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Resumo
Este trabalho objetiva apresentar a importância do empreendedorismo no ensino do Curso Técnico de
Administração, destacando características que adornam as ações empreendedoras no campo
educacional e auxiliam as metodologias de ensino, particularmente na formação qualitativa de seus
cidadãos e profissionais da referida área. Foi feita uma Pesquisa Descritiva com a aplicação do
Método Análise de Conteúdo, o qual é apropriado tanto no que se refere a observação como a
comunicação. Deste modo, temos como resultado a contribuição dada no ensino de Administração
para novas práticas de ensino que incorporem qualidade nos resultados das metodologias que poderão
ser aplicadas, que foi alvo de discussão no III Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica
realizado em 2015.
Palavras-chave: Empreendedorismo. Ensino. Administração.

The ENTREPRENEURSHIP IMPORTANCE OF THE BOARD OF
EDUCATION
Abstract
This study aims to present the importance of entrepreneurship in teaching Course Administration
Technical, highlighting features that adorn the entrepreneurial activities in the educational field and
assist the teaching methodologies, particularly in the qualitative education of its citizens and
professionals of that area. one Descriptive Research was done with the application of content analysis
method, which is suitable both as regards the observation and communication. Thus, we have as a
result of their contribution to the Board of education to new teaching practices that incorporate quality
results of the methodologies that can be applied, which was subject of debate in the Third World
Forum Professional Education and Technology held in 2015.
Keywords: Entrepreneurship. Education. Administration.
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1 Introdução
A palavra empreendedorismo tem sido aplicada em todas as áreas do conhecimento quando se
pretende uma atuação diferenciada na busca de melhores resultados ou desempenhos qualitativos. Em
alguns momentos parece ser uma técnica, outras vezes é uma mudança de comportamento ou filosofia
de trabalho. Quando se fala em gestão empreendedora nas corporações, pretende-se valorizar as
competências pessoais capazes de atingir os objetivos organizacionais e individuais com qualidade,
contribuindo para o fortalecimento das relações com todos os públicos.
Como é sabido, o empreendedorismo é uma opção real de renda e ocupação para milhões de
pessoas. Dornelas (2015) afirma que, dados revelados pelo Sebrae, a partir da pesquisa Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2013, mostram que a cada 100 brasileiros que começam um
negócio próprio no Brasil, 71 são motivados por uma oportunidade de negócios e não pela
necessidade.
Pires (2015) destaca que a taxa total de empreendedorismo no Brasil atingiu, em 2014, o seu
maior índice de todos os tempos e, de acordo com a nova pesquisa Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), realizada no Brasil pelo Sebrae e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e
Produtividade (IBQP), três em cada dez brasileiros adultos entre 18 e 64 anos possuem uma empresa
ou estão envolvidos com a criação de um negócio próprio. Ele diz que, em dez anos, essa taxa de
empreendedorismo saltou de 23%, em 2004, para 34,5%, sendo que, metade da taxa corresponde aos
empreendedores novos – com menos de três anos e meio de atividade – e a outra metade, aos donos de
negócios já estabelecidos há mais tempo.
Como ressalta, o presidente do Sebrae, Luiz Barretto (2015), “Quando comparado com os
países que compõem o Brics, o Brasil é a nação com a maior taxa de empreendedorismo, ficando
quase oito pontos percentuais à frente da China, com uma taxa de 26,7%”.
Dornelas (2015) enfatiza que, mesmo em um ano de crise econômica severa, uma notícia
positiva pode entusiasmar os brasileiros a empreender seus sonhos e colocar em prática suas idéias, ou
seja, o resultado da pesquisa mundial do GEM (Global Entrepreneurship Monitor) com o Brasil na
primeira posição entre os 70 países participantes, o qual foi divulgado pelo Sebrae. Ele menciona que,
não é a primeira vez que isso ocorre, pois quando o estudo do GEM foi iniciado em 1999/2000 o
Brasil apareceu à frente de todos os demais países participantes como aquele que tinha maior taxa de
criação de negócios entre a população economicamente ativa.
Martens e Freitas (2006) falam que, em geral, as Instituições de Ensino Superior (IES),
tradicionalmente, preparavam seus profissionais para um mercado de trabalho formal, que vem se
alterando em função da dinâmica dos próprios mercados inseridos em uma economia dinâmica,
globalizada e com avanços tecnológicos cada vez mais rápidos, mas tendo em vista estas mudanças,
verificou-se a inserção do tema empreendedorismo nos currículos dos cursos de Administração, bem
como de outras áreas do conhecimento, com o objetivo de desenvolver a capacidade empreendedora
dos estudantes, como suporte ao desenvolvimento de atividades inovadoras, na busca de geração de
novas fontes de emprego e renda, bem como o consequente desenvolvimento local e regional.
Henrique e Cunha (2006) descrevem sobre a inserção do empreendedorismo nos cursos de
Administração que pode gerar para o mercado “pessoas arquitetadas de conhecimentos para estar
aptos a abrir um negócio, um empreendimento, assim como buscar inovações dentro das empresas em
que trabalham, atuando como intraempreendedores, e contribuindo para a contínua inserção e
sobrevivência das organizações dentro de ambientes cada dia mais complexos”.
Para os referidos autores, o ensino superior deveria considerar o desenvolvimento das
competências empreendedoras e a disseminação da cultura empreendedora como fatores estratégicos
no sentido de possibilitar a inserção do aluno no mercado de trabalho e até mesmo sua contribuição
para a sustentabilidade das pequenas empresas (SOUZA et al., 2006).
Como afirma Aiub (2002), a educação empreendedora proporciona aos alunos o espaço de
estímulo ao desenvolvimento de suas competências e, consequentemente, da possibilidade do auto
emprego e, isso é bem lembrado por Anna Gabriela Miranda de Oliveira, Marlene Catarina de Oliveira
Lopes Melo, Cristiana Fernandes de Muylder. RAD Vol.18, n.1, Jan/Fev/Mar/Abr 2016, p.29-56.
Revista Administração em Diálogo ISSN 2178-0080 Programa de Estudos Pós-Graduados em
Administração Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Página 31.
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Portanto, vale frisar que, nesse trabalho, o foco está voltado para a educação, no que tange ao
ensino e o maior desafio reside no fato de incorporar as metodologias de ensino de um curso técnico
de administração no universo empreendedor ou permear essas tecnologias de ensino – construção
coletiva do saber – com uma atitude empreendedora que permita a agregação de valor no resultado.

