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INTRODUÇÃO 

Jacques Marcovitch *  1

 

Os ensaios a seguir foram elaborados por participantes do quarto módulo do            

curso de difusão cultural “Pioneirismo Empresarial e a Construção do Século XXI”,            

oferecido pela FEA/USP nos dias 27 e 28 de julho de 2016, e realizado no Museu da                 

Imigração do Estado de São Paulo.  

Neste quarto módulo, além de abordar trajetórias empresariais de pioneiros          

no Brasil e no exterior, o curso teve por foco a discussão de novas práticas de                

pedagogia empreendedora. Trata-se de discutir a formação de educadores para          

“Pensar o Brasil” a partir das temáticas do pioneirismo e empreendedorismo. Tendo            

como público-alvo professores de todos os componentes curriculares de escolas e           

faculdades, o curso incluiu uma visita monitorada ao Museu da Imigração.  

Os textos aqui apresentados constituem uma amostra representativa das         

principais abordagens apresentadas no curso. Apresentam formas para aprimorar as          

práticas de ensino do pioneirismo empresarial no Brasil e de consolidação na            

sociedade de uma cultura empreendedora. 

  
 

1* Jacques Marcovitch, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) e do              
Instituto de Relações Internacionais (IRI) da Universidade de São Paulo, da qual foi reitor (1997-2001).               
É autor da trilogia “Pioneiros e Empreendedores: A saga do desenvolvimento no Brasil ”             
(Edusp/Saraiva) e coordenador do projeto e da exposição Pioneiros e Empreendedores.  
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O ensino do pioneirismo e a consolidação da cultura 
empreendedora 

 
Ana Maria Brescancini * 2

A edição 2016 do curso Pioneirismo Empresarial e a Construção do Século            

XXI apresentou conteúdos de valor histórico, pedagógico e de reificação cultural.           

Este ensaio propõe duas práticas de ensino para abordagem do tema no contexto             

das escolas de ensino médio do Estado de São Paulo. 

As apresentações dos painéis ao longo do curso e a experiência sensorial no             

Museu da Imigração revelaram como a figura de um personagem pode mediar a             

conexão emocional entre o aluno e a história. Publicações, Centros de Memória            

Empresarial e acervos audiovisuais caminham nessa direção. A série Gigantes do           

Brasil, tema de um dos painéis, exemplifica um recurso que agrega as funções             

didática e de entretenimento, oferecendo várias possibilidades de cortes analíticos.          

O formato documentário/dramaturgia permite avanços como, por exemplo, estimular         

a reflexão projetiva dos alunos, no sentido de pensarem rotas alternativas para as             

trajetórias apresentadas. É um exercício de empatia colocar-se no lugar dos           

personagens em momentos críticos, nos quais tiveram que tomar decisões. Pensar           

alternativas num dado contexto exercita lógica decisória, desvenda traços de          

personalidade, valores culturais e disposição para o agir empreendedor.  

A postura de professores é definidora do alcance, mobilização e impacto           

desses e de outros recursos junto aos alunos. De saída, o desafio é colocar todo               

mundo no mesmo barco; ser o equalizador, aquele que cultiva a habilidade de             

conduzir uma trajetória de construção coletiva de conhecimento. Uma prática          

adotada na abertura do curso Intercultural Communication da Universidade de          3

Shanghai – SISU, ilustra como criar um ambiente de aprendizagem que valorize a             

biografia e a identidade cultural de cada participante.  

No contexto de ensino do pioneirismo empresarial, vivências e crenças          

pessoais influenciam a interpretação e análise de fatos. Do mesmo modo, trajetórias            

2* Ana Maria Brescancini atua em consultoria de gestão. Mestre em Administração de Empresas pela               
EAESP/FGV, com formação complementar em Negócios Internacionais na Stockholm School of           
Economics. 
3 https://www.futurelearn.com/courses/intercultural-communication 

 

https://www.futurelearn.com/courses/intercultural-communication
https://www.futurelearn.com/courses/intercultural-communication
https://www.futurelearn.com/courses/intercultural-communication
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familiares são acessadas para descrever a atitude empreendedora de pioneiros. Por           

que não propor aos alunos que façam uma imersão na própria origem, mapeando             

suas famílias: principais personagens, decisões e escolhas que determinaram o          

curso dos acontecimentos? É uma prática que dialoga com conteúdos instrumentais           

como: 1) noções básicas para fazer uma entrevista, registrar, analisar e consolidar            

informações; 2) elaboração de pitch de um minuto sobre a própria biografia. Se             

conduzida presencialmente, encerra-se com rodada de relatos dos participantes. No          

ambiente virtual, relatos são postados em base compartilhada. Resulta uma galeria           

de personagens reais, desmistificadora de trajetórias pioneiras e que aproxima os           

alunos dos personagens a serem estudados. O objetivo é aguçar a curiosidade            

acerca de caminhos, recursos, conhecimentos e habilidades que as figuras sob           

estudo tiveram que mobilizar para construírem a própria história.  

A segunda prática pertinente ao ensino do pioneirismo empresarial é a           

imersão e montagem de um painel analítico sobre o objeto de estudo, com o desafio               

de comunicar a abordagem proposta, seja ela uma trajetória, período histórico,           

personagem ou outro recorte definido pelos professores . Alunos selecionam fatos          4

relevantes das narrativas, registram de modo esquemático ou em 140 caracteres.           

Professor (a) orienta e media rodadas de análise, nas quais os fatos relevantes são              

verbalizados, adicionados, suprimidos, consolidados e produzidos pelo(s) grupo(s),        

até que, ao final de sucessivas rodadas, seja possível organizar o panorama do             

objeto de estudo. O foco é criar uma dinâmica iterativa, orientada para uma entrega              

que obrigue os alunos a manipularem os conteúdos até encontrarem a melhor forma             

de torná-los comuns. A atividade admite o diálogo entre disciplinas e o uso de              

linguagens variadas como, por exemplo, infográficos , podcasts , roteiro e         5 6

storyboard de audiovisual. A própria exposição sobre pioneirismo empresarial no          

Museu da Imigração em 2017 é uma oportunidade interessante para envolver alunos            

4 Ensaios de edições anteriores do Curso que dialogam com a prática proposta: 1.) Proposta de curso                 
para o estudo dos grandes pioneiros e empreendedores para o desenvolvimento do futuro do Brasil, Eric                
Daniele. 2.) Práticas de ensino do pioneirismo empresarial no Brasil e consolidação de uma cultura               
empreendedora, Iara Yamamoto. 3.) Práticas de Ensino do Pioneirismo Empresarial no Brasil e             
Consolidação de uma Cultura Empreendedora na Sociedade, Valdeci Neves. Podem ser lidos            
http://www.usp.br/pioneiros/n/arqs/PIONEIRISMO_EMPRESARIAL_E_O_ENSINO_DO_EMPREENDED
ORISMO_NO_BRASIL_Ensaios_290614.pdf 
5 http://www.escolafreelancer.com/sites-e-aplicativos-para-criar-infograficos/ 
6  https://ijnet.org/pt-br/blog/5-ferramentas-para-criar-seu-próprio-podcast 

http://www.usp.br/pioneiros/n/arqs/PIONEIRISMO_EMPRESARIAL_E_O_ENSINO_DO_EMPREENDEDORISMO_NO_BRASIL_Ensaios_290614.pdf
http://www.usp.br/pioneiros/n/arqs/PIONEIRISMO_EMPRESARIAL_E_O_ENSINO_DO_EMPREENDEDORISMO_NO_BRASIL_Ensaios_290614.pdf
http://www.usp.br/pioneiros/n/arqs/PIONEIRISMO_EMPRESARIAL_E_O_ENSINO_DO_EMPREENDEDORISMO_NO_BRASIL_Ensaios_290614.pdf
http://www.escolafreelancer.com/sites-e-aplicativos-para-criar-infograficos/
http://www.escolafreelancer.com/sites-e-aplicativos-para-criar-infograficos/
https://ijnet.org/pt-br/blog/5-ferramentas-para-criar-seu-pr%C3%B3prio-podcast
https://ijnet.org/pt-br/blog/5-ferramentas-para-criar-seu-pr%C3%B3prio-podcast
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do ensino médio como aprendizes de atividades da exposição, numa eventual           

cooperação técnica entre FEA, Secretaria e Museu.  

