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RESUMO

OBJETIVO:  Este  trabalho  propõe  a  aplicação  de  um  ensino  empreendedor,
contrapondo-o  à  educação  tradicional  aplicada  nas  instituições  de  ensino
fundamental, como forma de criar condições e orientar o aluno, desde a infância, a
desenvolver uma visão empreendedora que o permita planejar, investir e prosperar.
MÉTODO: Caracteriza-se  por  ser  hipotético-dedutivo,  respaldado  por  pesquisa
bibliográfica  e  documental,  que permite  a  contextualizar  historicamente  o  ensino
brasileiro e apresentar informações que conectem a atividade empreendedora no
país  à  necessidade  de  desenvolver  o  empreendedorismo  desde  o  ensino
fundamental. RESULTADO: O que tem se observado é que a escola tradicional não
comporta a transmissão do ensino empreendedor, principalmente para as crianças.
Portanto, é importante pensar em métodos alternativos que permitam ao indivíduo
identificar  e  aproveitar  oportunidades,  bem  como  desenvolver  ferramentas  que
despertem o  potencial  para  o  empreendedorismo.  O  Brasil  apresenta  atmosfera
propícia a livre iniciativa, com uma série de incentivos (como leis fiscais e trâmites
menos burocráticos) por parte do governo e é importante fomentar o crescimento
desta área formando novos “mini-empreendedores”. CONCLUSÃO: Não existe uma
receita  única para o ensino do empreendedorismo, pois  isso advém da troca de
ideias e práticas, por vezes, não compatível com cronogramas e planos de aulas
herméticos. É preciso inovar as técnicas de ensino e aprendizagem, permitindo um
conhecimento ligado aos problemas reais, às necessidades e interesses pertinentes
ao empreendedor: ver a realidade e enxergar a oportunidade. Porém, quando se
trata de crianças, é preciso tomar o cuidado para que a linguagem do material seja
compatível com o nível de aprendizado delas. 

Palavras-chave: Empreendedorismo. Educação fundamental. Métodos Alternativos.

INTRODUÇÃO

O conhecimento acontece no sujeito como resultado de sua ação  sobre o
mundo [grifo do autor].  […] Neste sentido, podemos dizer que não existe
aprendizagem passiva; toda a aprendizagem é ativa, é resultado da ação de
determinado  sujeito  sobre  determinado  objeto[...].  A  necessidade  de
atividade para a construção do conhecimento demanda práticas objetivas do
aluno e não só o “prestar atenção” (VASCONCELLOS, 2005, p.97). 

E  de  fato  esse  “prestar  atenção”  é  o  método  mais  comum  nos  bancos

escolares, uma vez que a maioria das instituições privilegiam o ensino tradicional,

particularmente representado pelas aulas expositivas. Não só no ensino de base,

mas em todos os níveis do sistema de ensino brasileiro, os alunos são “convidados”

a aprender seguindo as orientações expositivas dos professores, que geralmente se

preocupam primeiramente com o cronograma ou programa de aula e deixam de lado



o principal fundamento da educação: a sincronização da teoria com a prática, ou

seja, o conteúdo ensinado com a experiência de vida e a realidade. “O problema

metodológico não se refere a uma escola, curso ou professor; ao contrário, é um

problema que perpassa todo o sistema educacional, uma vez que é longa a tradição

de um ensino passivo, desvinculado da vida” (VASCONCELLOS, 2005, p.14).

Originalmente,  o  sistema  de  ensino  no  Brasil  surgiu  na  época  dos

descobrimentos, aproximadamente em 1549, com a chegada da Ordem dos Jesuítas

que foi responsável pela catequização indígena e pela educação da elite colonial.

Este projeto de educação dos jesuítas favoreceu na transmissão de uma educação

homogênea, em que a mesma língua, a mesma visão de mundo, a mesma religião,

acabaram por criar uma identidade cultural. 

