
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16°

TÍTULO: EDUCAÇÃO INOVADORA: E O ENSINO DO EMPREENDEDORISMOTÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES ATIBAIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): AMANDA POMARO FORTIAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): DANIELLE GUGLIERI LIMAORIENTADOR(ES): 



EDUCAÇÃO INOVADORA: E O ENSINO DO EMPREENDEDORISMO 

 
 
RESUMO 
 

OBJETIVO: Mostrar ao leitor que o ensino empreendedor consiste em uma 

educação inovadora, ainda pouco discutida na sala de aula, de forma a examinar a 
perspectiva da importância de aprender questões advindas do ato de administrar e 
algumas consequências do ato de ser empreendedor. MÉTODO: Conforme Gil, (2000) 

com relação aos procedimentos técnicos, para este tipo de trabalho, se fazem 
necessárias duas formas de pesquisa: bibliográfica e documental. Esta será baseada 
nas informações encontradas na mídia digital e aquela, nas teorias apontadas. 
RESULTADOS: O empreendedor é a pessoa que cria, inova e explora o mercado, é 

um administrador nato que consegue enxergar a oportunidade, correndo riscos, sem 
correr perigo, de forma que outro tradicional não conseguiria; visto que, tal ato, 
consiste, grosso modo, em uma prática do administrador, que nasce com ele, mas que 
também pode ser aprendida em meio a conhecimentos formais. CONCLUSÃO: 

Estudar sobre empreendedorismo ajuda pessoas que já se descobriram como tal, ou 
que ainda não imaginam que poderão empreender, possibilitando a elas enxergar 
possíveis erros e acertos, de forma a auxiliar nas tomadas de decisões. É relevante 
entender que o estudo do empreendedorismo é fonte de novas formas para a 
compreensão de um novo negócio e seus processos, desde a criação de riquezas até 
a realização pessoal e não consiste em conhecimentos estáticos, mas contínuos. 

 

Palavras-chave: Empreendedor. Empreendedorismo. Ensino Empreendedor. 
Educação Inovadora.  
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Embora haja dúvidas sobre a possibilidade de ensinar alguém a 

ser empreendedor, sabe-se que é possível que alguém aprenda a administrar 

seu próprio negócio, bem como negócios alheios. O ensino do 

empreendedorismo se dá como uma educação inovadora uma vez que as 

instituições de ensino adéquam suas metodologias para o empreendedor que 

aprenderá, por meios formais como administrar e algumas consequências do 

ato de ser empreendedor e o fará entender que o estudo do 

empreendedorismo é fonte de novas formas para a compreensão de um novo 

negócio e seus processos, desde a criação de riquezas até a realização 

pessoal. 

 O ensino tradicional sabe gerar e transmitir conhecimentos, 

mesmo que os meios utilizados estejam sujeitos a críticas, no entanto foi criada 

para a era industrial, um tempo marcado pela produção em massa e pela 

estabilidade do mercado de trabalho. Habilidades lógicas e conhecimentos 

técnicos eram requisitos para os melhores empregos, mas outros foram 



excluídos como, por exemplo, proatividade, criatividade e inovação, 

competências essas que dizem respeito à área empreendedora. Hoje, sabe-se 

que a realidade do ensino tradicional está ultrapassada e as instituições de 

ensino necessitam de visão de longo prazo, buscar meios para se adaptar ao 

contexto atual e valorizar os empreendedores. 

 

1. EMPREENDEDORISMO 

O empreendedorismo tem uma função importante na criação e no 

crescimento dos negócios, assim como no crescimento e na prosperidade de 

nações e regiões. As ações empreendedoras começam no ponto em que uma 

oportunidade lucrativa encontra o indivíduo empreendedor. “As oportunidades 

empreendedoras são situações nas quais novos bens, serviços, matérias-

primas e métodos organizacionais podem ser introduzidos e vendidos por um 

valor maior do que seu custo de produção” (HISRICH et al., 2014, p. 6). Neste 

sentido é correto afirmar que tais oportunidades empreendedoras exigem que 

um indivíduo empreendedor reconheça, avalie e explore essas situações 

enquanto oportunidades possíveis. Assim, segundo Hisrich (et al., 2014) o 

empreendedorismo exige ação, ou seja, uma ação empreendedora por meio de 

novos produtos, processos e/ou entrada em novos mercados, que pode ocorrer 

por meio de uma organização recém criada ou já estabelecida. 