As duas práticas são endereçadas ao universo do ensino médio das escolas            

públicas e privadas do Estado de São Paulo. A parceria entre Secretaria de Estado              

da Educação – SEE e Faculdade de Economia e Administração da Universidade de             

São Paulo – FEA/USP, no contexto de criação das bases para implantar a Lei              

15693/2015, sugere a expansão de um ecossistema que atrairá organizações da           

sociedade civil , fundações, educadores de escolas públicas e particulares,         7

empresas e demais atores que percebem a cultura empreendedora como          8

catalisadora de mudanças que estão em curso na sociedade brasileira.  

A ansiedade gerada pelo gigantismo da SEE, que ocupa o centro desse            

universo, foi atenuada pela alternativa, construída no último painel do curso, de            

empreender iniciativas pontuais, em algumas escolas da rede, a partir do Cadastro            

de Ações de Formação da EFAP/SEE . Nesse contexto, parece válido trabalhar o            9

intraempreendedorismo junto a supervisores e diretores de escolas da rede estadual           

paulista, não só para alavancar iniciativas de ensino do pioneirismo empresarial,           

mas porque implantar a Lei não deixa de ser um empreendimento. As perspectivas             

parecem boas e extrapolam as fronteiras da escola. Os recursos e conteúdos            

apresentados no curso conversam com segmentos dinâmicos do setor de serviços           

como turismo (roteiros dirigidos sobre o tema do pioneirismo empresarial), e           

promoção de eventos (vide projeto Era Uma Vez Brasil:         

http://www.eraumavezbrasil.com.br).  

 

7 https://www.youtube.com/watch?v=Ju4GqI9l_D8&feature=youtu.be  O Cadastro de Ações de  
8 http://experimentum.net/ - home 
9  http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=2813.  
 

http://www.eraumavezbrasil.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=Ju4GqI9l_D8&feature=youtu.be%20%20O%20Cadastro%20de%20A%C3%A7%C3%B5es%20de
http://experimentum.net/%20-%20home
http://experimentum.net/%20-%20home
http://www.rededosaber.sp.gov.br/portais/Default.aspx?tabid=2813
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Empreendedorismo: Ensinado ou Desenvolvido?  
 

Ana Maria Romano Carrão * 10

 
Ainda paira no meio acadêmico a dúvida sobre a possibilidade de se ensinar             

alguém a ser empreendedor. Tal questão tem como pano de fundo a dificuldade de              

se chegar a uma definição consensual de empreendedor e empreendedorismo. Daí           

perguntar: ensinar o quê, para quem e para quê? Que empreendedor estamos            

querendo formar? Empresários, profissionais, ou apenas pessoas empreendedoras? 

Para Gartner (1989), a pergunta “quem é o empreendedor? ” Ainda não foi             

respondida e certamente não será, uma vez que abordagens que focalizam o            

indivíduo, como a dos traços, não conseguirá desenhar um perfil único. A            

multiplicidade de características reunidas nas inúmeras definições geralmente        

utilizadas sugere um tipo muito especial, que jamais será encontrado. Por outro lado,             

dependendo do arranjo que se faça da longa lista de traços, todas as pessoas              

podem ser classificadas como empreendedoras. Esse risco é inerente ao emprego           

da abordagem dos traços. Neck e Greene (2011) também ressaltam a limitação da             

teoria dos traços para a definição de empreendedor, principalmente porque ela está            

baseada em características comportamentais masculinas e de um tipo específico de           

sociedade. Não prevê diversidade cultural e de gênero. Para Gartner, o           

empreendedor deve ser caracterizado pelo que ele faz, não pelo que é. Neck e              

Greene, por sua vez, em estudo mais contemporâneo, propõem uma visão de            

empreendedor que associa os traços ao processo do empreendedorismo. Daí,          

sugerem uma metodologia de ensino que foge ao convencional plano de negócios.            

Para eles, a imprevisibilidade do mundo real inviabiliza o emprego de metodologia            

que parte do pressuposto de que a oportunidade já foi identificada e que a              

ocorrência dos fatos do ambiente pode ser igualmente previstas. 

Essas duas vertentes de pensamento desaguam num oceano de dúvidas          

sobre o pretenso ensino do empreendedorismo. Neck e Greene propõem que esse            

ensino deva ocorrer logo no início do curso de graduação em negócios, antes que os               

10* Professora de Administração, Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP). Doutora em           
Administração de Empresas.  
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alunos tenham adquirido conhecimentos das áreas, o que poderia inibir a iniciativa            

dos jovens. Os autores são defensores da ideia de que o empreendedorismo deve             

ser aprendido fazendo e refletindo sobre as ações desencadeadas para se atingir            

objetivos grupais. Pensando em termos uma sociedade empreendedora, em         

momentos como o que vivemos atualmente no país e no mundo, essa metodologia             

de ensino não deve se restringir a cursos de negócios, uma vez que o              

empreendedorismo é um tema transversal.  

Pesquisa realizada pelo instituto Endeavor identificou interesse em abrir         

negócio por estudantes das mais diversas áreas de conhecimento em inúmeras           

universidades do país. Porém, nem todas elas mantinham disciplina de          

empreendedorismo na matriz curricular dos cursos consultados. Tal pesquisa indica          

que ainda predomina a associação entre o empreendedorismo e a abertura de            

negócio, quando na realidade a iniciativa, a criatividade, a ousadia, associadas à            

competência técnica, são necessárias ao bom desempenho de qualquer tipo de           

organização, com ou sem fins lucrativos, assim como a todo profissional. 

Pode-se também ser considerada equivocada a discussão sobre a         

necessidade de capacitar microempreendedores (MEI) sobre a administração de         

seus negócios. Em primeiro lugar, está-se equiparando a empreendedores pessoas          

que optaram por auto emprego como alternativa ao desemprego e não pelo desejo             

de empreender. Há mérito nessa proposta, sem dúvida. Entretanto, trata-se de um            

público diferenciado, que mais provavelmente se encontra nessa situação por          

questões contingenciais e não por escolha própria. Estudos sobre esse público           

fazem-se necessários com vistas para se conhecer melhor sua realidade e perfil            

para além da abertura de negócio e capacitação em gestão. 

Merece igualmente atenção o grupo de pessoas que tiveram iniciativas que           

resultaram em benefícios sociais relevantes. Muitas organizações sem fins lucrativos          

foram criadas por pessoas que podem ser consideradas empreendedoras pela          

grandeza de se suas ações, com base em seus projetos de vida. Num mundo ainda               

dominado pela liderança masculina, algumas mulheres deixaram suas marcas na          

história de nosso país. Exemplos são Carmen Prudente, Dra. Zilda Arns, Cláudia            

Bonfiglioli e Patrícia Thompson, Dra. Ruth Cardoso. 

A pergunta que se coloca é quem ensinou essas mulheres a empreender?  



8 
 

Eis a razão do título deste ensaio. Talvez essa pergunta nos leve à uma              

reflexão mais crítica sobre o que se propõe sobre o ensino do empreendedorismo.             

Provavelmente nos ajude a compreender porque nem todos os alunos de disciplinas            

vocacionadas para essa finalidade realmente se tornem empreendedores. Não seria          

o caso de admitir que pessoas como as dos exemplos citados, tenham trilhado seus              

caminhos guiadas por uma força interior que não se ensina? Caso isso seja real, o               

ensino do empreendedorismo poderia estimular esse potencial ou, talvez, contribuir          

para que as pessoas desenvolvam postura empreendedora.  

Nesse sentido, os encontros promovidos pelo Dr.Jacques Marcovitch têm sido          

providenciais para o aguçar o nosso olhar sobre o tema, permitindo-nos perceber as             

suas múltiplas faces e manifestações. Desta forma, sugere-se incluir nos próximos           

encontros estudos sobre casos de empreendedorismo social, considerando que a          

postura empreendedora também se constrói com exemplos de vida. 

