
 

EMPREENDEDORISMO FEMININO: uma abordagem com alunas de cursos técnicos 

integrados ao ensino médio. 

Josélia Rita da Silva1 

Rafael Soares Salles2 

 

Resumo: Considerando a relevância que o empreendedorismo feminino possui na atualidade, 

bem como a importância de ser analisado como um comportamento ao longo da trajetória dos 

sujeitos, esse artigo tem como objetivo compreender como o tema do empreendedorismo é visto 

entre alunas de cursos técnicos integrados ao ensino médio de uma escola localizada no 

Noroeste Fluminense. Buscou-se avaliar características empreendedoras presentes em tais 

alunas e sua relação com o ensino, levantando aspectos escolares que contribuem para o 

aprimorar do empreendedorismo feminino na formação técnica. O estudo valeu-se da aplicação 

de um questionário, com questões abertas e fechadas, a uma amostra de 37% das alunas da 

escola alvo do estudo. Dentre os resultados, destaca-se: a maioria das alunas demonstra 

conhecimento sobre a temática empreendedorismo reconhecendo sua importância (72%); a 

proatividade na solução de problemas é considerável (35% na maioria das vezes e 57% sempre); 

ficou constatado a busca de informações e apoio para resolver situações difíceis pela maioria 

(84%). Entre os comportamentos empreendedores das alunas ressalta-se: autorresponsabilidade 

na trajetória de vida, gosto por desafios, vontade de mudar a realidade, emprego da criatividade, 

capacidade de correr riscos calculados. Considera-se por fim, que o contato com a temática do 

empreendedorismo desde a adolescência é fundamental na consolidação da independência e 

autonomia de meninas, contribuindo para o empoderamento, a igualdade de gênero e maiores 

oportunidades econômicas e sociais às mulheres. 

 

1. Introdução  

Pode-se afirmar que o ser humano empreende desde sempre. Ele constrói alternativas 

de maneira criativa e inovadora para alcançar uma nova situação desejada. Embora o termo 

empreendedorismo esteja comumente atrelado à visão empresarial, sendo muitas vezes tomado 

como sinônimo de montar um negócio, e apesar de essa ser também uma forma de empreender, 

o conceito refere-se a algo mais amplo. 
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O empreendedorismo é um tema que vem ganhando espaço no mundo, considerando os 

novos formatos de economia mais dinâmica e até mesmo com poucas oportunidades formais 

de trabalho para todos, o que pode acarretar, em muitos casos, o surgimento do empreendedor 

por necessidade, tipo tão comum no Brasil. 

Apesar de empreendedorismo ser frequente e equivocadamente confundido com 

subemprego, informalidade e precariedade trabalhista e econômica, em sua essência, não se 

trata disso. Ao contrário, diz respeito a expressão de autorrealização e desejo de inovar, 

modificar, construir algo. 

Empreende quem atua diariamente na construção de uma trajetória mais autônoma e 

independente. É a pessoa que faz algo diferente, que inova, que é criativo, que não se acomoda, 

ou não se conforma com uma situação. Está sempre buscando melhorar tudo à sua volta, 

inclusive sua própria história de vida (DRUCKER, 2002).  

De acordo com a pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor - GEM, o 

empreendedorismo vem crescendo no Brasil, o que permitiu ao País se aproximar mais dos 

principais países empreendedores, passando do 10º para o 9º lugar no ranking global. Os 15 

milhões de empreendedores iniciais equivalem a 12,72% da população adulta de 118 milhões 

de brasileiros com 18 a 64 anos de idade, de acordo com a mesma pesquisa (PASSOS, et. al. 

2007). 

Quanto ao empreendedorismo feminino, segundo dados do GEM, 52,2% dos 

empreendedores que iniciam seus negócios no Brasil são mulheres. Tais dados reforçam a 

potência feminina na economia, embora ainda sejam incipientes estudos específicos sobre o 

empreendedorismo da mulher (PASSOS, et. al. 2007). 