A manutenção, por parte dos padres católicos, de colégios para formação
de sacerdotes e de seminários para a formação do clero secular, fez com as
características da educação colonial se perpetuassem. Os novos mestres-
escolas e os preceptores da aristocracia rural foram formados ainda pelos
Jesuítas, sendo, de certa forma, mantenedores de sua obra pedagógica: os
mesmos  objetivos,  os  mesmos  métodos,  a  permanência  do  apelo  à
autoridade e à disciplina; o combate à originalidade, à iniciativa e à criação
individual (OLIVEIRA, 2004, p. 947). 

Foi no século XIX, com a vinda da Família Real para o Brasil, que a cultura

brasileira  sofreu  leve  mudança,  por  meio  da  criação  das  primeiras  escolas

superiores e de instituições como: Museus, Bibliotecas e a Imprensa Régia. Porém,

esse  sistema compreendia  apenas  a  elite,  que  se  revezava  no  poder,  e  estava

moldado  no  sistema  agrário-exportador  com  uma  incipiente  industrialização  que

necessitava de um controle administrativo do setor. Foi a partir da segunda metade

do século XX, que seguindo a tendência mundial  de controle  das economias no

mundo, surgiu no Brasil um planejamento destinado ao desenvolvimento econômico

que  envolveu  todos  os  setores  da  sociedade  ocidental,  inclusive  o  sistema  de

ensino. Neste momento, surgiu a necessidade de incorporar o capitalismo ao campo

educacional.

Em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, primeiro documento

ideológico do país voltado à educação, buscava uma única direção (mais clara e

definida) para as tentativas anteriores de renovação da educação nacional. 

Para tanto, baseado no direito individual à educação, determinava que o
Estado,  representante  da  coletividade,  assumisse  a  responsabilidade  da
organização do ensino, com a tarefa de tornar a escola acessível, em todos
os  seus  graus,  aos  cidadãos  mantidos  em  condições  de  inferioridade
econômica.  Os pioneiros advertem, porém, que este acesso não deveria



obedecer a um arrolamento obrigatório (da escola infantil à universidade),
mas apenas à abertura da escola oficial para todas as crianças, de 7 a 15
anos,  com a  exceção  das  já  confiadas  às  escolas  privadas  (OLIVEIRA,
2004, p. 951). 

Embora as reformas empreendidas entre as décadas de 30 e 40 traduzissem

os anseios dos reformistas, o ensino nacional ainda preservou a tradicional estrutura

dualista,  elitista  e  acadêmica,  cujo  foco,  para  a  população  em  geral,  está  na

formação técnico-prática, para ser mão de obra qualificada. E este sistema perdura

até hoje, nos bancos das escolas brasileiras. 

OBJETIVO

O propósito, desde a infância, não tem sido o de formar futuramente donos de

seus próprios negócios, mas uma massa de operários de grandes corporações, que

acabam recebendo uma “aprendizagem da submissão, da desvalia diante de um

conhecimento que lhes é passado como absoluto, inquestionável e inatingível. São

submetidos a um verdadeiro processo de inculcação ideológica” (VASCONCELLOS,

2005, p.34). 

Deste  modo,  este  trabalho  objetiva  argumentar  sobre  a  importância  da

aplicação de um ensino empreendedor às crianças,  especialmente às de 6 a 14

anos,  contrapondo-o  à  educação  tradicional  aplicada  nas  instituições  de  ensino

fundamental.  O  intuito  é  criar  e  fomentar,  no  aluno,  desde  a  infância,  o

desenvolvimento de uma visão empreendedora que o permita planejar,  investir  e

prosperar nas realizações que empreender ao longo da vida.

METODOLOGIA

 Respaldado  por  pesquisa  bibliográfica  e  documental,  este  trabalho

caracteriza-se por ser hipotético-dedutivo, trazendo a contextualização histórica da

educação no Brasil e apresentando informações e dados que permitem analisar a

atividade  empreendedora  no  país,  bem como utilizar  o  ensino  como ferramenta

necessária  para  o  desenvolvimento  do  empreendedorismo  desde  a  base

fundamental. 