Mas o que é empreendedorismo? Conceituar empreendedorismo 

constitui uma tarefa bastante complexa, muitos autores, de acordo com 

estudos realizados, conceituaram empreendedorismo e, portanto, a sua 

definição dependerá da ótica de cada um, no entanto, para este trabalho será 

adotado o conceito apresentado  por Dolabela (2008, p. 59):  

Empreendedorismo é um neologismo derivado da livre tradução da 
palavra entrepreneurship e utilizado para designar os estudos relativos 
ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de atividades, 
seu universo de atuação. O significado da palavra empreendedor muda 
de acordo com o país e a época. No fim do século XVII, empreender 
era “a firme resolução de fazer qualquer coisa”. No século XIX e início 
do século XX, o termo designava os grandes capitães de indústrias, [...]. 
Atualmente, significa a atividade de toda a pessoa que está na base de 
uma empresa, desde o franqueado ou um dono de uma oficina 
mecânica até aquele que criou e desenvolveu uma multinacional.  

O empreendedorismo é comumente visto como um ramo da 

Administração de Empresas, no entanto há, entre os estudiosos na área de 

empreendedorismo, aqueles que defendem a ideia de que a administração de 



empresas está contida no empreendedorismo. O argumento é que aquela 

ciência, administração de empresas, segundo Dolabela (2008, p.62)  

[...]lida com o gerenciamento, forma pessoas capazes de operar um 
sistema já existente, otimizá-lo, desenvolvê-lo, enquanto o 
empreendedor, além de lidar com o gerenciamento, cria novos 
sistemas em que o gerente irá operar. Ou seja, sem o empreendedor 
não haverá a função gerencial. 

 Entende-se, pois, que o empreendedorismo, é o processo de 

criar ou aproveitar oportunidades e torna-la possível, vai além da administração 

de empresas tornando-a parte de si e é a construção de valor a longo prazo.  

1.1. Empreendedorismo no Brasil 

O movimento do empreendedorismo no Brasil começou a tomar 

forma na década de 1990, antes disso praticamente não se falava em 

empreendedorismo e em criação de pequenas empresas. Os ambientes 

político e econômico do país não eram propícios, e o empreendedor 

praticamente não encontrava informações para auxiliá-lo na jornada 

empreendedora. Foi com os programas criados no âmbito da Softex 

(Sociedade Brasileira para Exportação de Software), junto a incubadoras de 

empresas, que o tema empreendedorismo começou a despertar na sociedade 

brasileira. Passados 20 anos, pode-se dizer que o Brasil entra com todo o 

potencial para desenvolver um dos maiores programas de ensino de 

empreendedorismo, pois, ações históricas e algumas mais recentes 

desenvolvidas começam a apontar para essa direção (DORNELAS, 2012). 

O programa de pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 

de abrangência mundial, teve início em 1999, com a participação de 10 países, 

é uma avaliação anual do nível nacional da atividade empreendedora. O Brasil 

participa deste esforço desde 2000, e a pesquisa é conduzida pelo IBQP - 

Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade e conta com o apoio técnico e 

financeiro do SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas. Muita coisa mudou no perfil e na postura empreendedora dos 

brasileiros. Empreendedores e empresários de negócios de pequeno porte já 

entenderam que, para iniciar e gerenciar um empreendimento, o melhor 

caminho é sempre o do conhecimento, quanto mais informação o empresário 

tiver, mais competitiva será sua empresa (GRECO et al., 2009). 



De acordo com a publicação da Revista Exame.com em 2015, 

uma pesquisa realizada no ano de 2014 pela GEM e patrocinada pelo SEBRAE 

no Brasil, mostra que:  

Três em cada dez brasileiros adultos entre 18 e 64 anos possuem 
uma empresa ou estão envolvidos com a criação de um negócio 
próprio. Em dez anos, a taxa total de empreendedorismo no Brasil 
aumentou de 23%, em 2004, para 34,5% no ano passado. Metade 
desses empreendedores abriu seus negócios há menos de três anos 
e meio. [...] O número de pessoas que almejam se tornar o seu 
próprio chefe é de 31%, praticamente o dobro das que desejam fazer 
carreira numa empresa (16%). A pesquisa ainda revela que, de cada 
100 brasileiros que começam um negócio próprio, 71 são motivados 
por uma oportunidade de negócio e não pela necessidade [...]. 