Referências 
 

Casa Hope. (s.d.). Casa Hope . Acesso em 2016 de 08 de 2016, disponível em              
http://hope.org.br/quem-somos/ 

Gartner, W. B. (Sumer de 1989). "Who is an entrepreneur?" Is the wrong question.              
Entrepreneurship Theory and Practice , pp. 47-67. 

Gordinho, M. C. (2009). Livro de Ruth.  São Paulo: FECAP. 
Neck, H. M., & G.Greene, P. (2011). Entrepreneurship education: knows worlds and            

new frontiers. Journal of Small Business Management, V.49 (1), pp. 55-70. 
Pastoral da Criança. (s.d.). Biografia da Dra Zilda Arns . Acesso em 12 de 08 de               

2016, disponível em Pastoral da Criança:      
https://www.pastoraldacrianca.org.br/biografia-dra-zilda 

Tarantino, M. (03 de fev de 2015). A vida inspiradora de Carmen Prudente. Isto E .               
Acesso em 12 de 08 de 2016, disponível em         
http://istoe.com.br/403035_A+VIDA+INSPIRADORA+DE+CARMEM+PRUDE
NTE/ 
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Educação Empreendedora: Como aumentar a criatividade nos 
estudantes 

 

Edson Ricardo Barbero * 11

 

A sala de aula não deve mais ser entendida como um ambiente            

exclusivamente dirigido à transmissão de conteúdos. Ao contrário do observado em           

gerações passadas, o processo de ensino-aprendizagem deve hoje pautar-se pela          

construção e aplicação de saberes e pela lapidação da autoestima. Deve, além            

disso, ser um espaço de estímulo à construção de múltiplas competências.           

Utilizo-me do presente texto para debater modos práticos de aplicar, no ambiente            

educacional, métodos de ensino-aprendizagem que estimulem a criatividade entre         

jovens adultos. Notadamente, examinarei a educação para o criar no contexto da            

Administração de Empresas. A exposição da história dos pioneiros empresariais          

brasileiros, neste contexto, deve servir como instrumento para concretizar tais          

práticas. 

No contexto da educação contemporânea fala-se bastante da necessidade de          

se desenvolver competências. Neste contexto, a ONU divulgou as aptidões que           

necessitam ser realçadas: saber, ser, fazer e conviver. No âmbito dos cursos sobre             

gestão, não obstante, entendo a necessidade de se adicionar ao menos 3 novas             

capacidades: saber imaginar, saber transformar e saber criar. Tal acrescimento          

de verbos não deve ser capturadas por suas nuances semânticas apenas. Ao            

contrário, considero totalmente prático se desenvolver a imaginação construtiva nas          

mentes dos futuros gestores. Serão eles que engendrarão um mundo novo por meio             

de novos produtos, organizações, serviços e, sobretudo, novas maneiras de se           

relacionar com stakeholders.  

Segundo a compreensão convencional, a criatividade é algo inerente a          

alguém dotado de características extraordinárias. Todos querem que seus filhos          

sejam criativos e, em empresas, muitos discursam sobre a necessidade de “pensar            

fora da caixa”. Quando raciocinamos sobre criatividade, normalmente, nos vêm à           

11* Coordenador do Centro de Empreendedorismo da FECAP e docente do Mestrado em Administração              
da mesma instituição. Docente de MBA da Fundação de Instituto de Administração. Doutor e Mestre em                
Administração pela FEA-USP. Engenheiro de Produção pela USP. ebarbero@fecap.br 

mailto:ebarbero@fecap.br
mailto:ebarbero@fecap.br
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mente pessoas brilhantes, como os pioneiros empresariais brasileiros. Criatividade é          

quase um mito. Embora existam pessoas que, por terem sido estimuladas na            

infância ou possuírem características genéricas, tenham maior inventividade, todos         

podem criar. Segundo a professora Teresa Amabile, da Harvard University,          

“criatividade é o processo de produção de algo novo ou ideias novas em qualquer              

domínio”. Para ela “todos os seres humanos com capacidades normais são capazes            

de produzir um trabalho ao menos moderadamente criativo”. 

A criatividade se origina da combinação de três fatores: (1) O nível e             

profundidade de conhecimento que as pessoas têm de seu trabalho; (2) Certas            

habilidades criativas em si; e (3) O grau de motivação intrínseca dos indivíduos em              

relação à atividade. Assim, a pessoa mais criativa provavelmente será a que de fato              

possui algumas habilidades criativas muito presentes nos pioneiros, mas também          

conhece do assunto em profundidade e demonstra grande motivação em gerar           

excelentes resultados. A ausência de qualquer um desses componentes provocará          

uma limitação na criatividade. 

Neste sentido, cabem algumas recomendações fundamentais para       

transformar o ensino de gestão, ao qual estou mais ligado e, portanto, posso             

intercambiar ideias. Vamos a tais dicas. 

1) Utilização de métodos de ensino centrados na geração de conteúdos por           

parte dos alunos. É mister deixar os modelos educacionais que somente           

enfatizam a transmissão pura e simples de saberes no sentido          

conteudista. 

2) Apresentação de role models na vida cotidiana da universidade. Aqui,          

notadamente, cabe a discussão acerca dos pioneiros empresariais. Uma         

vez que os estudantes debatam a vida e trabalho de empresários           

bem-sucedidos, tendem a ter maior clareza dos passos para empreender          

e, sobretudo, internalizam de modo mais profundo a real possibilidade de           

serem protagonistas. 

3) Construção de um ecossistema empreendedor em toda a universidade. A          

sala de aula, embora relevante, é apenas uma das peças que tornam            

instituições de ensino mais inovadoras. Há três dimensões para uma          

instituição de ensino inovadora. A primeira delas refere-se à gestão da           
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própria instituição. A instituição inova em seus produtos, processos e          

modelos de negócios? A segunda perspectiva está ligada à inovação no           

ensino-aprendizagem. Ensina-se de forma inovadora e que,       

especialmente, potencializa a aprendizagem dos alunos? Usamos da        

melhor forma as novas tecnologias? Ou apenas transmitimos conteúdos a          

serem memorizados? Por fim, é necessário ainda analisar a formação de           

indivíduos e profissionais inovadores presente nos egressos. Nosso aluno         

apresenta atitude empreendedora? Procura ser protagonista em suas        

áreas de atuação? Até que ponto as pessoas são desenvolvidas para, de            

fato, inovar em seus campos de trabalho? 

 

Cada uma das questões expostas acima demanda esforços distintos.         

Transformar uma organização para que ela seja mais inovadora talvez signifique           

propor alterações em sua gestão. Por outro lado, inovar nas práticas pedagógicas            

passa, por exemplo, por transformar o papel do docente. Por fim, a perspectiva             

inovadora dos alunos deve ser discutida em um âmbito ainda mais abrangente no             

qual importam os métodos pedagógicos adotados, mas também influem as          

atividades de extensão e até cenário de vida mais amplo do estudante. É preciso              

não confundir “Educação” com “Escolarização”. A Educação é mais abrangente, pois           

uma pessoa se educa em diversos outros contextos de suas vidas.  
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Modelos próximos: empreendedores na comunidade escolar local  
Gustavo de Camargo Souza * 12

 

 

Na perspectiva da sala de aula como espaço de construção de conhecimento            

e identidade, e visto a necessidade de, na Educação Empreendedora, se formar            

jovens que dominem não apenas técnicas de gestão e planejamento, mas também            

competências que lhes forjem atitude empreendedora, é imperativo promover entre          

a comunidade escolar a imagem de modelos capazes de inspirar alunos em sua             

construção de caráter e processo de identificação.  