2 Desenvolvimento
2.1 Conceito de Empreendedorismo
A palavra Empreendedorismo é um neologismo derivado da livre tradução da palavra
entrepreneurship. Popularizou-se através da importação do inglês, cuja origem vem de entrepreneur
(palavra francesa usada no século XII para designar aquele que incentivava brigas).
Segundo Sarkar (2007) o termo empreendedorismo deriva da palavra francesa entrepreneur, que
traduzida literalmente significa “aquele que está entre” ou ”intermediário”, ou mesmo, pode assumir o
significado de “estar no mercado entre o fornecedor e o consumidor”.
Para Hisrich e Peters (2004) o empreendedorismo consiste em um processo de criação de algo
novo com valor dedicando o tempo e o esforço necessários, onde se assume os riscos financeiros,
psíquicos e sociais correspondentes e se recebe as consequentes recompensas da satisfação e
independência econômica e pessoal, assim como, coopera com o desenvolvimento econômico social.
No século XVIII, passou a indicar pessoa que criava e conduzia projetos e empreendimentos. Nessa
mesma época, também significa pessoas que compravam matérias-primas (geralmente um produto
agrícola) e as vendiam a terceiros, depois de processá-las identificando, portanto, uma oportunidade de
negócios e assumindo riscos.
Definindo empreendedorismo no século XIX, o economista J. B. Say (2001) diz: Aquele que
transfere recursos econômicos de um setor de produtividade mais baixa para um setor de
produtividade mais elevada e de maior rendimento. Say (2001), diz que o empreendedor é o
responsável por reunir todos os fatores de produção... e descobrir no valor dos produtos... a
reorganização de todo capital que ele emprega, o valor dos salários, o juro, o aluguel que ele paga,
bem como os lucros que lhe pertencem.
No século XXI, Dolabella (2008), define o empreendedor como sendo alguém que sonha e
busca transformar seu sonho em realidade. Para Dolabella, empreender é agir, é buscar o sonho, é
conceber o futuro. Joseph Shumpeter (1961), define como máquina propulsora do desenvolvimento da
economia. A inovação trazida pelo empreendedorismo permite ao sistema econômico renovar-se e
progredir constantemente. Ainda de acordo com Schumpeter, sem inovação, não há empreendedores,
sem investimentos empreendedores, não há retorno de capital e o capitalismo não se propulsiona.
Schumpeter (1961) ligou a concepção da inovação ao conceito do empreendedorismo e definiu a
inovação como a atividade de transformação de um elemento, o qual já foi inventado em um elemento
comercialmente útil, que também venha a ser aceito por um mercado.
O referido autor afirma que, a inovação pode ocorrer por um produto novo ou por processo; da
mesma forma, pode acontecer pelo uso de novas matérias primas, por uma forma de organização que
seja nova, ou por uma reorganização de processos com produtos novos.
Conforme comenta Cruz Junior et al (2006), o ensino do empreendedorismo no Brasil passou
a ser explorado nos cursos de Administração na década de 80, pela Escola de Administração de
Empresas da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e, nos Estados Unidos, o primeiro curso de
empreendedorismo foi ministrado em 1947, pela Harvard, objetivando qualificar ex-combatentes da
Segunda Guerra Mundial para o auto emprego. Como também, o intuito era criar oportunidades de
trabalho, mas só foi a partir da década de 70 que tais cursos passaram a ser vistos nos currículos das
universidades, como resposta às mudanças econômicas e de mercado.

