância vital 

ao conhecimento, por ser ele a base do seu crescimento na carreira profissional, como também 

na vida pessoal. Conscientizam-se da necessidade de aprender mais, buscar qualificações (ou 

conhecimentos) que lhes sejam significativos, e de forma autônoma (sem necessitar de 

alguém que os apoiem). Essa iniciativa pode estar relacionada ao reconhecimento da sua 
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autonomia que promove um sentimento crescente de autodeterminação (CARRÉ, 2000; DECI 

& RYAN, 2000) podendo contribuir, inclusive para que o professor desenvolva o 

conhecimento prático, estratégico e a capacidade de aprender com a sua própria experiência.   

 A quinta subcategoria do Saber Empreendedor Docente, “Valorização do Aluno”, 

como o próprio nome denota, revela a conscientização do professor do seu distanciamento 

físico e dialógico do aluno. Os docentes passam a compreender que há uma ponte que os 

separa dos estudantes, porque na realidade, sem se darem conta, cumprem as suas jornadas 

desenvolvendo ações estritamente racionais, que não permitem a interação e o afeto que o 

aluno tanto necessita para se interessar pela aula e motivar-se para aprender, como bem 

explica Tardif (2014, p. 205): 

 

Ora, o trabalho dos professores é largamente marcado por esse forte 

conteúdo racional: segmentação do trabalho; especialização, objetivos, 

programas, controles, etc., racionalizam, de certo modo, o trabalho docente, 

antes mesmo da intervenção do saber dos atores. Nesse sentido, pode-se 

dizer que os professores estão integrados num ambiente socioprofissional 

que determina, de antemão, certas exigências de racionalidade no interior 

das quais o trabalho docente encontra-se preso, estruturado, condicionado.   

 

 Acreditamos que a tomada de consciência pelo professor sobre essa lacuna, vem á 

tona, porque a didática de ensino do empreendedorismo, que envolve a emoção e acima de 

tudo os aspectos dialógicos, questiona o modo linear e engessado com que aprendeu a aplicar 

a sua disciplina. Esses fortes componentes (emoção, diálogo, interação) que são a essência da 

sua profissão e da educação empreendedora, os influenciam de tal forma, que passam a 

reconhecer que sem esses componentes sua prática não se justifica.  Ressurge assim, a 

necessidade de estar mais perto do estudante, dialogando e contextualizando o programa da 

sua disciplina com a vida do educando, e em alguns aspectos, com sua própria vida.   

Concluídas as nossas considerações sobre as cinco principais subcategorias do Saber 

Empreendedor Docente que mais se destacam no gráfico acima76, daremos continuidade a 

análise das demais subcategorias do conjunto. 

 

 

 

                                                             
76 Confiança Pessoal, Inovação da Prática de Ensino, Definição de metas e superação de desafios, Qualificação 

Profissional e Valorização do Aluno. 
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6.2 ANÁLISE DAS ONZE EXPRESSÕES MAIS EVIDENCIADAS PELOS 

PROFESSORES 

 

 
Gráfico 9: As onze expressões mais evidenciadas pelos professores. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 

 

No gráfico acima, logo após as cinco subcategorias mais evidenciadas,  visualizamos, 

na sexta posição a subcategoria “Contribuição para a Sociedade”, que faz parte da Dimensão 

Sociopolítica do Saber Empreendedor Docente, revelando a descoberta do professor para a 

importância que a educação empreendedora pode exercer na  transformação da comunidade, 

da sociedade e no País. Fundamentado nos preceitos teóricos da pedagogia crítica (Freire, 

1983), ao estimular o pensar criativo e a problematização pela interpretação da realidade, 

através da leitura de mundo, o professor contribui para a identificação de necessidades e 

oportunidades coletivas.  

Passa, portanto, a reconhecer sua capacidade de liderança, resgatando em si e no 

aluno, a consciência crítica, social e política. Não “política” no sentido partidário, mas na 

intenção da mudança com vistas à resolução de problemas individuais e coletivos que 

envolvem a escola, a comunidade, a qualidade de vida e o exercício pleno da cidadania.  