Assim, o ensino de pioneirismo empresarial no Brasil como conteúdo          

disciplinar em escola regular é uma demanda real. Dela, porém, em razão da             

diversidade e desigualdade de contextos socioeconômicos do país, derivasse outra:          

como aproximar as histórias de vida dos pioneiros do Brasil às de alunos em              

diferentes circunstâncias? Especificamente, como transformá-los em modelos       

verdadeiros? Em modelos que impactem a ponto de suscitar a assimilação de seus             

atributos? Ora, apenas participa do movimento que nos identifica aqueles que nos            

cativam: as abstrações que nos representam são, na verdade, projeções do que, um             

dia, conhecemos realmente, daqueles com quem vivemos e convivemos. Nesse          

sentido, além de indicá-los os pioneiros históricos, é necessário propor aos alunos            

atividades que lhes conduzam a descobrir em sua própria comunidade pioneiros e            

empreendedores modelos.  

Sandra Boccia corrobora esta perspectiva quando afirma, ao nos contar dos           

preparativos para o Prêmio Grandes Mulheres, que, até a data do IV Curso de              

Pioneirismo Empresarial, o Prêmio havia recebido apenas “45 inscrições, de 2000           

esperadas”. “Por quê? ”, ela prossegue. “Um dos motivos que eu encontro é algo              

que acompanha essa mulher empreendedora, que não se reconhece por falta de            

modelo. Ela vê a inscrição e pensa: ‘será que esse prêmio é para mim? ’”. Sandra                

nos diz ter recebido uma ligação de uma das fundadoras da Endeavor perguntando             

se se enquadrava no perfil da campanha. “Sempre me espanta essa insegurança”.  

12* Bacharelando da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.  
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Sandra atribui o fato a razões históricas. Segundo ela, faltam modelos que            

construam o imaginário da mulher empreendedora. De fato, o padrão tradicional do            

empreendedor é exclusivo. Não abrange a definição que buscamos: de que           

empreendedor é todo aquele que transforma sua realidade com soluções inovadoras           

e rentáveis, ao contrário, no imaginário social, empreendedores são homens ricos,           

proprietários de grandes empresas. Tal realidade é distante da maioria dos           

brasileiros: se foram difundidos poucos modelos de mulheres        

empreendedoras, não se difunde modelos de empreendedores de baixa renda. 

Alfredo Lopes, indicando dados alarmantes sobre o Amazonas, verbera o descaso           

com a população e a economia do estado. Inicia seu relato, porém, com muita              

sensibilidade: apresenta um fragmento de entrevista com Dr. Moyses Israel, que           

nele diz de algumas memórias e declara: “Estudem! Para se livrar dos caciques”.             

Depois, Alfredo nos conta um pouco da história de Israel. Tal abertura humaniza             

suas palavras. Há força na imagem de Israel, em sua voz, em sua             

prosódia e gestual. A história de Israel fortalece o discurso de Alfredo Lopes.  

Após sua exposição, Alfredo nos clama: “Nossa região ainda não tem rosto e             

não tem voz. Precisamos falar disso na sala de aula! Precisamos pensar no Brasil              

que vai além de Minas, além da Bahia”. Considerando as palavras de Alfredo,             

lembrei-me de empreendedores sem rosto nem voz que conheci ao mapear favelas            

da Cidade de São Paulo. Lojistas, costureiras, padeiros e padeiras, líderes           

comunitários que estavam fora do mapa da cidade, mas cuja história era marcada             

por adversidade, sensibilidade e criatividade em busca do sustento. São pequenos           

empreendedores e empreendedoras que poderiam ser modelos aos jovens com          

quem convivem, mas que não se reconhecem como tal por conta de sua condição              

econômica.  

Nesse sentido, para nos contemplar com outra perspectiva de empreendedor,          

Marília Bonas nos traz a história de Adama Konate, proprietário do restaurante Merci             

Ma Mère. Adama é malinense. Deixou sua terra para viver nos Estados Unidos, mas              

passou antes pelo Brasil e não quis mais partir daqui. Formou-se em Contabilidade             

pelo Senai e, desde então, serve comidas típicas do Mali em seu            

restaurante no bairro do Brás, próximo ao Museu da Imigração. Marília diz que    

Adama é “um empreendedor individual que espraia sua ação pró-coletivo”. Segundo           
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ela, Adama avança em sua atitude empreendedora ao rearranjar seu          

estabelecimento para atender a demandas sociais que lhe tocam. Com seu negócio,            

ele cria uma rede de pessoas que se auxiliam mutuamente e se encontram no              

espaço do restaurante. Além de comerem boa comida a preço acessível, seus            

clientes utilizam, a baixo custo, as cabines para ligações         

internacionais e as lavanderias coletivas disponíveis.  

Como a história de Adama, quantas outras aguardam serem contadas?          

Adama Konate é um grande nome na comunidade africana da Cidade de São Paulo.              

Com certeza, é um empreendedor. Contudo, quantos outros como ele não se            

reconhecem assim por falta de modelos?  

Diante da necessidade de modelos à atitude empreendedora, além de          

ensinarmos sobre os grandes pioneiros e empreendedores históricos, precisamos         

levantar, na comunidade de nossos alunos, modelos de empreendedores. Para          

alunas, mulheres empreendedoras, para alunos de baixa renda, empreendedores         

que compartilham seu contexto socioeconômico, para diferentes estados da         

Federação, empreendedores que lhes representem nacionalmente, sempre, para        

cada comunidade, empreendedores que lhe sejam caros, tangíveis e próximos. 

Precisamos de modelos reais. Para instruir nossos alunos nos modelos históricos do            

pioneirismo brasileiro, ao mesmo tempo, temos de incentivá-los a buscar modelos           

de empreendedores a seu redor: pessoas cuja imagem eles vejam,          

cuja voz eles ouçam, cuja história lhes seja humana e verdadeira.  

Há muitas atividades que, para tanto, podem ser transversais no ensino:           

elaborar redações, fazer questionários, entrevistas e outros levantamentos na         

comunidade escolar, receber empreendedores locais para palestras e conversas. O          

importante é que histórias sejam contadas! Assim, além de aproximar os grandes            

pioneiros da diversidade de cada comunidade, a cultura empreendedora será          

fortalecida: os empreendedores locais encontrarão reconhecimento por seu trabalho,         

os alunos encontrarão modelos próximos e, consequentemente, adotarão        

mais facilmente uma atitude empreendedora.  
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O poder de realização capaz de transformar uma sociedade 
Jakson de Campos Gonçalves * 13

 

O empreendedorismo tem se tornado uma alternativa para pessoas que estão           

fora do mercado de trabalho, porém, poucas pessoas fazem ideia de onde podem             

chegar se empreenderem em suas vidas. Mais do que uma alternativa para se             

manter ocupado profissionalmente, empreender pode ser uma mudança de         

realidade para sua vida e de sua família, e em casos extraordinários uma mudança              

de direção para a humanidade.  

Pode-se afirmar que desbravadores que trilharam seus próprios caminhos         

trouxeram avanços que permitem hoje a humanidade desfrute de coisas jamais           

imaginadas, e que hoje não nos entendemos sem determinados itens, serviços e            

produtos. Os caminhos outrora trilhados, obriga que os pioneiros atuais continuem a            

perseguir a luz em meio a escuridão, buscando alcançar um novo patamar social.  

A história recente do Brasil nos traz personagens incríveis que transformaram           

a realidade da sociedade em que viveram, e deram novas bases para futuras             

gerações. Francisco Matarazzo, Jorge Street, Delmiro Gouveia, Guilherme Guinle,         

Edson Queiroz, entre outros, têm biografias que são capazes de inspirar jovens a             

descobrir um novo mundo de possibilidades que até então não ousaram aspirar. A             

rica história desses personagens, a maneira como foram capazes de abrir novos            

caminhos para a sociedade, trazerem inovações e dessa forma, serem cidadãos           

produtivos, pode ser uma fonte de transformação de vidas atuais pela proximidade            

com a realidade de qualquer um que hoje vê a necessidade de mudança de              

paradigmas, mas não consegue entender quais são os passos necessários para           

uma vida produtiva e transformadora. Brasileiros que conseguiram transgredir         

obstáculos comuns àqueles que buscam fazer sua própria estrada e criar uma            

sociedade transformada pelos seus atos, podem ser a base de novas realidades            

para visionários atuais.  