Dornelas (2001) destaca que o ensino do empreendedorismo no Brasil vem ganhando 

espaço, por meio do desenvolvimento de programas que estimulam e apoiam os jovens, desde 

a escola, a pensarem e refletirem sobre o ato de empreender, todavia ainda de maneira pouco 

consolidada como em outros países, e menos estruturada em uma compreensão do 

empreendedorismo como comportamento. 

Esse quadro ainda se torna mais escasso se considerarmos o empreendedorismo 

feminino. Cientes das disparidades provocadas pelo gênero em nossa sociedade, as mulheres 



 

são, por vezes, relegadas a papéis de menor destaque e tem, até mesmo, suas capacidades e 

potencialidades reprimidas por familiares e pela escola. 

Diante do exposto, o presente artigo tem como objetivo compreender como o tema do 

empreendedorismo é visto entre alunas de cursos técnicos integrados ao ensino médio de uma 

escola localizada no Noroeste Fluminense, avaliando características empreendedoras presentes 

em tais alunas e sua relação com o ensino. 

Considerando a relevância que as mulheres possuem na sociedade atual, sob os pontos 

de vista econômico, organizacional e social, bem como pela importância que o 

empreendedorismo possui na atualidade, devido ao seu potencial de gerar desenvolvimento 

sustentável e melhorias nas qualidades de vida das pessoas, a presente pesquisa justifica-se, por 

abordar uma perspectiva do empreendedorismo a partir da escola, permitindo avaliar como 

nesse ambiente as alunas já se comportam em relação à temática. 

 

2. Empreendedorismo: conceitos introdutórios 

O empreendedorismo, quando analisado na perspectiva comportamental pode associar-se a um 

negócio, uma empresa ou até mesmo um projeto social sendo, em todo caso, motivado por 

necessidade e ou realização pessoal. “Empreendedorismo é o processo de criar algo com valor, 

dedicando o tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psíquicos e sociais 

correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação e da independência 

financeira e pessoal” (HISRICH, 2009, p. 30). 

Considerando o espaço do trabalho, empreendedorismo pode ser compreendido como 

processo que envolve persistência e visão o de futuro, que conduz a identificar e criar 

oportunidades em meio à incerteza (JONATHAN, 2005). 

No Brasil, o termo ainda é compreendido como uma característica individual nata ou 

construída na infância, de modo a ser avaliado como um processo isolado da pessoa. Isso leva 

à falsa visão de que o sucesso do empreendedor é mérito individual, apenas, quando, ao 

contrário, a realidade é que o empreendedorismo requer união de esforços diversos, reunindo 

vários indivíduos atuando de maneira sinérgica em prol dos objetivos traçados (FERREIRA; 

NOGUEIRA, 2013). 



 

Para Schumpeter (1989) a principal contribuição dos empreendedores está concentrada 

na capacidade de criar-destruir-criar, o que permite a ruptura com cenários atuais e a construção 

de contínuas dinâmicas sociais. Pode-se definir dois tipos principais de estímulo externo ao 

empreendedorismo: a necessidade, que se expressa pelo desemprego e recessão econômica e a 

oportunidade, que consiste na identificação de cenários propícios a investimento, sejam esses 

empresariais ou sociais. 

Um dos fatores mais pesquisados acerca dos empreendedores é a busca por 

características comuns que possam identificá-los. Longen (1997) descreve que os 

empreendedores possuem uma inquietação criativa o que faz com que empreender seja quase 

uma necessidade para esses indivíduos. O mesmo autor descreve como aspectos principais: 

 

Característica Descrição 

Necessidade Estado inicial que causa uma insatisfação no indivíduo, levando-o a querer mudar. 

Conhecimento 

 
Relativos ao autoconhecimento e ao ambiente em que o empreendedor se situa. 

Habilidade De transformar conhecimentos em algo prático e realizável. 

Valores 
Crenças, preferências, aversões e predisposições internas que definem sua visão de 

mundo. 

Quadro 1: Aspectos principais relacionados aos empreendedores 

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir de Longen (1997). 

 

Nesta perspectiva, os empreendedores possuem características que o distinguem de 

outras pessoas, pois reúnem ao longo de suas trajetórias, atitudes e comportamentos que o fazem 

interagir sobre e com o local onde estão, sempre no objetivo de transformá-lo. Podem ser 

elencadas como características que distinguem os empreendedores: propensão a buscar 

oportunidades e ter iniciativa; disposição a correr riscos calculados; primar por qualidade e 

eficiência; persistência e comprometimento (DOLABELA, 2008). 