Na sétima posição, destaca-se a subcategoria “Descoberta de Oportunidades,” que faz 

parte da Dimensão Pessoal. Essa subcategoria revela-se como algo novo no processo 

educativo. Podemos afirmar que ela tem relação direta com a subcategoria anterior 
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“Contribuição para a Sociedade”, uma vez que enseja que o professor, ao realizar conexões 

interpretando o contexto à sua volta e integrando informações relevantes na leitura de mundo 

e das experiências vivenciais junto aos seus alunos, identifica possibilidades. Dentre elas, o 

ingresso em atividades que lhes tragam satisfação, possibilitando a realização de desejos e/ou 

necessidades. 

 Implica em desconstruir um modelo de ensino que ainda leva o aluno a acreditar na 

ilusão de um emprego formal e definitivo para o resto da vida, quando sabemos que as 

perspectivas da atual conjuntura econômica e social apontam cada vez mais para a iniciativa 

própria e o autoemprego. O estudo das oportunidades contribui para que o professor e o aluno 

desenvolvam a capacidade investigativa (ver o que os outros não distinguem) e de projetar 

visões a partir da análise de perspectivas. Esses novos elementos passam a ser reconhecidos 

nos dias de hoje como primordiais e devem ser integrados ao currículo e ao processo de 

formação de professores e estudantes.   

Outro “empate” de subcategorias em Dimensões distintas concebido no gráfico acima: 

a oitava subcategoria “Satisfação Pessoal,” pertencente ao grupo da Dimensão Pessoal e a 

nona, “Trabalho em Equipe” do grupo Dimensão Pedagógica. Cada uma em si, apresenta 

características distintas e traz contribuições relevantes ao nosso estudo. A subcategoria 

“Satisfação Pessoal” propaga que os professores, ao concluírem suas ações relativas à 

aplicação da metodologia na escola, sentem-se satisfeitos com o que realizaram. Observamos 

sentimentos de gratidão e dever cumprido para com o aluno e consigo mesmo, além do 

reconhecimento da importância do seu papel enquanto educador.  

Os postulados de autores da psicologia do comportamento, dentre eles Deci & Ryan 

(2000), McClelland (1961) e Maslow (1945) contribuíram para explicitar e fundamentar o 

aspecto da “satisfação pessoal” no conjunto de relatos dos professores. Os estudos e 

teorizações desses autores comprovam que a realização de determinados objetivos de vida 

(metas) potencializa níveis de bem-estar, proporcionando sentimentos de satisfação e de dever 

cumprido revelando, mais uma vez, que a emoção é um forte componente do comportamento 

empreendedor e quando potencializa-se de forma positiva é capaz de contribuir para resgatar a 

autoestima e a autoconfiança do professor. 

A subcategoria “Trabalho em Equipe,” que faz parte da Dimensão Pedagógica do 

Saber Empreendedor Docente, confirmou o que já havíamos identificado em estudos e 

teorizações de autores como Garcia (1999), Tardif e Lesard (2014), Sarramona (2007), 

Shulmann (1986), além de contatos com especialistas e vivências com outros professores, de 

que o trabalho docente é realçado pelo individualismo e que atividades de colaboração e 



    207 

 

partilha de conhecimento são raras no seu dia a dia. Essa “prática individualizada”, também se 

fundamenta no próprio modelo tradicional e centralizado de gestão escolar, que não contribui 

para uma ação docente mais cooperativa e compartilhada.  

Em relação a essa subcategoria, as expressões analisadas revelaram que os docentes 

têm consciência dessa lacuna. Revelaram que a educação empreendedora contribuiu para o 

exercício do diálogo, da tolerância, do “ouvir o outro”, conscientizando-os de que o trabalho 

em equipe é importante para a partilha de conhecimentos que contribuem significativamente 

para a resolução de conflitos individuais e problemas comuns que envolvem a escola, os 

alunos, os pais e os próprios professores. 