13* Consultor da E-nova Consultoria Empresarial, personalizada para novos empreendedores e micro e 
pequena empesas. Possui MBA em Marketing Estratégico.  
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A possibilidade que alunos possam conhecer os homens que fizeram nosso           

Brasil um país com os atuais parâmetros sociais e tiveram a oportunidade de trazer              

para a nossa realidade discussões que pertenciam as sociedades desenvolvidas da           

época, lembrando que, trazer para o Brasil questões dos grandes centros europeus            

já era um avanço, visto se tratar de uma época em que as viagens e a comunicação                 

nem se compara com os dias atuais.  

Quando analisados aspectos relacionados às atitudes dos personagens        

estudados, as dificuldades inerentes de sua época e os resultados alcançados,           

pode-se trazer confiança para os alunos que hoje estão em formação profissional, e             

também formação de personalidade. Incluir essas bibliografias pode trazer para os           

alunos a confiança no poder de realização que possuem, independentemente das           

circunstâncias, porque como se observa nos personagens, as dificuldades são          

irrelevantes quando se tem um propósito firme. Transmitir o empreendedorismo é           

uma tarefa de grande importância na formação de cidadãos que terão a percepção             

do poder transformador de realidades que tem quem busca agir de maneira            

produtiva, proativa e pioneira visionando soluções para necessidades ainda não          

percebidas pela sociedade. Exemplos de pessoas que viveram no mesmo país, com            

dificuldades comuns a um país que historicamente está atrasado em comparação           

com as potências econômicas, mas que mesmo assim conseguiram revolucionar os           

mercados em que atuaram, tem a capacidade de encorajamento daqueles que           

analisarem seus feitos.  

O empreendedorismo dentro da sala de aula com certeza é um componente            

especial que poderá revolucionar o Brasil. Um país que tem o empreendedorismo            

como destaque pela população, mesmo sem a educação necessária para poder           

vislumbrar novos caminhos, terá um empreendedorismo com mais qualidade, com          

resultados mais positivos e qualificados, podendo a partir daí transformar a cultura            

da sociedade com estímulo, tanto quanto o estímulo e status dado a profissões             

tradicionais.  

A lei que inclui o empreendedorismo na grade curricular não é por si só              

suficiente para alterar toda uma cultura social, mas é um passo importante. Há             

exemplos bem-sucedidos, mas que estão relacionados a casos específicos que não           

abrangem a maioria dos estudantes, e sim a atuação empreendedora de um            
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educador que decidiu desbravar esse caminho por iniciativa própria, e assim mudou            

a realidade de alguns. A estrutura das escolas públicas não é suficiente para atender              

essa necessidade, haverá sem dúvida necessidade de atitudes dos educadores e           

coordenadores pedagógicos para esse projeto. Para obter uma participação ativa da           

rede de educação, há necessidade de empenho em treinar os professores sobre a             

importância da cultura empreendedora, porque talvez nem eles próprios conheçam a           

importância dessa cultura, porque nunca foi tratado do tema no sistema de ensino             

tradicional, e não costuma fazer parte da grade curricular da área pedagógica.            

Portanto, há necessidade de um movimento e campanha para que os professores            

tenham real interesse em transmitir para os alunos o ensino empreendedor, porque            

isso fará a diferença na percepção do aluno, e na criação de uma sociedade              

consciente da importância da atitude empreendedora no cotidiano, e o quanto isso            

pode ter influência na vida e no futuro da própria sociedade. 
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Características empreendedoras e construção de identidade 
  

Luiz Carlos Cruz *  14

 
 

Inicialmente, quero agradecer aos Coordenadores do Curso em pauta, a          

grande oportunidade para que eu me mantenha atualizado no tema que sou            

apaixonado, não só pelos exemplos que eles nos deixam, mas também com os             

horizontes de oportunidades que podemos gerar para com nossos alunos.  

No desenvolvimento do seminário, a condição dos Pioneiros em Sala de Aula            

foi o detalhe de maior relevância. 

Como deveria ser introduzido esse tema em sala de aula, visto que essa              

realidade ainda se faz distante para os alunos. A mistura está na motivação na              

proposição dos eventos atinentes. 

 
No meu caso, propus aos alunos: 
 

1. Investigar os Pioneiros: Os Lundgren, Luiz Tarquínio, Bernardo Mascarenhas,         

Delmiro Gouveia, Roberto Marinho, Augusto Trajano de Azevedo Antunes,         

Samuel Benchimol, Edson Queiroz, todos concentrados no volume 3 do livro           

Pioneiros & Empreendedores e mais Dr. Antonio Ermírio de Moraes, que com            

os Lundgren aproximam-se da realidade de tempo deles. 

2. Separar o legado que cada um deles deixou para a sociedade, bem como             

para a sua família no prosseguimento dos negócios. 

3. Identificar em cada biografia as características de empreendedor        

encontradas. 

4. Descubra em você, meu aluno, quais as características que você possui que            

sejam assemelhadas com as dos Pioneiros. 

14* Mestre em Gestão e Estratégia de Negócios. Professor de Administração da Universidade Paulista - 
UNIP 
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5. Fazer uma planilha (Excel), colocando nas linhas (2,3,4 etc.) os nomes dos            

Pioneiros, já nas colunas (B, C, D etc.) colocar as características do Pioneiro             

na quantidade de 10 características).  

6. Marcar a característica de cada pioneiro com um X na linha correspondente            

ao seu nome (Pioneiro).  

 

7. Não esqueça de colocar também o seu nome (aluno), ou dos componentes            

do grupo (que fazem parte do grupo de trabalho) nas linhas da planilha             

(Excel). 

8. Conclusão: Elaborar quesito considerando; aprendizado, pontos relevantes do        

legado dos Pioneiros, qual resultado das tuas características versus         

pioneiros.  

9. Feito isso, elaborar um relatório encadernado deixando a planilha na primeira           

página, narrando todos os quesitos pedidos individualmente, inclusive os teus          

(alunos). Não esqueçam de colocar no trabalho as fontes consultadas. 

10.Entregar uma semana antes das provas de avaliação do semestre. 

 

Já tenho feito trabalhos semelhantes em outros semestres utilizando outros          

personagens, mas sempre, com a dificuldade de não existir muita informação a            

respeito, ou quando encontrado, as informações eram dispersas, dificultando a          

ajuntada.  

Os personagens atuais com a concentração no volume 3, com exceção do            

personagem Antonio Ermírio de Moraes, poderá facilitar muito o trabalho dos alunos. 

 Também nos foram apresentados os centros de memória da Hering, Bunge,           

Klabin e também o da Votorantim, que já havia sido apresentado no seminário do              

ano passado por Tânia Lima, do Centro de Memoria Votorantim.  

E as falas cada vez mais empolgantes, respalda no museu do imigrante,            

momento em que percebemos o que nossos antepassados passaram e quais foram            

as grandes razões que os forçaram a sair de suas bases e entrarem em um mundo                

desconhecido, e, mais presente a história de imigrante originário da África, que aos             

poucos foi aprendendo a nosso idioma, começou a articular os contatos, montando            

um restaurante denominado “Obrigado Minha Mãe”, dispondo de lavanderia, lan          
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house, mostra com relevância a sua participação no empreendedorismo e apoio aos            

seus patrícios.  

As condições determinísticas eram cruciais para todos, ou era acertar, ou           

acertar, não existia retorno. Fomos percebendo as dificuldades que tiveram nas           

entradas, as dificuldades das enchentes, as condições visionárias com que          

Simonsen com pouca idade já começava a participar da política com o intuído de              

trazer o desenvolvimento, não esperando o tempo passar, estavam construindo o           

futuro.  

Marilia Bonas, diretora do museu do imigrante nos atualiza nas informações           

sobres os imigrantes, mostrando que no início do século XX, 92% dos trabalhadores             

na indústria eram imigrantes dos quais 89% eram italianos. Isso fez com que eu              

voltasse para os meus antepassados e o que veio confirmar em viagem à terra-mãe              

deles (Trento-Itália) as dificuldades que poderiam ter a continuarem naquela          

distância, fazendo o mesmo caminho de vinda ao Brasil trazendo consigo a cultura             

que ainda senti existir no local, o trabalhar com o couro em todas as suas fases. E                 

nessas condições tinham de acertar e só acertar, não permitindo o seu retorno,             

condição que todos os demais imigrantes tinham. 