Quanto a forma em que ocorre, o empreendedorismo pode ser dividido em três tipos, de 

acordo com Filion et al. (2000):  

➢ Empreendedorismo de negócios: quando uma pessoa reconhece uma oportunidade e 

empreende uma nova ideia empresarial, buscando transforma-la em lucro. Constitui-se um 

importante instrumento de estímulo econômico, gerando emprego e movimentando receitas.  



 

➢ Intraempreendedorismo: envolve empreender dentro de uma organização. Ocorre quando 

funcionários agem de maneira proativa, com ideias, soluções, projetos e colocando-os em 

ação.  

➢ Empreendedorismo social: difere-se do empreendedorismo de negócios, pois o foco não é o 

lucro, mas sim uma contribuição social que possa melhorar a vida de outras pessoas. 

Em todos os tipos de empreendedorismo, as pessoas que empreendem valem-se de 

características pessoais (conhecimento, valores, atitudes, motivação e conhecimento) e 

ambientais (estrutura econômica, social, de negócios, legislação etc.)  para colocar suas ideias 

em prática e, dessa forma, impactar a sociedade e as pessoas onde atuam. 

 

3. Empreendedorismo feminino: uma abordagem necessária 

No tocante ao empreendedorismo feminino, o mesmo vem crescendo no país, conforme 

apontam os dados do GEM. Segundo França (2007, p. 02) “a entrada da mulher no mundo dos 

negócios deixou de ser uma atividade informal, tímida, realizada, na maioria dos casos, em casa 

para ajudar nas despesas da família, para ser uma atividade formal, uma profissão, uma 

realização pessoal”.  

Além desse aumento quantitativo da participação feminina, chama atenção o 

crescimento do número de mulheres em posição de liderança e destaque tanto em empresas 

quanto no serviço público (JONATHAN, 2005). Por outro lado, mulheres talentosas têm 

deixado seus trabalhos em empresas e investido em seus próprios negócios e projetos, de modo 

a atender seus anseios (VALE; SERAFIM; TEODÓSIO, 2011). 

No ambiente das micro e pequenas empresas brasileiras, é muito 

relevante a presença das empresas criadas e lideradas por mulheres, que, 

dessa maneira, não só constroem para si uma alternativa de inclusão ou 

permanência no mercado de trabalho, mas também geram empregos e 
promovem inovação e riqueza, contribuindo para o desenvolvimento 

socioeconômico do país (JONATHAN, 2005, p. 373). 

Mulheres empreendedoras já representam quase metade do total de negócios do Brasil, 

considerando os setores formal e informal da economia, um dado que não pode ser 

desconsiderado quando do estudo do tema no país (JONATHAN, 2005). 

Apesar dessa expressiva participação feminina no empreendedorismo nacional e de que 

essa mantém-se em taxas contínuas de crescimento, estudos que avaliem empreendedoras 



 

mulheres ainda são incipientes por aqui (FERREIRA; NOGUEIRA, 2013). De acordo com 

Silveira (2010), de 2006 a 2008 dos 179 artigos sobre empreendedorismo encontrados no Social 

Sciences Citation, apenas 0,74% deles tratavam da temática do empreendedorismo feminino. 

Estudos realizados têm demonstrado maiores dificuldades ao empreendedorismo 

feminino que ao masculino. As mulheres encontram maiores entraves para acesso a crédito e 

financiamento, em processos sucessórios familiares, e ainda na conciliação da vida pessoal e 

familiar com o trabalho (FERREIRA; NOGUEIRA, 2013). O empreender feminino, assim 

como outras atividades que envolvem as mulheres não está divorciado do contexto social mais 

amplo no qual ocorre; dessa maneira é necessário sempre olhá-lo como uma pauta permeada 

por questões de gênero presentes na sociedade.  