A décima subcategoria que se apresenta no gráfico acima “Relacionamento familiar e 

comunitário,” revelou, através dos relatos dos professores, que a aprendizagem 

empreendedora é capaz de ir além da ação pedagógica desenvolvida na escola. Os 

fundamentos do empreendedorismo transmutam-se por meio de sentimentos e ações do 

professor que tem influência na sua vida familiar e social, abrindo espaço para dirimir 

conflitos e a identificação de oportunidades.  Revelou novamente a força dos componentes 

emocionais e afetivos presentes na educação empreendedora capaz de interferir na realidade e 

influenciar mudanças na vida pessoal do docente.  

A décima primeira subcategoria “Valorização do Planejamento,” que faz parte do 

grupo da Dimensão Pedagógica, apesar de ser a última do gráfico, não deixa de ser 

importante. Pelo contrário, revelou que os professores passam a reconhecer de forma mais 

profunda o sentido do planejamento e os benefícios dele para o seu dia a dia, não só em 

termos profissionais, mas também pessoais. Os docentes passam a adquirir uma visão mais 

sistêmica e a ressignificar o ato de planejar valorizando os aspectos didático, estratégico e 

pessoal que os fazem refletir sobre o modo de dar aula e de se organizar para a própria vida. 

Como exemplo, administrar melhor as finanças, eleger prioridades pessoais e projetar o 

futuro. Além disso, passam a estabelecer correlações dos elementos do planejamento com a 

vida escolar dos alunos no sentido de orientá-los sobre a conciliação dos estudos no dia a dia 

com atividades de lazer, a projeção de uma carreira e a necessidade de desenvolver uma visão 

de futuro. 
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6.3 ANÁLISE DAS TRÊS DIMENSÕES DO SABER EMPREENDEDO DOCENTE 

 

Concluída a análise empírica das onze subcategorias do Saber Empreendedor Docente, 

representadas em gráficos, faremos nesta parte do trabalho nossas considerações finais sobre a 

representatividade das três principais categorias do nosso estudo: Dimensão Pessoal, 

Dimensão Pedagógica e Dimensão Sociopolítica.  

Convém ressaltar que nossa análise considerou desde o princípio do estudo  a plena 

inter-relação das três dimensões do Saber Empreendedor Docente e suas respectivas 

subcategorias. Ou seja, as três dimensões estão intimamente integradas (ou inter-relacionadas) 

compondo um quadro referencial, teórico e dinâmico que traduz a experiência viva dos 

professores, registro das transformações profissionais e pessoais promovidas pela educação 

empreendedora em suas vidas. Vejamos que mostra o quadro a seguir: 

 

 
Gráfico 10: Saber empreendedor docente: categorias e subcategorias. 
Fonte: Acervo pessoal do autor. 
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6.3.1 Dimensão Pessoal 

 

A evidência das subcategorias “Confiança Pessoal” e “Definição de Metas/Superação 

de Desafios”, que fazem parte da Dimensão Pessoal deixa claro, conforme explicações 

anteriores, o impacto comportamental que a educação empreendedora pode exercer no pensar 

e agir do professor, caracterizando assim a importância e o peso dessa dimensão do Saber 

Empreendedor Docente.   

Autores como Tardif e Lessard (2014) e Dolabela (2003), ao discorrerem sobre a 

natureza dos saberes docentes e empreendedores, respectivamente, nos ajudam a fundamentar 

e compreender os resultados desvelados no nosso estudo, com relação ao impacto dessa 

Dimensão. Tardif e Lessard (2014, p.154) enfatizam que o professor desenvolve um “trabalho 

emocional, consumidor de boa dose de energia afetiva”. Nessa mesma direção Dolabela 

(2003, p. 17), quando trata do papel do educador no ensino do empreendedorismo afirma que 

“a origem e a essência desse, está na emoção do indivíduo, na energia que o leva a 

transformar-se e a transformar sua vida”.  

Com base nas teorizações desses autores, vimos que a emoção e o afeto são elementos 

presentes e potencializadores não só do fazer docente, mas também da ação empreendedora. 

Ou seja, eles diretamente se complementam. Ao associarmos os enunciados desses autores às 

evidências empíricas do nosso estudo, concluímos que a sobrecarga de racionalidade,  

absorvida pelo professor no seu dia a dia (sem que ele tenha ecessariamente consciência 

explícita disso), acaba por bloquear esses dois elementos essenciais à sua pratica, a emoção e 

o afeto.   