DESENVOLVIMENTO

Verifica-se que o ensino tradicional não compreende mais a realidade vigente,

uma vez que o sonho de ter o próprio negócio compreende a opção de 43,5% da



população brasileira  com idade entre  18  e  64 anos,  de  acordo com o Relatório

Executivo do Global Entrepreneurship Monitor  (GEM),  2012. Além disso, o Brasil é

um campo fértil  para novos negócios.  Basta verificar  que “as Micro e Pequenas

Empresas  representam  20%  do  Produto  Interno  Bruto  (PIB)  brasileiro,  são

responsáveis por 60% dos 94 milhões de empregos no país e constituem 99% dos 6

milhões  de  estabelecimentos  formais  existentes”  (IBGE,  2013).  Assim,  surge  a

importância de entender a figura do empreendedor que, geralmente, é definida como

alguém  que  imagina,  desenvolve  e  transforma  em  realidade  suas  visões.  “O

empreendedor sempre está buscando a mudança, reage a ela, e a explora como

sendo uma oportunidade” (DRUCKER, 1986, p.36).

Se o ensino tradicional não incita à mudança, como pode preparar o aluno

para identificar a oportunidade e, portanto, ser empreendedor? De fato, não prepara,

“os valores do nosso sistema de ensino não sinalizam para o empreendedorismo,

estando voltados, em todos os níveis, para profissionais que irão buscar emprego no

mercado de trabalho” (DOLABELA, 2008, p.31). É certo que empreendedorismo não

se  configura  como  disciplina,  com  metodologias  e  estratégias  específicas  que

possibilitam na composição de padrões de atuação, porém torna-se necessária na

medida  em  que  o  comportamento  empreendedor  leva  ao  vislumbre  das

oportunidades e inovações que movimentam os negócios de sucesso. É plausível,

portanto,  que  se  tenham  empreendedores  em  diversas  áreas  de  conhecimento:

dentistas,  advogados,  engenheiros,  administradores,  nutricionistas,  contadores,

médicos, dentre outros. Mas isso precisa ser cultivado desde a mais tenra idade,

para que o processo de desenvolvimento do empreendedor seja natural e com mais

chances de dar certo.

O empreendedorismo não diz respeito ao conteúdo cognitivo normalmente

trabalhado  nas  escolas  convencionais,  pois  não  apresenta  ainda  conhecimento

estruturado que o permita ser transformado em ciência. Entretanto, este aprendizado

(porque é, sim, algo possível de ser aprendido) é fruto da interação com as pessoas

e das experiências  obtidas no meio  em que se  vive.  É uma questão social.  “O

empreendedorismo é um fenômeno cultural, ou seja, empreendedores nascem por

influência do meio em que vivem” (DOLABELLA, 2006, p.27). Desta forma, percebe-

se que a escola é um dos mais importante construtores das experiências sociais.

Note que para chegar à universidade, um estudante brasileiro passa pelo ensino

infantil (de 03 a 05 anos), fundamental (de 06 a 14 anos) e médio (de 15 a 17 anos),



que dura cerca de doze anos. Formatados num sistema tradicional, dificilmente os

alunos  questionam  a  metodologia  educacional  disponíveis  a  eles,  seja  pela

maturidade,  seja  pela  falta  de  senso  crítico.  Mas,  o  mercado  brasileiro  tem  se

envolvido numa atmosfera propicia à livre iniciativa, uma vez que nos últimos anos o

governo desenvolveu uma série de incentivos,  incluindo leis  fiscais,  que permitiu

trâmites menos burocráticos para a abertura de micro e pequenas empresas, além

da formalização de muitos negócios, com a criação da figura do microempreendedor

individual. 