As questões de gênero e a atividade empreendedora não podem ser separadas 

de questões sociais e significações e ressignificações no plano individual. As 

representações sociais do que é ser mulher e empreendedora são colocadas para 

os indivíduos pelas diversas vias da subjetividade social, mas também são 

objeto de reflexão por parte do indivíduo. Em síntese, pode-se registrar que 

tanto o ser mulher, quanto ao ser empreendedora funcionam como produções 

sociais, configuradas a partir dos significados atribuídos pelo próprio indivíduo, 

que lhes confere sentido único. (FERREIRA; NOGUEIRA, 2013, p. 403). 

4. Metodologia 

Esse trabalho adotou uma abordagem mista de pesquisa com técnicas qualitativas e 

quantitativas, por se entender que esta abordagem permitiria uma compreensão mais detalhada 

dos significados e características estudados, a partir do objetivo proposto. Os resultados 

apresentados nesse estudo são frutos de uma análise realizada a partir da coleta de dados pelo 

emprego das técnicas de aplicação de questionários com questões fechadas e abertas, que 

permitiu, desse modo, uma visão integrada dos temas abordados. 

Para a realização da pesquisa, foi escolhida uma unidade de ensino da rede pública 

localizada no Norte Fluminense, que atualmente (2021) conta com 76 docentes; 49 servidores; 

e 1.173 alunos ao todo, sendo 604 matriculados no ensino médio. Na escola esta etapa da 

educação é oferecida de forma integrada a cursos técnicos de Administração, Eletrotécnica, 

Informática e Química. O Quadro 1, a seguir, apresenta a distribuição destes alunos segundo o 

curso técnico e gênero. 

 

 



 

Curso Feminino Masculino Total 

Técnico em Administração 104 37 141 

Técnico em Eletrotécnica 45 133 178 

Técnico em Informática 64 123 187 

Técnico em Química 56 42 98 

TOTAL: 269 335 604 

Quadro 2: Distribuição dos estudantes por curso e gênero. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

 

Salienta-se que embora a escola oferte cursos técnicos subsequentes e concomitantes, 

cursos de Bacharelado, Graduação, PROEJA e Pós-Graduação, esse trabalho teve como foco o 

ensino médio integrado com a formação técnica e, portanto, todos os dados da unidade e sujeitos 

de pesquisa serão relacionados à essa etapa de ensino.   

Foram convidadas a participar da pesquisa todas as alunas dos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio independentemente da idade e série. A escolha por tais alunas 

justifica-se por estas estarem recebendo além do ensino básico uma formação técnico-

profissional, o que presume que muitas ingressarão em seguida no mercado de trabalho. 

A pesquisa foi realizada em etapas, a saber: 

Primeiramente, foi aplicado um questionário para coleta de dados, disponibilizado por 

meio de link do Google Forms enviado via endereços de e-mails e grupos de WhatsApp do qual 

as alunas de cursos técnicos faziam parte. O questionário ficou disponível para respostas no 

período de novembro de 2020 a fevereiro de 2021, obtendo retorno de 99 alunas, do total de 

270 matriculadas em cursos técnicos da escola estudada.   

Cumpre destacar que a pesquisa foi realizada em meio ao período de restrições 

impostas pela Pandemia de SARS- COVID 19, no qual o distanciamento social necessário, 

levou à adaptação das técnicas de pesquisa e coleta de dados que tiveram que se realizar de 

maneira remota, com o apoio de tecnologias digitais, de modo à preservação das condições de 

saúde de pesquisadores e participantes do projeto. 

 

5. Resultados 

5.1 Análise da pesquisa quantitativa com survey 

A Figura 1 apresenta a distribuição das respondentes por cursos. 



 

 

Figura 1: Distribuição das alunas por curso. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

Quando perguntadas acerca do conhecimento que possuem sobre seus direitos bem 

como seu espaço na sociedade, as adolescentes declaram-se bem emancipadas, e mais de 89% 

delas afirmam reconhecer seu espaço no campo social, enquanto mulheres detentoras de direitos.  