Assim, toda essa sobrecarga emocional e afetiva (adormecida) que sedimenta os 

fundamentos da educação empreendedora e do fazer docente, desenvolvido durante o 

processo de formação do professor para aplicação da metodologia na prática com os alunos, 

acabam sendo resgatados ou potencializados, contribuindo para a melhoria da autoestima e a 

autoconfiança, predispondo-os a persistência e a capacidade de assumir riscos com vistas ao 

alcance de objetivos pessoais e profissionais.  

 

6.3.2 Dimensão Pedagógica 

 

Ao observarmos os resultados qualitativos e quantitativos da análise, foi possível  

identificar que a “Dimensão Pedagógica” se destaca sobre todo o conjunto, sobretudo pela 

quantidade de subcategorias que a ela foram agregadas (cinco subcategorias).  Destacam-se os 
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aspectos da inovação, do aprimoramento profissional (qualificação), a valorização do aluno e 

do planejamento e trabalho em equipe. Ou seja, elementos que se associam à sua prática 

diária, ao seu saber fazer docente.  

Como vimos, o fato dos professores enaltecerem elementos de natureza mais 

operacional, evidencia a força da Dimensão Pedagógica sobre as demais. Essa apresenta uma 

relação direta com a própria característica do fazer docente, que se fundamenta no seu fazer 

diário. Isto é, na experiência em métodos racionais (técnica, instrumentalidade) sem que ele, o 

professor tenha necessariamente consciência explícita disso, como foi elucidado por Tardif 

(2014), “os saberes profissionais docentes ancoram-se em fundamentos racionais”.   

Os relatos analisados através dos relatórios e das entrevistas individuais  apontaram 

que os professores não estão alheios ao que caracteriza o seu ofício. Eles se mostraram 

preocupados com o processo ensino-aprendizagem, reforçada pelo reconhecimento da 

necessidade de melhorar suas práticas, aprofundar conhecimentos (Subcategoria Qualificação 

Profissional) e o desejo de aplicar estratégias de ensino inovadoras (Subcategoria Inovação na 

Prática de Ensino), destacando-se, sobretudo, a preocupação com o aluno (Subcategoria 

Valorização do Aluno), a partilha de experiências com outros professores (Subcategoria 

Trabalho em Equipe) e o ressignificar do ato de Planejar (Subcategoria Valorização do 

Planejamento). Esses e outros aspectos nos levaram a inferir que o Saber Empreendedor 

Docente é capaz de contribuir para tornar mais eficaz a ação educativa do professor. 

 

6.3.3 Dimensão Sociopolítica 

 

As duas subcategorias que compõem a Dimensão Sociopolítica – “Contribuição para a 

Sociedade” e “Relacionamento Familiar e comunitário”- apesar de não se sobressaírem tanto 

quanto as outras subcategorias no conjunto de dimensões expressas no gráfico revela “a 

essência” do Saber Empreendedor. Ou seja, sua natureza transformadora. Em síntese, essa 

dimensão expressa o caráter emancipatório que pode conduzir a mudanças pessoais, mas 

também a mudanças que a sociedade tanto precisa. Sobre esse prisma o professor, como 

agente estimulador da ação empreendedora, redescobre o seu importante papel de líder 

articulador de conhecimentos e pessoas para a construção do saber coletivo, da melhoria da 

qualidade de vida e de uma sociedade melhor.  

A Dimensão Sociopolítica também encontra uma forte associação com a proposta 

pedagógica do educador brasileiro Paulo Freire, ao compreender o ato educativo como 

político e dialógico (a educação é sempre política, não é neutra. Portanto, a escola assim como 
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o professor, não deve ficar alheia às transformações, tensões e conflitos que se insere a 

sociedade). Os sujeitos dessa pesquisa revelaram que a educação empreendedora favorece o 

pensar criativo e a capacidade de refletir sobre si, para assim questionar e “recriar” uma nova 

realidade que atenda aos anseios da coletividade. Ou seja, a aprendizagem, o modo de agir e o 

pensar empreendedor influenciam o professor e quando compartilhado com a comunidade e 

no próprio ambiente familiar, abre espaço para o surgimento de novas ideias ou projetos 

capazes de beneficiar a ele e a todos os que fazem parte do seu círculo social. 