Especialistas puderam dar suas sugestões e recomendações a 

respeito da pesquisa realizada e citada anteriormente, entre as recomendações, 

destaca-se uma com grande valia para este trabalho: 

Inserir conteúdo empreendedor nos três níveis de educação de 
forma sistemática e consistente, com vistas ao desenvolvimento de 
uma cultura empreendedora que permeie a sociedade como um todo. 
O foco na educação infantil seria o primeiro contato com o 
empreendedorismo, no ensino médio seriam as competições de 
planos de negócios e o estímulo à criação de empresas e, no ensino 
superior, um modelo de empreendedorismo conectado ao mercado e 
que apresente aos alunos o empreendedorismo como opção real de 
carreira (GRECO et al., 2009, p. 17) 

 

1.2. Incubadoras de Empresas como incentivo ao empreendedorismo 

As incubadoras de empresas são instituições que auxiliam na 

evolução de micro e pequenas empresas iniciantes e em ação no mercado, 

que buscam progredir suas atividades para converter suas ideias em produtos 

e serviços. Oferecem todo o suporte ao empreendedor desde a parte gerencial 

e técnica, como também o espaço físico construído especialmente para que o 

empreendedor possa colocar sua ideia em ação, além de oferecerem 

infraestrutura, capacitação e suporte gerencial, orientando os empreendedores 

sobre aspectos administrativos, comerciais, financeiros e jurídicos, entre outras 

questões essenciais ao desenvolvimento de uma empresa (ANPROTEC, 

2016). 

Tais incubadoras possibilitam aos empreenderes que inovem e 

invistam em seus negócios, dando apoio e consolidando essas inovações, e a 

incubação de empresas funciona como um processo de apoio ao 

desenvolvimento de pequenos empreendimentos ou empresas nascentes e 

http://www.exame.com.br/topicos/empresas
http://www.exame.com.br/topicos/empreendedorismo


promoção de condições específicas, por meio do qual, os empreendedores 

podem desfrutar de instalações físicas, de ambiente instrucional e de suporte 

técnico e gerencial no início e durante as etapas de desenvolvimento de 

negócio (TONELLI, 2011). 

 

1.3. Intraempreendedor 

Sabe-se que o termo empreendedorismo é utilizado para designar 

os estudos relativos ao empreendedor e, portanto empreendedor significa, 

atualmente, a atividade de toda a pessoa que está na base de uma empresa. O 

termo intraempreendedor ou intraempreendedorismo corporativo pode ser 

traduzido como o empreendedorismo dentro da empresa e de acordo com 

Dalabela (2008), mesmo para aqueles que vão ser empregados, exige-se um 

alto grau de empreendedorismo, pois as empresas precisam de colaboradores 

que além de dominar a tecnologia, conheçam o negócio, saibam investigar os 

clientes, atender a suas necessidades e, principalmente, introduzir inovações.  

O empreendedorismo corporativo é um meio de estimular e, 

posteriormente, de aproveitar os indivíduos em uma organização que acham 

que algo pode ser feito de um modo diferente e melhor. A cultura corporativa 

tradicional difere significativamente da cultura empreendedora, sendo as 

diretrizes de uma cultura corporativa tradicional aderir às instruções recebidas, 

não cometer erros, não fracassar, não tomar iniciativa e esperar por instruções, 

já a cultura empreendedora são desenvolver versões, objetivos e planos de 

ação, ser recompensado pelas ações empreendidas, sugerir, tentar e 

experimentar, criar e desenvolver em qualquer área, e assumir 

responsabilidade e propriedade (HISRICH et al., 2009). 

A seguir algumas diferenças entre Empreendedor e 

Intraempreendedor como agentes na empresa inovadora, de acordo com 

Dolabela (2008, p. 33): 

Tabela 1: Diferenças entre Empreendedor e Intraempreendedor 
Situações Empreendedor Intraempreendedor 

Motivação 
Motivado pela liberdade de ação; 
automotivado. 

Motivado pela liberdade de ação 
e pelo acesso aos recursos 
organizacionais. Automotivado 
mas sensível às recompensas 
organizacionais. 