 

Figura 2: Reconhecimento de direitos e espaço na sociedade. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

Quanto ao empreendedorismo das estudantes participantes, foi questionado às mesmas 

se elas se consideravam pessoas proativas e capazes de buscar soluções para seus desafios 

pessoais, acadêmicos e, futuramente, profissionais. Conforme pode ser observado na Figura 3, 

a maioria das alunas se vê proativa apenas em algumas situações, o que demonstra ainda 

insegurança perante o próprio potencial, sugerindo que o fortalecimento de suas trajetórias 

ainda é uma necessidade presente. 



 

 

Figura 3: Proatividade das estudantes. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2021. 

Essa postura mais empreendedora é reforçada no survey pelas respostas que se 

encontram na Figura 4. A reação descrita pelas alunas ao se confrontarem com desafios em suas 

vidas, demonstra que a expressiva maioria age de maneira racional e proativa, buscando 

informações e ainda apoio de pessoas que podem auxiliar na superação de problemas. Busca de 

apoio e informações são características fundamentais para o empoderamento e, são ainda 

características muito valorizadas pelos empreendedores, conforme visto na literatura da área.  

 

Figura 4: Reação perante os desafios. 

Fonte: Elaborado pel0s autores, 2021. 

Quando foi solicitado às estudantes que respondessem sobre suas características 

pessoais mais marcantes, ficou nítido que entre as participantes da pesquisa, várias 

características relacionadas ao empreendedorismo e empoderamento femininos estão presentes, 

conforme elucidado na Figura 5. Destaca-se os altos índices para as afirmativas: “Que 



 

compreende que o futuro está em minhas mãos”, “Curiosa e estudiosa”, e “Que se relaciona 

facilmente com outras pessoas”. 

 

 
Figura 5: Características pessoais na perspectiva das estudantes 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021. 

Essas características verificadas nas alunas participantes também se relacionam com a 

perspectiva de futuro que as mesmas vislumbram e como elas agem para torná-lo possivel. A 

Figura 6 expressa esse apontamento, com forte destaque de mais da metade das entrevistadas 

que afirmam possuir um caminho traçado e definido para seu futuro, levando à percepção de 

atitude empoderada e empreendedora.    

 

Figura 6: Planos para o futuro 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021. 

Por outro lado, quando perguntadas acerca da satisfação profissional, especificamente, 

as estudantes mostram um apego à segurança e previsibilidade na carreira como metas. A maior 

parte das alunas (41,4%) apontam possuir como meta o ingresso em carreira pública, o que é 



 

incondizente com posturas mais propensas ao risco e inovação ligadas ao empreendedorismo; 

as que querem abrir seu próprio negócio ou projeto somam 29,3%, conforme aponta a Figura 

7.  

Embora o empreendedorismo possa estar presente numa carreira pública ou vinculada a 

uma empresa privada, como funcionário, a busca pela segurança e certeza profissional pode 

indicar um nível menor de caraterísticas empreendedoras. Por outro lado, também cumpre 

destacar que as incertezas econômicas e sociais presentes no Brasil também cooperam para a 

busca de uma carreira mais previsível. De toda forma, é necessário pensar em formas de 

construir uma possibilidade de carreira mais empreendedora e inovadora entre essas jovens, 

que considere as questões econômicas, as características e preferencias individuais, ao mesmo 

tempo que prepare para o reconhecimento e aproveitamento de oportunidades. 

 

Figura 7: Situação que traria maior satisfação profissional. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021. 

Em contrapartida, quanto à realização profissional atrelada ao que reconhecem como 

sucesso, as alunas mostram-se divididas, todavia, destaca-se que a maioria delas (31,3%) se 

sentiria mais realizada profissionalmente tendo uma carreira que cresce constantemente, o que 

é compatível com caracteristicas de pessoas empoderadas e empreendedoras, que estão sempre 

buscando aprimorar-se e desenvolver inovações em seus trajetos. Outras respostas encontram-

se na Figura 8. 



 

 
Figura 8: Fatores que trariam maior realização profissional 

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2021. 

Cumpre salientar, ao cabo desta seção, que não se buscou uma abordagem definitiva, 

mas antes uma avaliação de aspectos importantes relacionados ao tema do empreendedorismo 

entre discentes de cursos técnicos.  