Essa constatação, por parte do docente rompe com o modelo linear e racional de 

pensar e fazer educação. Pressupõe a desconstrução de um modelo tradicional de ensinar e 

amplia as evidências de que é possível introduzir na escola o tão sonhado (mas não 

impossível) propósito de uma “educação autônoma” que permite ao estudante protagonizar o 

seu próprio percurso de aprendizagem em sintonia com suas vocações e interesses, na direção 

do seu projeto pessoal de vida, articulado com questões sociais, econômicas, multiculturais e 

políticas que condicionam o macroambiente aonde ele está inserido.   
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6.4   ANTES DO PONTO FINAL 

 

A partir dos resultados do nosso estudo, sedimentado pelo arcabouço teórico e 

metodológico desenvolvido até aqui, foi possível compreender que as três dimensões que 

compõem o Saber Empreendedor Docente, apesar de estarem agrupadas em grandes blocos, 

interagem entre si formando uma grande espiral dinâmica. Em todas as três dimensões foi 

possível observar que esse saber abriga os quatro Pilares da Educação do Futuro: Aprender a 

Ser, Aprender a Conviver, Aprender a Fazer e Aprender a Conhecer (UNESCO, 2006). 

Assim, é possível inferir que através da aprendizagem empreendedora, o professor aprofunda 

a consciência das suas limitações e capacidades, adquirindo “novas”, que talvez não tivesse 

ideia nem imaginasse ser capaz.  

Através dos fundamentos de Tardif (2014), foi possível compreender que a profissão 

docente consome do professor uma sobrecarga considerável de emoção e afeto, lembrando 

que esses componentes muitas vezes são cerceados pela força da racionalidade técnica que 

envolve o âmago da sua prática (valores, normas, rotinas, tradições, experiências vividas). 

Logo, constatamos que os fundamentos do empreendedorismo questionam essa racionalidade, 

uma vez que ela desenvolve aspectos psicológicos e comportamentais. Dentre eles: 

autoconfiança, iniciativa e persistência resgatando no professor toda essa carga emocional e 

afetiva adormecida (ou carente de um estímulo motivacional) que passa a ser potencializada.  

  É possível afirmar que os fundamentos do empreendedorismo são capazes de  

desencadear no professor  um grau de  reflexividade que os fazem adquirir a consciência “de 

saberem-se capazes” (BANDURA,1997; SCHÖN, 1992; ROGERS, 2001; FREIRE, 1999). 

Essa conjunção de elementos cognitivos, afetivos, emocionais e racionais, somada às suas 

experiências de vida e sólida base de conhecimentos adquiridos, lhes confere autonomia, 

coragem e perseverança para tomar decisões, identificar novas perspectivas, projetar objetivos 

profissionais e pessoais, assumindo riscos para concretizá-las.  

Tais pressupostos inserem-se nos objetivos das estratégias de formação docente que 

conduzem a reflexão, capazes de desenvolver nos professores novos saberes que lhes 

permitam conhecer, analisar, avaliar e questionar a sua própria prática docente (Marcelo, 

1999; Ramalho, Nuñes, Gaulthier,2003; Shulman, 1986; Sarramona, 1997 e Perrenoud, 

2000). Através dos relatos dos professores e do aprofundamento teórico dos postulados, dos 

respectivos autores, especialmente de Jack Mezirow (1991) sobre a “reflexão crítica”, 

característica peculiar da fase adulta, foi possível compreender que os fundamentos da 
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educação empreendedora, no âmbito da atuação docente, estão estreitamente relacionados 

com a “aprendizagem transformadora” (MEZIROW, 1991)77 enunciada por esse autor. 