Atividades 
Arregaça as mangas. Colabora no 
trabalho dos outros. 

Pode delegar, mas coloca a mão 
na massa quando necessário. 



Competências 

Tem mais faro para os negócios que 
habilidades gerenciais ou políticas. 
Conhece o negócio, o setor em que 
atua; voltado para oportunidades. 

Parecido com o empreendedor, 
mas utiliza certa habilidade 
política. 

 

A atividade empreendedora corporativa deve ser totalmente 

apoiada e aceita pela alta administração, tanto no que se refere à sua presença 

física quanto à garantia de que os recursos humanos e financeiros estarão 

pronta e facilmente disponíveis, pois sem o apoio da alta administração, não se 

pode criar um ambiente empreendedor bem-sucedido (HISRICH et al., 2009). 

 

2. ENSINO X EDUCAÇÃO 

Para sequencia deste trabalho e melhor entendimento do tema 

proposto serão apresentadas as diferenças entre ensino e educação, termos 

que às vezes são usados como sinônimos por estarem muito próximos, mas 

que são diferentes quando observados os conceitos que os definem, no 

entanto tanto a educação quanto o ensino são muito importantes para a 

formação do caráter e a formação intelectual de uma pessoa. 

No Brasil, apesar de termos secretarias de educação, estas, na 
verdade, administram um sistema de ensino. Apesar do governo falar 
de educação, o que ele gere, na verdade, é um sistema de ensino. 
Assim, apesar do nome, o governo não fornece educação; mas sim 
ensino (FERREIRA, 2008, online). 

Na realidade, ensinar significa instruir, se dirige ao intelecto e o 

enriquece, a educação significa criar bons hábitos ou um bom caráter de 

conduta, é também a adequação do ser humano na sociedade em que vivi, 

integrando fatores como os costumes, cultura, tradições (SPOHR, 2006). “Os 

valores do nosso ensino não sinalizam para o empreendedorismo, estando 

voltados, em todos os níveis, para a formação de profissionais que irão buscar 

emprego no mercado de trabalho” (DOLABELA, 2008, p. 31). 

2.1. Ensino do Empreendedorismo 

De acordo com Kylloonen (2016): 

A escola tradicional foi criada para a era industrial, um tempo 
marcado pela produção em massa e pela estabilidade do mercado de 
trabalho. As pessoas se formavam e se aposentavam naquela 
profissão e até na mesma empresa em que começavam a vida 
profissional. 



 

 A metodologia de ensino tradicional não é adequada para formar 

empreendedores. As instituições de ensino estão distanciadas das empresas, 

dos órgãos governamentais, dos financiadores e entidades das quais os 

pequenos empreendedores dependem para sobreviver, a percepção da 

importância da pequena e média empresa para o desenvolvimento econômico 

ainda é insuficiente (DOLABELA, 1999). 

O tema ensino do empreendedorismo pede de imediato novas 

formas de aprendizado e relacionamento, pois os fundamentos do 

empreendedor não se incluem no conceito tradicional do que se aprende na 

escola.  

Ser empreendedor não é somente uma questão de acúmulo de 
conhecimento, mas a introjeção de valores, atitudes, comportamentos, 
formas de percepção do mundo e de si mesmo voltados para as 
atividades em que o risco, a capacidade de inovar, perseverar e de 
conviver com a incerteza são elementos indispensáveis (DOLABELA, 
2008, p. 60). 

O atraso na educação empreendedora no Brasil em muito se deve 

ao contexto histórico do país. Tecnologia e inovação são especialmente 

afetados, demonstrando falta de investimentos mais expressivos e uma 

evolução muito lenta em comparação com outros países em desenvolvimento. 

Os impedimentos, portanto, estão principalmente nas culturas corporativas e 

práticas acadêmicas que tem aversão ao risco (MORGATO, 2014). 

No Brasil, até pouco tempo atrás, não havia cursos ou matérias 

voltadas ao empreendedorismo nas instituições de ensino superior e mesmos 

os cursos de MBA, que fornecem muitas informações sobre a gestão, estão, na 

maioria das vezes, voltados à preparação de profissionais para atuarem como 

gestores de empresas já existentes. Para Morgato (2014, p. 33), “é importante 

que as instituições universitárias não só ofereçam conteúdos voltados para o 

empreendedorismo, mas também que tenham professores em constante 

aprendizado com os alunos, com a academia e principalmente com o mercado”. 