É minha expectativa de há muito temos necessidade, em sala de aula, nos             

transformar em motivador contínuo do primeiro até o último minuto de aula, sob             

pena de, ao menor descuido, perder o controle da mesma. 

Com o conhecimento e na transferência contínua desse aprendizado, tenho          

conseguido resultados brilhantes quanto ao comportamento e também de provocar o           

interesse dos alunos em conhecer o desconhecido. 

Na expectativa de ter correspondido ao questionamento proposto,  

E, o meu muito obrigado por mais essa oportunidade. 
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Empreendedorismo em Escola do Ensino Médio 
 

Luiz Fernando Milani * 15

Como é importante nos reunirmos para refletir os temas que envolvem o            

empreendedorismo e a formação de alunos e professores, à luz dos grandes            

pioneiros e de profissionais que possuem o olhar apurado da educação e que             

possuem a inquietude da transformação saudável da sociedade.  

Saio desse encontro com esperanças renovadas e com muito entusiasmo          

para promover mudanças nos quesitos capacitação e formação de professores          

dentro da instituição superior a qual pertenço, com vistas a melhorias nos projetos             

que ora desenvolvemos. Embora timidamente, mas, com a bravura peculiar dos           

educadores empreendedores. 

Importante ressaltar que, as provocações iniciais feitas pelo Prof. Jacques          

Marcovitch são os eixos norteadores dessa grande discussão e que deverá perdurar            

por muito tempo ainda: “[...] somos educadores engajados no desenvolvimento da           

cultura e da atitude empreendedora e a sala de aula é o local dessa construção, do                

conhecimento e da socialização humana... da construção da identidade, da busca da            

auto realização e do fortalecimento da autoestima e de influenciar nossos jovens            

para que tenham coragem para subir nos ombros dos grandes empreendedores do            

passado para olhar para um futuro possível de construção e de transformação [...].”  

O Prof. Alexandre Saes enfatizou a importância de trabalhar os temas:           

pioneiros e empreendedorismo dentro de um contexto histórico, caso contrário, será           

muito difícil entender as atitudes e visões dos empreendedores que fizeram a            

diferença no passado, sem um cenário político-econômico da época. Valer-se da           

história, dos fatos para que possamos entender os problemas da          

contemporaneidade e criar perspectivas para repensarmos o futuro, são ingredientes          

indispensáveis e necessários.  

15* Mestre em Comunicação pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, onde atua como               
professor nos cursos de graduação. Consultor de empresas. Possui graduação em Tecnologia Elétrica             
pela Universidade Mackenzie e pós-graduação em Comunicação e Marketing (Lato-Sensu) e Gestão de             
Negócios (FGV).  
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As contribuições de Marília Bonas, Palmira Teixeira, Amélia Malheiros, Flávia          

Pereira e Tânia Lima foram determinantes ao apresentarem os atores, suas crenças,            

valores e atitudes diante das realidades desafiadoras pelas quais os imigrantes           

recém-chegados ao Brasil, cada um em sua época, enfrentaram e realizaram seus            

sonhos e conquistas. Destacaram com clareza que, os empreendedores atuais          

devem possuir o mesmo sentimento dos imigrantes de outrora: “Não existe a volta,             

não existe a possibilidade do retorno, só resta a alternativa de seguir em frente”.  

As questões: O quê? E como? O tema empreendedorismo deve ser levado à             

sala de aula formam os próximos desafios a educadores e pensadores.  

As contribuições de Mara Sampaio e Eduardo Piagge estimulam a trabalhar           

no ambiente da sala de aula a atitude empreendedora requerida hoje, tendo uma             

base histórica, um olhar no passado permitido por meio da alta qualidade e do              

conteúdo desenvolvido nos programas produzidos para o History Channel na Série           

os Gigantes.  

Depoimentos:  
 
Projeto USCS Empreender.  
 

Trata-se de um projeto que prepara os graduandos e pós-graduandos para           

atuarem com comportamento empreendedor para vislumbrarem soluções       

inovadoras diante de um cenário em constante mudança, para as diversas carências            

apresentadas pela sociedade econômica atual.  

A metodologia utilizada permite aos alunos/participantes desenvolver um        

projeto de criação de empresas/negócios inovadores durante o período em que           

realizam o seu curso de graduação/pós-graduação e empreendedores oriundos do          

Comitê da Rede Global de Empreendedorismo Endeavor – Regional de São           

Caetano do Sul, além de parcerias com incubadoras de empresas. 

Para a estrutura curricular do USCS EMPREENDER, consideram-se as         

atividades específicas pertinentes a construção de um Plano de Negócios, com uma            

carga horária prevista de 150 horas com atividades presenciais com professores           

tutores, vídeos, podcasts, a Rádio a TV USCS, além do ambiente virtual,            

possibilitando ao seu término, condições de participação da Feira de Negócios           

USCS e do Prêmio Santander Empreendedorismo.  
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O projeto está eu seu segundo ano, conta com 52 empresas, duas turmas, e              

82 participantes entre alunos, ex-alunos e membros da comunidade.  

 
 
 
 
USCS Empreender Teens 

 
Projeto de Empreendedorismo tendo como público-alvo os estudantes das         

Escolas do Ensino Médio da cidade tendo o EME Alcina Dantas Feijão como um              
piloto, na direção de desenvolver as competências empreendedoras no ambiente da           
formação inicial de nossos adolescentes e jovens, com as características: 
 

• O Empreendedorismo e a Inovação, despertadas já na adolescência como          

fator de empregabilidade e de transformação social; 

• Das demandas específicas geradas pelo mercado competitivo;  

• Da inovação em sua própria concepção e composição;  

• Da relevância do projeto para a sustentabilidade e uma nova ordem           

socioeconômica.  

O projeto tem a intenção de desenvolver a disciplina empreendedorismo nos           

currículos das escolas com carga horária de aproximadamente 90 horas sendo que            

ao final do período, todos os participantes receberão um tablet e os projetos das              

empresas considerados adequados para implantação e execução, terão        

oportunidade de demonstrar o seu negócio em uma Feira de Negócios além de             

receberem premiação em dinheiro, na parceria com a Prefeitura Municipal de São            

Caetano do Sul.  

Há de se considerar objetivos de médio/longo prazo desse projeto a           

participação das escolas de Ensino Fundamental II e do Ensino Médio localizadas            

no município sendo o período de realização previsto de um semestre.  

Nesse período, haverá prioritariamente formação e capacitação especial para         

os professores pois deverão ser orientadores dos grupos de alunos e o regulamento             

ainda está sendo elaborado considerando o calendário letivo das escolas.  

Temos a certeza de que os desafios são grandes para a o desenvolvimento             

de uma cultura empreendedora, mas, a socialização feita pelo projeto Pioneiros das            

ações e das atividades desenvolvidas por inúmeros educadores, proporcionará a          
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criação, em uma dimensão maior e mais adequada, de um programa completo e rico              

de alternativas de novas práticas educadoras em sala de aula e fora dela. 
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Imigração e superação: novas práticas para educadores  
 

Mayanna Napchan * 16

 

O curso “Pioneirismo Empresarial e a Construção do Século XXI: Capacitação           

de professores e novas práticas”, realizado entre os dias 27 e 28 de julho no Museu                

da Imigração, em São Paulo, foi composto, principalmente, por educadores          

dispostos a pensar novas formas de conhecimento, à medida em que existe a             

crença de que a sala de aula deixa de ser um local de transferência de               

conhecimentos para transformar-se em um ambiente propício à socialização e à           

construção de conhecimento, além de reconhecimento de identidade e         

desenvolvimento da autoestima de educandos de uma forma ampla. 