Para Mezirow (1991), a Aprendizagem Transformadora incide sobre o paradigma 

emancipatório que remonta a Sócrates, filósofo que manifestava a convicção de que há um 

tipo de autorreflexão que nos pode libertar da tirania e da limitação da falsa opinião 

(MEZIROW, 1991, p. 164). Pela aprendizagem transformadora, o educando, ao apreender 

conteúdos e experiências novas que lhe são significativas, percebe que seus pontos de vistas 

específicos ou convicções se tornam sem função (sem valor) e, por isso, vivenciam uma 

sensação crescente de insuficiência quanto aos velhos modos de ver e entender os 

significados77.  

Essa insuficiência abrirá caminho para a criação de novas perspectivas de 

aprendizagem que ocorre por intermédio de um processo de reflexão crítica e de 

pressuposições específicas. Implica por assim dizer, em uma “aprendizagem emancipatória”. 

Na aprendizagem emancipatória é apresentado ao educando um modo alternativo de 

interpretar os sentimentos e os padrões de ação. O esquema ou a perspectiva de significado 

antiga é negada e substituída ou reorganizada para incorporar novos insights. Na 

aprendizagem emancipatória, passamos a ver nossa realidade de forma mais inclusiva, a 

compreendê-la mais claramente e a integrar melhor a nossa experiência. Mudanças pessoais e 

sociais dramáticas tornam-se possíveis quando nos tornamos conscientes de como nossos 

pressupostos psicológicos e culturais criaram ou contribuíram para a nossa dependência de 

forças externas que considerávamos inalteráveis (MEZIROW, 1991, p. 88). 

A partir dos trechos dos relatórios dos professores selecionados para nossa análise, 

identificamos, nas entrelinhas e nos momentos de entrevistas com os professores, as 

evidências desse processo transformativo. Sem esquecer a relevância de outros autores que 

também contribuíram para sedimentar o conjunto de categorias e subcategorias reveladas pelo 

nosso estudo, podemos inferir que os princípios da aprendizagem transformativa, preconizada 

por Mezirow, (1991) configura-se como a base teórica e central que fundamenta o Saber 

Empreendedor Docente.   

                                                             
77 Mezirow (1990, p. 163) define  “significado” como um grupamento de crenças, sentimentos, atitudes e de 

juízos de valor específicos que acompanham e configuram uma interpretação. Os esquemas de significado 

podem estar implicados na aprendizagem instrumental (como fazer determinada coisa), na aprendizagem 

comunicativa ou dialógica (como compreender os outros) e na aprendizagem autorreflexiva (como 

compreendermo-nos a nós mesmos).  
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Antes de colocar o “ponto final” (e provisório) sobre esse estudo, convém elucidar 

nossa perspectiva positiva de que as reflexões e descobertas correntes desse processo 

investigativo subsidiarão ideias para o encaminhamento de novas propostas educativas 

capazes de contribuir para o conhecimento em educação e inovação dos processos de 

formação de docentes, tanto em estágio inicial, como continuado.  

Ficou claro que o professor é o principal agente de disseminação da cultura 

empreendedora na escola. Sem ele, não germinará a semente e os propósitos de uma educação 

empreendedora. Acreditamos que os fundamentos dos Saber Empreendedor Docente, dentre 

eles o pensar crítico-reflexivo, a aprendizagem transformativa, a iniciativa e a capacidade para 

projetar objetivos e perseverar na concretização deles confere ao professor segurança e 

autonomia para liderar com os processos de mudança em educação. 

Inserido nesse contexto, Tardif (2014, p. 38) ressalta: 

 

A ação docente não consiste apenas em cumprir ou executar tarefas, 

mas é também a atividade de pessoas que não podem trabalhar sem 

dar um sentido ao que fazem, é uma interação com outras pessoas: os 

alunos, os colegas, os pais, os dirigentes da escola, etc. 

 

 A partir da vivência e aplicação dos saberes empreendedores, fica claro que o 

professor passa a olhar mais para si, a compreender e dar sentido às suas infinitas 

possibilidades, como também as possibilidades dos alunos. Passam a se reconhecer como 

cidadãos da Nova Era Planetária (MORIN, 2004), mutante e plural, cujo futuro é incerto, e 

que podem exercer o papel de “líderes” influenciando uma série de fatores que envolvem a 

escola, o aluno, os colegas de profissão, as questões do cotidiano e sua prática, na direção de 

mudanças.  