Por meio de respostas abertas no survey, buscou-se compreender como as alunas 

assimilam a temática, bem como a autoavaliação que fazem sobre suas capacidades e vontades 

de empreender no futuro. As alunas demonstram uma compreensão ampla do tema, 

identificando que empreendedorismo envolve mais que negócios, mas também se relaciona ao 

intraempreendedoríssimo e ao empreendedorismo social.  

As Alunas 2 e 8 expressaram desejo de empreender em diferentes frentes. Embora ainda 

estejam em fase de formação e distantes do início de uma trajetória profissional, o fato de 

despertarem para o empreendedorismo revela a pavimentação de um caminho correto pela 

escola e cursos estudados, ao colocarem alunas em contato com a temática, incutindo nelas o 

reconhecimento da importância do empreendedorismo feminino e da capacidade de mulheres 

conduzirem negócios, projetos e carreiras focadas na construção proativa e empreendedora de 

suas trajetórias. 

Aluna 2: Eu acho isso ótimo, maravilhoso e eu vejo que é uma coisa que está crescendo, pelo menos 

no meu ciclo social e de pessoas que eu acompanho e rede social, isso está crescendo e eu estou vendo 

cada vez mais menina empreendendo e tipo, fazendo o que elas podem, tem uma conhecida que abriu 

uma loja aqui que vende produtos GEEK e eu achei isso um máximo porque esse universo geek as 
meninas que gosta desse jogos vai me entender, que essa área é uma área que tem muito mais menino 

do que menina, domingo estava jogando RPG com meus amigos e eu era a única menina no meio deles 

quatro, então eu achei um máximo ela empreendendo nas área que assim que não seria o habitual sabe, 
porque ela gosta disso e ela sempre traz inovações no Instagram da loja e eu vejo até aqui perto de 

onde eu moro as meninas cada vez mais acreditando que elas podem sabe e eu acho isso ótimo, acho 

que isso motiva cada vez mais meninas, que elas olham e falam “Cara se fulana conseguiu então eu 



 

também consigo” e de repente troca uma ideia sobre, com os desafios de ser uma mulher 

empreendedora porque eu acredito que tenha diferenças mesmo que não sendo empreendedora, 

acredito que tenha diferenças, algumas dificuldades diferentes em você ser uma empreendedora mulher 
do que um empreendedor homem, mas eu acho isso (o empreendedorismo feminino) maravilhoso, acho 

que isso só tende a crescer e tomara que cresça mesmo. 

Aluna 8: Eu quero um dia viver isso, de transmitir o meu conhecimento para outras pessoas e eu gosto 

dessa forma de empreender, da forma social, de você transmitir para outras pessoas simplesmente o 

que você ama fazer e quer passar aquele bem na vida de outras pessoas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a finalização dessa pesquisa, é possível delinear algumas conclusões e 

apontamentos. No tocante ao empreendedorismo feminino, as alunas mostram-se conscientes 

sobre o conceito e reconhecem a importância do mesmo para a economia e os negócios locais, 

bem como para a promoção da igualdade de gênero e de oportunidades para as mulheres.  

Considera-se importante destacar que várias das alunas manifestam o desejo de 

empreender socialmente e nos negócios, e se veem capazes de desenvolver ações de sucesso no 

futuro, o que demonstra que as mesmas são propensas ao empreendedorismo feminino. 

Apesar de reconhecerem a igualdade de capacidades, as alunas participantes apresentam 

o reconhecimento de que as oportunidades são diferentes entre meninos e meninas, sendo a 

estas últimas, requerido mostrar sempre maior capacidade para alcançarem seus postos. 

De toda forma, saliente-se que as alunas que possuem maior interesse e conhecimento 

sobre o empreendedorismo enquanto comportamento atrelado à atitude sobre a vida e à própria 

trajetória, são as que possuíram durante a formação do ensino médio técnico contato com a 

temática, seja por disciplina ou programas de extensão. 

Espere-se que essa pesquisa, contribua para a compreensão do empreendedorismo 

feminino no futuro, despertando meninas para traçarem suas trajetórias e buscarem seus sonhos, 

despertando ainda a relevância dessa abordagem na perspectiva de gênero nas escolas. 
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