A importância do estudo da história industrial brasileira (e consequentemente,          

de grandes líderes dessa área) pode servir como uma ótima maneira de incentivar             

jovens a pensarem diferentes possibilidades de caminhos profissionais, uma vez          

que, historicamente, a ascensão de grandes líderes muitas vezes é feita através de             

momentos conturbados e instáveis (política, social, economicamente), portanto um         

momento de crise pode ser uma boa oportunidade para aparição de tais figuras             

(como ocorreu nas primeiras décadas do século XX e tem possibilidade de ocorrer             

novamente nos dias de hoje, dada a situação política, social, econômica,           

humanitária em diversos países). O cenário político e econômico atual pode ser            

comparado (ainda que guardadas as devidas proporções) ao início do século XX, no             

qual havia uma incerteza muito grande sobre o futuro, portanto tornando-se um bom             

momento para o desenvolvimento de lideranças. 

O programa “Pioneiros e Empreendedores”, através de algumas iniciativas,         

promove o estudo sobre tais personalidades que foram de grande importância para            

a história industrial e econômica do país, dessa forma contribuindo para o            

conhecimento acerca de personagens importantes para a construção do país e sua            

configuração atual, tais como Roberto Simonsen, Leon Feffer, os Irmãos Hering,           

Edson Queiroz, alguns dos quais foram abordados ao longo dos dois dias da quarta              

edição do curso. 

16* Bacharelanda da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.  
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O local escolhido para a realização do curso foi essencial para caracterizá-lo,            

haja vista que o Museu da Imigração se encontra onde já foi um lugar de recepção                

de imigrantes recém-chegados (atualmente conta com um albergue para moradores          

de rua refugiados de outros países). Dessa forma, foi possível estabelecer a            

constante relação entre imigração e superação (pois todos as personalidades          

estudadas ao longo do curso consistiam em imigrantes que chegaram ao Brasil e             

tiveram que utilizar sua criatividade para superar os obstáculos, ainda que tenham            

chegado em momentos diferentes da história do país). 

A semelhança entre os pioneiros estudados, relacionada à imigração, diz          

muito a respeito de sua trajetória e da importância da inovação e do             

empreendedorismo, pois ambos são necessários à superação em um ambiente          

novo, com uma cultura diferente da sua original, longe de sua família etc, esse tema               

foi bastante abordado por todos os convidados presentes. 

Outro elemento importante, destacado ao longo do curso, foi a importância de            

se considerar não apenas o Sul ou Sudeste do Brasil, mas sim considerá-lo em sua               

totalidade, com as dimensões continentais que possui, uma vez que muitas vezes as             

histórias de grandes personalidades ficam concentrada apenas nessas regiões. 

Os centros de memória, presente em alguns grupos industriais (como os           

grupos Votorantim e Klabin), são ótimos recursos para a preservação da memória de             

uma família de importância (e/ou de um grande empreendedor) e podem até ser             

utilizados como um recurso educativo, até mesmo em escolas (relato de visita de             

uma escola municipal ao Centro de Memória Votorantim). Muitas vezes, a distância            

entre a realidade de uma comunidade de determinada escola pública e um grande             

grupo empresarial é muito grande, porém é possível mostrar ao jovens e crianças             

que houve um ponto de partida e que muitos também enfrentaram diversas            

dificuldades antes de se estabelecerem como empreendedores. 

O IV módulo do curso foi de extrema importância para minha formação,            

enquanto educadora, ao me proporcionar pensamentos que normalmente não estão          

presentes no cotidiano “escolar”, uma vez que o conhecimento econômico (assim           

como seu contexto histórico relação com o país) não são considerados como            

conteúdos a serem apresentados em escolas ou para um público jovem           

(aparecendo, frequentemente, apenas em cursos de graduação relacionados à área,          
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portanto não sendo acessível a um grande número de pessoas, incluindo possíveis            

“pioneiros” e “empreendedores”). 

 



28 
 

A dimensão comportamental no ensino do empreendedorismo 
 

Roberto Flores Falcão * 17

 

Durante os dois dias em que estivemos reunidos no Museu da Imigração,            

tivemos contato com diversos profissionais e pesquisadores sobre o tema, formando           

um verdadeiro mosaico sobre o pioneirismo e o empreendedorismo no Brasil. Foram            

momentos muito ricos, com pontos de vista e repertórios diversos, unidos por um             

objetivo comum: melhorar a disseminação e a educação empreendedora no país,           

dentro e fora da sala de aula. 

Nesse sentido, foi importante termos tanto os relatos sobre os pioneiros           

brasileiros, com o contraponto de um americano (Henry Ford), quanto o ponto de             

vista sobre o que é feito hoje na Secretaria de Educação, nos Museus da Memória e                

mesmo no dia a dia de cada participante. Apesar de breve, o encontro em grupos no                

final do primeiro dia foi muito agradável e proveitoso. 

A partir de todas as apresentações, algumas reflexões podem ser extraídas. A            

primeira, e que me parece mais gritante, é a necessidade de se estimular a              

educação empreendedora nas escolas. Não apenas com a inclusão de uma           

disciplina de empreendedorismo, mas em todo o curso, desde o ensino fundamental.            

A criação de iniciativas como a que testemunhamos – de Torrinha – evidencia que              

isso é possível. Ações que envolvam a criança e o jovem não apenas com a teoria,                

mas com atividades práticas, lúdicas ou não, com repercussões sociais          

significativas. É preciso oferecer às novas gerações o direto de imaginar, de criar, de              

sonhar e de acreditar. Somente com isso será possível se pensar em alguma forma              

de empreendimento. A falta de autoestima e de autoconfiança são bloqueios que            

inviabilizam sequer a concepção de um negócio, independentemente de seu          

tamanho e impacto. 

17* Doutorando em Administração de Empresas pelo Programa de Pós-Graduação da FEA/USP, com             
ênfase em Marketing. Graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo             
(2008), pós-graduado em Direito do Trabalho (2009) e especialista em Direito Civil e Direito do               
Consumidor (2010). É coordenador do curso de Administração de Empresas da Faculdade            
Alfa/FADISP.  
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A mera inclusão de disciplinas de empreendedorismo pode levar ao ensino de            

técnicas e à criação de ferramentais que potenciais empreendedores nunca          

coloquem em prática se não acreditarem que são capazes. Se não perceberem que             

o futuro é deles. Se não entenderem que eles são os agentes da mudança; não o                

Estado e não eventuais ações de responsabilidade social de grandes corporações. É            

claro que políticas sociais e a iniciativa privada exercem, ou podem exercer, um             

papel relevante na melhoria das condições socioeconômicas e culturais de um povo.            

Mas elas não são suficientes. 

Como bem comentou Mara Sampaio, é preciso estimular a atitude          

empreendedora, o autoconhecimento. E isso, não é exclusividade de disciplinas de           

empreendedorismo ou de negócios. Todo o professor pode criar dinâmicas e           

atividades que envolvam o aluno, que o façam resolver problemas mais práticos (até             

reais), que estimulem o trabalho em equipe e a negociação. Aulas mais dinâmicas,             

com metodologias ativas. Como também foi comentado durante o curso, a sala de             

aula não é mais apenas um local para a transferência de conhecimento. Este é um               

dos motivos que leva à evasão dos alunos e à frustração dos que permanecem. O               

professor, como absoluto conhecedor das coisas, como detentor de todo o           

conhecimento que será transmitido aos elementos sem luz presentes na sala de            

aula deveria arrepiar qualquer cidadão. É preciso construir novas plataformas de           

ensino; transformar o espaço de aula (que não deve se limitar apenas ao quadrado              

da sala de aula) em um local para a construção conjunta do conhecimento. 

A troca de experiências, de repertórios, de vivências dentro dos espaços de            

aula é algo muito rico e não pode ser ignorado pelo professor/educador. Não apenas              

por uma questão de se respeitar as diferentes formas de aprendizagem que podem             

existir entre os alunos, mas também para que se possa aproveitar toda a matéria              

prima que ali está. 

É nesse contexto em que se afirma que a oferta de disciplinas voltadas a              

aspectos técnicos não deve ser o único foco do legislador e do educador.             