Comungando com o que enunciou Tardif (2014), com a perspectiva de inovar, 

potencializar e dar sentido à ação docente propomos que, na criação de programas de 

formação inicial e continuada de professores, sejam contemplados elementos do campo do 

empreendedorismo, uma vez que esse corpus de conhecimentos e saberes evidenciados a 

partir dos resultados empíricos da nossa pesquisa são capazes de promover a reflexão ou o 

pensamento crítico, na direção de aprendizagens transformativas.  

Filion (1999), que investigou o modo de pensar do empreendedor e com um olhar 

projetado para o futuro, defende que a ênfase na experiência, na contextualização, na 

relevância prática dos conteúdos e em aspectos holísticos é referencial constitutivo a ser 

incorporado aos programas e estratégias de ensino do presente e do futuro. Assim sendo, os 



    215 

 

investimentos em educação empreendedora devem se constituir em importante vetor para 

(re)animar o processo educativo.   

Considerando o macrocontexto da educação e de uma sociedade em constante 

transformação, de mãos dadas com Dolabela (1999), compreendemos que o maior desafio de 

uma proposta educacional empreendedora seja construir novos valores em uma sociedade 

heterogênea, marcada positivamente pela diversidade cultural, mas negativamente pelas 

contradições, diferenças abissais de renda, poder e conhecimento que são refletidos na própria 

escola. 

Certamente, a introdução do empreendedorismo no âmbito educacional não mudará de 

uma hora para outra a configuração do ensino que ainda prevalece hoje, mas pode ser uma 

solução, uma provocação ou um caminho em direção a transformação de perspectivas 

(MEZIROW, 1991). Todavia, para que floresça, deve conquistar a adesão dos que fazem a 

escola e dos que pensam e elaboram as políticas governamentais.  

Portanto defendemos a necessidade de se formar professores com a visão 

empreendedora, atentos às dimensões sociais, mas também das dimensões econômicas, 

políticas e contextuais que se integram a sociedade planetária; docentes com um perfil 

profissional para desenvolver estratégias de ensino flexíveis, que favoreçam o pensar criativo 

e a autonomia do estudante tornando-o um cidadão mais ativo, crítico e apto para convivência 

no âmbito da sua totalidade e aberto para os desafios de um futuro incerto.  
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ANEXO 1: RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DESPERTAR 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DESPERTAR 

(A SER ELABORADO PELO PROFESSOR) 

 

CAPA 

 

Nome da Escola: 

Endereço:  

Telefone: 

Diretor  

Município da Escola:  

Nome dos Professore(s): 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO CURSO: 

 

1- TURMAS REALIZADAS:  

 

Nº de 

Turmas 

realizadas  

Nº TOTAL 

de alunos 

Inscritos 

Nº de 

alunos que 

concluíram 

Nº de alunos 

que 

desistiram 

Nº de Planos 

de Ação  

(equipes)   

     

 

 

2 - AVALIAÇÃO GERAL DO PROJETO DESPERTAR : 

 

2.1) Descreva o que você considerou  positivo: 

 

2.2) Descreva o que você considerou negativo:  

 

2.3) Faça três sugestões de melhoria para o Projeto: 

 

 

3- DESCREVA DE FORMA OBJETIVA: QUAL A CONTRIBUIÇÃO DO 

PROJETO DESPERTAR PARA SUA VIDA PROFISSIONAL E PESSOAL? 

 

 

4 - SOLICITAR AOS ALUNOS CONCLUINTES UMA REDAÇÃO COM O TEMA: 

“O que achei do Projeto Despertar e o que ele  me trouxe de contribuições?” (Solicitar 

esta redação após a realização da Feira do Jovem Empreendedor) 

 
Obs.: ESCOLHER AS TRÊS MELHORES REDAÇÕES DA TURMA E ANEXAR A ESTE 

RELATÓRIO. 

 

 

Nomes e assinaturas da Equipe responsável pela elaboração do 