Diante disto, vale ressaltar a importância das IES (Instituições de 

Ensino Superior) no sentido de formar discentes capazes de gerir seu próprio 

negócio e não apenas ser um colaborador dentro de uma corporação, e para o 

estudante de Administração, o empreendedorismo deveria ser uma atividade 

formadora e não informativa. Autores tem registrado que no processo 

educacional do empreendedor é recomendada a avaliação do desenvolvimento 



das habilidades dos alunos na aplicação prática dos conhecimentos. Os 

conceitos de empreendedorismo, na medida em que evolui e aumenta sua 

percepção por meio de pesquisas, tende a se tornar um guia relevante para a 

elaboração de conteúdos e práticas nas IES (ROCHA et al., 2011). 

 

2.2. Educação Inovadora 

 

Uma educação inovadora se apoia em um conjunto de propostas 

com alguns eixos que lhe servem de guia e de base. As tecnologias favorecem 

mudanças, mas os eixos são como diretrizes fundamentais para construir 

solidamente os alicerces dessas mudanças. De acordo com Moran (2007) as 

bases são pilares que, com o apoio das tecnologias, poderão tornar o processo 

de ensino/aprendizagem muito mais flexível, integrado, empreendedor e 

inovador. Os eixos principais de uma educação inovadora são:  

 o conhecimento integrador e inovador,  

 o desenvolvimento da autoestima/autoconhecimento,  

 a formação do aluno-empreendedor  

 a construção do aluno-cidadão 

Se os elementos essenciais ao empreendedor são sua 

capacidade de criar, definir a partir do indefinido e aprender constantemente a 

partir da ação, então o ensino da educação inovadora deve apresentar 

características comportamentais da criatividade, do pensamento difuso, do 

conhecimento autônomo, proativo, do aprender a aprender (DOLABELA, 2008). 

A disseminação do empreendedorismo é um processo de 

formação de atitudes e características e não apenas uma transmissão de 

conhecimento, tendo como desafio a descoberta dos agentes de formação de 

pessoas capazes de inovar, realizar, assumir responsabilidades, aceitar riscos, 

de incorporar ao processo de aprendizado elementos como a emoção, o 

conceito de si, a criatividade, o não conformismo, a persistência, implantando 

gradativamente o aprendizado do empreendedorismo (DOLABELA, 2008). 

O educador, além de conhecer uma área específica onde é 

especialista, procura ajudar o aluno a compreendê-la e além de conhecer, 

precisa aprender a ensinar, isto é, a organizar ações que facilitem a 

aprendizagem do aluno, a ampliação do conhecimento deste tanto na área 



específica como no todo (MORAN, 2007). Através do educador a educação 

empreendedora tem o objetivo de “alcançar toda a instituição de ensino e, 

através dela, ganhar as ruas, disseminando a cultura empreendedora na 

sociedade” (DOLABELA, 2008). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As instituições de ensino ao se adaptar às novas metodologias de 

ensino ou adaptar a metodologia tradicional, que não é adequada para formar 

empreendedores e estão distanciadas das micro e pequenas empresas, 

incentivam a formação de empreendedores de qualquer ramo do mercado, seja, 

engenharia, psicologia, direito, bem como qualquer tipo de comércio e indústria, 

além de entender e perceber a importância da micro e pequena empresa para 

o desenvolvimento econômico. A metodologia incorporará o que há de mais 

moderno na área de empreendedorismo e preparará o empreendedor para que 

ele dê vida longa à empresa. 

O ensino empreendedor modifica o tradicional, transformando-o 

em uma educação inovadora, desenvolvendo a autoestima, a capacidade de 

criar, valorizando a potencialidade dos alunos e possibilita enxergar possíveis 

erros e acertos, de forma a auxiliar nas tomadas de decisões. 

Mais do que criar novos produtos, serviços e processos, 

empreender significa modificar a realidade oferecendo novos valores com 

novas ideias. O modelo de ensino tradicional não atende as necessidades 

empreendedoras, não abre caminho para novos horizontes e não possibilita 

possíveis respostas, já o ensino empreendedor reconhece o potencial 

empreendedor do ser humano e modifica o tradicional, modificando a cultura 

social transformando-a em educação empreendedora. 
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