Certamente o aparato técnico, o conhecimento sobre planos de negócio, canvas e            

outras questões são muito importantes. Mas especialmente em idades menores, a           

modelagem de algumas características pessoais encontra terreno mais fértil. O          
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aprendizado de técnicas e ferramentas pode ocorrer mesmo durante a etapa de            

realização do empreendimento. 

Avançando na reflexão, é importante se observar não apenas a inclusão de            

disciplinas e de práticas empreendedoras nos espaços de ensino, mas também a            

qualidade dos professores/educadores. Ainda hoje, é comum o tema ser          

negligenciado ou interpretado como de menor valor, sendo seu conteúdo ministrado           

por pessoas que não dominam o tema ou que não são apaixonadas por ele. Isso               

não ocorre apenas com o empreendedorismo, mas com outras disciplinas como           

matemática, por exemplo. O resultado, as aulas são enfadonhas e costumam levar            

os alunos a desgostar do tema, a sentir dificuldade de aprendizado e a não perceber               

a importância do assunto para suas vidas pessoais e profissionais. Trata-se de um             

tema que deve ser abraçado também por coordenadores, diretores e demais           

responsáveis pela educação formal no país, melhorando a capacitação dos          

professores nesse sentido. 

Por último, deve-se destacar uma última questão que deve ser observado           

quando se pensa em sala de aula, especialmente com relação aos jovens. Uma             

característica comum às pessoas de menor idade, com destaque para as novas            

gerações, é a ansiedade e a expectativa de que os frutos sejam colhidos             

rapidamente. O ensino do empreendedorismo, por meio de exemplos reais,          

especialmente de pioneiros, pode destacar os obstáculos enfrentados, as         

dificuldades superadas e a postura do empreendedor perante elas. É uma forma de             

se reforçar a importância da resiliência, da persistência, da dedicação, do           

planejamento e da avaliação/mensuração dos riscos. Traços muito importantes para          

o empreendedor, mas que também são valorizados em qualquer carreira e que            

certamente beneficiam qualquer cidadão. 

Com estas reflexões, destaca-se a relevância do ensino do         

empreendedorismo, com destaque para a dimensão comportamental. Ficam        

reforçados também alguns cuidados na implementação do projeto e na condução           

das aulas, em qualquer espaço de aula que seja (independentemente da idade dos             

alunos, de seu nível educacional e da estrutura ofertada – sala de aula, ar livre,               

curso formal, curso livre...). 
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A essencialidade da cultura empreendedora 
 

Vanessa dos Santos Rodrigues * 
18

 

Nos dias 27 e 28 de julho, participei do quarto módulo do curso “pioneirismo              

empresarial e construção do século XXI”, curso que aconteceu no Museu da            

Imigração, na cidade de São Paulo. Eu, que atualmente estou morando em            

Fortaleza e já estava com viagem marcada para São Paulo em julho, resolvi             

estender o tempo na capital paulista para participar do evento, visto que, apesar de              

ser bacharel em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará, atualmente           

sou professora da rede pública municipal, meus alunos são do ensino fundamental I,             

e a temática me pareceu muito interessante, principalmente no quesito pedagogia           

empreendedora. 

O curso por si só já era interessante, mas, o local escolhido para a realização               

foi também uma grata surpresa. O Museu da Imigração nos proporcionou uma            

verdadeira viagem no tempo e aulas de história inesquecíveis, acredito que o lugar             

foi essencial para que pudéssemos ver como o espírito empreendedor pode surgir            

mesmo através de adversidades e inúmeras barreiras que todos aqueles imigrantes           

tiveram que enfrentar ao chegar em nosso país, barreiras estas que eram desde             

esbarrar em uma cultura completamente diferente da sua de origem, pobreza, falta            

de dinheiro, idioma desconhecido e doenças.  

Como já mencionei anteriormente, sou bacharel em Serviço Social, mas,          

apesar de ter uma formação universitária extremamente marxista, anticapitalista e          

que inclusive enxerga o empreendedorismo como algo negativo ou caráter          

explorador, eu sou liberal e acredito que o empreendedorismo pode salvar o nosso             

país. O cearense é um empreendedor nato, mas, não é fácil fazer isso por aqui, visto                

que minha região, o Nordeste, além de ainda ser muito pobre, é sufocada por              

interferências estatais em todos os sentidos, além da grande dificuldade de ser um             

pequeno empreendedor no nosso país. O excesso de impostos, burocracia e o            

18* Bacharel em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará.  É Professora da rede 
pública municipal de Fortaleza.  
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próprio governo, na grande maioria das vezes, são fatores diretos que impedem as             

pessoas, principalmente os mais pobres, de seguirem pelos caminhos do          

empreendedorismo. 

Não é fácil ser de humanas e defender o que defendo, e esse foi um grande                 

motivo para que eu me interessasse nesse curso, visto que o meu próprio TCC              

defendeu o livre mercado e o empreendedorismo, logo, eu tenho grande interesse            

em estudar sobre como o empreendedorismo pode ser um fator preponderante nas            

mudanças sociais que podem ocorrer em nosso país. Entretanto, como ninguém na            

minha área social fala sobre isso, até por não enxergar isso como algo bom, sinto               

um pouco de dificuldade em como posso argumentar nesse ponto utilizando           

argumentos que sejam de cunho de mudança social. Tenho também interesse em            

desenvolver uma futura tese de mestrado ou doutorado nessa temática. 

Os conteúdos apresentados, de forma geral, foram formidáveis. Achei a          

proposta de resgatar a história desses empresários, que muitas vezes são           

esquecidos, realmente muito interessante. De todos os nomes, o que mais me            

chamou atenção foi o de Jorge Street, visto que esse homem teve grande             

preocupação com os trabalhadores, dialogou com sindicatos, construiu vilas         

operárias etc. Quando ele foi apresentado, me questionei a todo instante sobre            

como uma figura como essa simplesmente ser esquecida, principalmente em um           

curso como o meu, que tanto diz defender os trabalhadores. Street foi um grande              

exemplo de pessoa que fez bastante diferença na vida dessas pessoas, muito mais             

do que outras figuras que são constantemente lembradas até hoje.  

Outro ponto que me chamou atenção foi o trabalho realizado com as escolas,             

visto que hoje sou professora de ensino fundamental. Senti muita falta desse tipo de              

programa de visita guiada a museus aqui na minha cidade, Fortaleza, devido a             

grande vontade de poder proporcionar aos meus alunos algumas horas          

mergulhados naquele mundo de conhecimento histórico. Acredito que levar as          

crianças a conhecer a respeito da construção do nosso país e sobre como esses              

empreendedores foram peça fundamental nesse processo, é essencial para         

começarmos a resgatar no Brasil essa cultura empreendedora que, apesar de           

sabermos ser algo essencial, infelizmente ainda é pequena por aqui, sobretudo na            

minha região, nordeste.  
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Conclui o curso com dois objetivos, que antes estavam confusos, bem claros            

na minha mente: Primeiro, que não é porque a minha área de formação universitária              

(serviço social) distorce o valor do empreendedor e enxerga isso como algo ruim,             

que eu tenho que me acomodar e seguir a cartilha por medo de repressão. Os fatos                

contribuem para a minha tese. O curso, ao apresentar a história dos grandes             

pioneiros e empreendedores desse país, me auxiliou a pesquisar ainda mais para            

que eu possa mostrar o quão importante é manter essa cultura empreendedora. 

Segundo, que eu, como professora, tenho o dever de mostrar aos meus            

alunos, o valor do trabalho, liberdade e empreendedorismo, principalmente, que não           

devemos achar que o governo tem que nos dar tudo. Acredito que esse tipo de coisa                

se aprende ainda na infância e que eu preciso despertar esse espírito empreendedor             

que com certeza já existe dentro de alguns deles, visto que o risco desse espírito               

morrer, principalmente devido à burocracia, pobreza e cultura de que tudo deve vir             

do Estado. Espero que dentre os meus alunos, que representam a próxima geração,             

existam bem mais futuros empreendedores do que futuros concurseiros. 