Diante  deste  cenário,  fica  claro  que  é  pertinente  pensar  em  incentivar

métodos  de  educação  alternativos,  que  tem  por  objetivo  ampliar  a  visão  dos

estudantes para que tenham a possibilidade de se ver  atuando no mercado,  de

modo  a  adquirir  maturidade  para  se  tornarem  futuros  profissionais  e

empreendedores. Embora, tenha-se comentado que é difícil postular um método de

ensino pontual e padrão para o empreendedorismo, verifica-se que aprender a ser

empreendedor é possível, desde que por formas diferentes das tradicionais. 

RESULTADOS

O local de aprendizagem ideal para o empreendedor é o mundo empresarial,

laboratório  que  o  aluno  desenvolverá  sua  capacidade.  A sala  de  aula  deve  se

transformar em ambiente de experimentação, onde o “aluno vai  desenvolver sua

percepção  do  negócio  e  aprender  com os  pares”  (DOLABELA,  2008,  p.143).  O

intuito da experimentação é despertar o autoaprendizado nas crianças, isso permite

que elas comecem a avaliar por si mesmas e entendam, a grosso modo, como se dá

o processo de decisão. 

O primeiro passo é aguçar o interesse delas pela novidade. Isso faz com que

a criança de adapte às mudanças e as veja como algo que não é  necessariamente

ruim. Neste momento, pode-se pensar em trabalhar com alguma atividade que elas

gostem,  mas  incrementando  algumas  dificuldades.  Por  exemplo,  a  atividade  de

pintar. Pode-se pensar em um trabalho grupal de pintura. Tomando o cuidado de,

primeiramente, fazê-las “gostar da brincadeira para só depois impor uma restrição

para aprenderem o valor do risco” (HASHIMOTO, 2014). 

Outro item essencial é capacidade de identificar no mercado as oportunidades

e  isso  só  é  possível  por  meio  de  uma  observação  lapidada  pelo  profundo

conhecimento do negócio em que se atua. É com base nesta premissa que Dolabela



em parceria com algumas instituições e universidades brasileiras, desde 1996, vem

desenvolvendo e aplicando uma metodologia de autoaprendizagem que incentiva o

empreendedorismo  no  Brasil.  “Trata-se  do  desenvolvimento  operacional:  é  o

momento da atividade do aluno (pesquisa, estudo individual, seminários, exercícios)”

(VASCONCELLOS,  2005,  p.85).  Para  crianças  do  ensino  fundamental,  pode-se

pensar em coisas simples que estimulem a observação e a percepção do ambiente

em que se encontram. Por exemplo, se a rotina deles os restringe à sala de aula,

durante a semana, o professor pode trabalhar este ambiente de modo a despertar a

atenção  dos  alunos  para  os  detalhes.  Assim,  “a melhor  forma  de  aprender  a

identificar  oportunidades  é  prestando  atenção  às  coisas  ao  seu  redor”

(HASHIMOTO, 2014).

O  objetivo  das  brincadeiras  implementadas  é  privilegiar  a  reflexão,  o

questionamento  e  a  possibilidade  de  conhecer  as  oportunidades  presentes  no

mercado  e  de  correr  riscos.  “Correr  um risco,  desde  que  moderado,  avaliado  e

controlado,  sempre  traz  um  aprendizado”  (HASHIMOTO,  2014). Drucker  (1986)

propõe quatro fontes internas que indicam mudanças e auxiliam na antecipação às

oportunidades: o inesperado, a incongruência, a inovação baseada na necessidade

do processo e as mudanças na estrutura do setor ou do mercado. 

O  inesperado,  seja  um  sucesso,  um  fracasso  ou  um  evento,  deve  ser

considerado e o indivíduo deve estar preparado para ele. O “mini-empreendedor”

deve aprender a “requer disposição para dizer: Eu não sei o bastante para analisar,

mas vou descobrir. Vou sair a campo olhar à minha volta, fazer perguntas e escutar

[grifo do autor]”  (DRUCKER, 1986, p.67).  Na atividade de redação, por exemplo,

pode-se propor  um tema e  enquanto  as  crianças escrevem,  o professor  pode ir

adicionando informações novas,  mas elas não podem apagar o que escreveram

antes. Vão ter que aprender a reformular suas ideias com a redação acontecendo,

de modo que aprendam a trabalhar com o inesperado. O objetivo não é a redação,

mas  permitir  uma  vivência  do  aluno,  estimulando  o  desenvolvimento  a  visão

empreendedora. 

A relação professor-aluno, na educação empreendedora, é vista de outra
forma. O que fazer, aonde chegar, como chegar são justamente a essência
da atividade empreendedora, que geralmente se processa em contextos de
indefinição, incerteza, ambiguidade. As opções feitas pelo empreendedor ao
desenvolver seu empreendimento definirão situações de resultados bons e
ruins, de acertos e erros. E são estes últimos, os erros, a principal fonte de
aprendizado do empreendedor. A resposta não está no professor (porque
ele  não  sabe),  mas  no  próprio  empreendedor,  na  sua  capacidade



(DOLABELA, 2008, p.294).

 A incongruência é outra fonte proposta por Drucker e aparece como um não

conformismo entre o que é e o que deveria ser, e é baseada nesta dissonância que a

criança perceberá a mudança. Este fator “está, geralmente, disponível somente para

quem está dentro de um determinado setor ou serviço. Não é algo que alguém do

lado de fora possa perceber, entender, e daí ser capaz de explorar” (DRUCKER,

1986, p.92). Neste sentido, é preciso estimular o aluno a se inserir na realidade do

ambiente,  buscando  sintomas,  tais  como  mudanças,  inadequações  e  caos,  que

possam  indicar  oportunidades.  “Com  o  auxílio  de  filmes  e  textos,  são  feitos

exercícios  em  que  os  alunos  identificam  quebra  de  paradigmas  no  passado  e

antecipam mudanças em seu campo de atuação” (DOLABELA, 2008, p.163). Por

exemplo, ao adotar um filme histórico para passar em sala de aula, pode-se pensar

em efetuar perguntas como: É legal o jeito que se vestem? E as pessoas de hoje

gostariam de usar  estas roupas? E a comida será que é igual  a de hoje? E as

crianças, como será que elas brincavam? Elas estudavam? Que diferenças vocês

repararam entre a época em que o filme se passa e hoje? Estas reflexões permitem

que eles percebam que há diferenças e é preciso estar atentos a elas. Depois dos

primeiros filmes, essa percepção começa a ser aplicada naturalmente para filmes

posteriores, estimulando o aspecto crítico da brincadeira.

A inovação, outra fonte destacada por Drucker, advém da necessidade de se

pensar numa outra forma, melhor e mais rápida ou econômica, de se fazer algo.

Neste  caso,  é  a  necessidade  que  determinará  o  que  fazer.  A inovação,  assim,

concentrar-se-á na tarefa e não na situação. O desafio é “focalizar necessidades não

satisfeitas. Desenvolver a capacidade de criar algo novo. A criatividade compreende

o ciclo  cujas  etapas são a  descoberta,  a  invenção,  a  inovação,  a  melhoria  e  o

processo de mudanças” (DOLABELA, 2008, p.162).

Criatividade é o alimento da inovação. Somos tão condicionados a buscar a
concordância e a aceitação pública que acabamos nos esquecendo do que
nos torna diferentes e únicos. Todos querem ser iguais e os diferentes são
discriminados  por  não  se  encaixarem  nos  padrões  de  ‘conformidade’
impostos  pela  sociedade.  Existem  várias  brincadeiras  para  estimular  a
criatividade e elas são mais efetivas quanto mais jovens forem as crianças,
pois menos amarras possuem ainda. [...] Um de nós conta uma história e,
no meio dela, interrompemos para que o outro continue e dê um novo rumo.
Assim, vamos alternando, passando de uma para outra, até que alguém a
termine e é claro que ela termina totalmente diferente de como foi iniciada.
Outra coisa que eles se divertiam era pegar histórias conhecidas e invertê-
las totalmente, dando novas características aos personagens, mudando o
roteiro  ou imaginando novos finais  inusitados e divertidos (HASHIMOTO,



2014).

É válido ressaltar  que as  inovações complicadas não funcionam,  somente

estratégias  simples  e  específicas  tem  chances  de  êxito,  pois,  acima  de  tudo,

precisam ser manipuladas por pessoas. A atividade de contar histórias em grupo

simula um  Brainstorming (tempestade de ideia),  que é uma das ferramentas que

auxiliam na discussão e na troca de conhecimento. “Pontos polêmicos e dúvidas

devem ser discutidos; ideias devem ser refinadas, sintetizadas e priorizadas. […] É

interessante confrontar o resultado alcançado pelo grupo com a opinião de um autor

e/ou  com  outro  brainstorming,  evitando-se  sempre  o  julgamento  “certo/errado””

(DOLABELA,  2008,  p.173).  Assim,  além  da  criatividade,  as  crianças  podem

desenvolver o respeito pela opinião dos outros e a argumentação.

Alguns resultados interessantes, conforme Vasconcellos (2005), seriam bem

possíveis de serem alcançados com a implementação de métodos alternativos no

desenvolvimento do empreendedorismo (assim, como em outros tipos de conteúdo),

como: o aumento de produtividade, uma vez que no decorrer do processo, com o

raciocínio  e  a solidificação dos conhecimentos,  a  produção dos alunos exigiriam

mais  conteúdo;  a  conciliação  entre  qualidade  e  quantidade,  de  modo  que  a

qualidade seria mais exigida até o amadurecimento da estrutura de pensamento, e,

posteriormente, a quantidade com a mesma qualidade; a racionalização do tempo,

haja  vista  que  quando  planejado  e  bem utilizado,  o  tempo  abrange  a  todos  os

compromissos  contraídos;  e,  por  fim,  a  capacitação  para  a  pesquisa,  dado  o

desenvolvimento dos itens acima explicitados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enfim, não é possível pensar em empreendedorismo com o modelo de ensino

tradicional.  Isso  porque  não  existe  uma  receita  simples  e  prática  para  ensinar

alguém  a  ser  empreendedor.  A  “tarefa  fundamental  do  educador  é  cumprir  o

programa ou propiciar a aprendizagem dos educandos?” (VASCONCELLOS, 2005,

p.30).  A  experimentação,  o  aprendizado  advinda  do  erro,  a  troca  de  ideias  e

vivências  não  se  baseiam  em  cronogramas  e  planos  de  aula.  Para  o

empreendedorismo, até mesmo as técnicas de ensino e aprendizagem precisam de

inovação.

Métodos alternativos necessitam ser incorporados ao sistema de ensino a fim



de,  não  somente  formar  operários  qualificados,  mas  também,  e  principalmente,

produzir indivíduos que enxergam as oportunidades e fazem sua própria carreira.

“Trata-se  de  buscar  um  conhecimento  vinculado  às  necessidades,  interesses  e

problemas oriundos da realidade do educando e da realidade social  mais ampla”

(VASCONCELLOS, 2005, p.63).

A grosso modo, o que se propõe nas cartilhas escolares é incrementá-las com

atividades  que  propiciem o  aprendizado da matéria  com atividades que possam

despertar o potencial empreendedor nas crianças. Por exemplo, por que aprender a

fazer  redação  primeiro  pela  parte  teórica?  Por  que  não  experimentar  antes  a

redação segundo o conhecimento que cada um tem e depois incorporando as regras

do “jogo”? Essas perguntas ilustram que o potencial do empreendedorismo está em

todas  as  atividades  desenvolvidas  em  sala  de  aula.  O  objetivo  das  atividades

sugeridas é criar  “mini-empreendedores”,  despertando o interesse pela novidade,

conhecer o processo de decisão, perceber e se adaptar às mudanças, enxergando-

as como oportunidade, e potencializar a criatividade.
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