2.2 Conceito de Empreendedor
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A leitura que se faz dos autores citados é que o empreendedor é aquele que faz as coisas
acontecerem; se antecipa aos fatos e tem uma visão futura da organização. Ou ainda, costuma-se
definir o empreendedor como sendo a pessoa que toma a iniciativa de combinar recursos físicos e
humanos para produzir bens ou serviços em uma empresa com ou sem fins lucrativos.
Portanto, o empreendedor é uma pessoa inovadora que tenta introduzir novos produtos,
serviços, técnicas de produção e até mesmo novas formas de gestão ou organização, tomando as
decisões que irão nortear o futuro do negócio, assumindo não só riscos pessoais, mas também dos
investidores e de todos os envolvidos em seu negócio.

2.3 Perfil do Empreendedor
Numa análise mais criteriosa que se faz à respeito das conceituações apresentadas, define-se
um conjunto de características que são necessárias aos empreendedores. Tal como se observa na
definição de empreendedorismo, percebe-se aquele que tem habilidade para criar, renovar, modificar,
implementar e conduzir empreendimentos inovadores.
Say (2001) ressalta a importância da capacidade de julgamento, perseverança e um
conhecimento sobre o mundo, assim como, sobre os negócios. Destaca também possuir a arte da
superintendência e da administração.
A Inglaterra foi o país que mais dedicou esforços para definir explicitamente a função do
empreendedor no desenvolvimento econômico. Dentre os ilustres teóricos que ofereceram uma grande
contribuição para o entendimento do fenômeno do empreendedorismo ressalta-se, Adam Smith e
Alfred Marshall (1977). Disse Adam Smith: “o empreendedor é o responsável pelo impulso
fundamental que aciona e mantém em marcha o motor capitalista, constantemente criando novos
produtos, novos métodos de produção, novos mercados e implacavelmente, sobrepondo-se aos antigos
métodos menos eficientes e mais caros”.

2.4 A Pedagogia Freureana versus a Educação Empreendedora
Para Tébar (2011), no decorrer dos anos, a educação vem apresentando uma evolução
considerável e o papel dos docentes é fundamental no que se refere à qualidade e à adequação da
mesma.
A maneira como os docentes são educados e preparados para o trabalho constitui um indicador
relevante do tipo de qualidade e pertinência do ensino que se almeja alcançar ().
Por outro lado, é importante a maneira como se educa e prepara os discentes para o mercado de
trabalho e isto reflete ao ensino de uma metodologia voltada para a educação empreendedora.
O termo Educação Empreendedora data do século XVII e tem origem na economia, com Jean-Baptiste
Say (1767 – 1832); busca inspirar nos alunos a vontade de empreender. Deste modo, faz-se necessário
buscar desenvolver as qualidades e habilidades necessárias á um empreendedor, a toda pessoa que
pretende ter seu próprio negócio. Por exemplo, a capacidade de enxergar oportunidades, a confiança e
a proatividade.
Como bem descreve Hachimoto (2014, p.1), “Empreender é ter autonomia para usar as
melhores competências para criar algo diferente e com valor, com comprometimento, pela dedicação
de tempo e esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, físicos e sociais.”
Lucena, Centurión e Valadão, 2014) explicam que a educação empreendedora apresenta
comportamentos e atitudes que envolvem o desenvolvimento de potencialidades essenciais em um
âmbito maior que o fazer empresarial e o saber técnico-científico; sendo assim, busca na autorealização valorizar o ser e a coletividade, fatores esses que convergem diretamente com a pedagogia
descrita por Paulo Freire.
Sabe-se que, a sociedade contemporânea exige pessoas que tenham capacidade de promover
transformações, com o espírito empreendedor, que sejam autônomas, com competências múltiplas,
capazes de trabalhar em grupo, em equipe, que sejam capazes de aprender, enfrentar desafios, adaptarse as mudanças; deste modo, a educação Empreendedora passou a ocupar uma posição estratégica no
campo econômico e social no cenário brasileiro (Sebrae Nacional).
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Para Gadotti (1996), a Pedagogia Freureana prega que, a educação não é para domesticar, mas
para libertar; não é para alienar mas para oferecer autonomia. Sendo assim, a educação transformadora
é pautada no discurso de que, educar consiste, principalmente, em capacitar as pessoas tanto para o ato
da leitura como para sua libertação
De acordo com Freire (2015), no que se refere ao refletir sobre a prática docente, fica claro
que, deve-se considerar saberes indispensáveis à prática docente de educadoras ou educadores críticos,
progressistas, igualmente necessários a educadores conservadores. Sendo assim, é importante destacar
que, a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir se tornando
blá-blá-blá e a prática, ativismo
Na concepção de Freire, o aluno deve se assumir como sujeito também da produção do saber
desde o princípio e se convencer de que ensinar não é transferir conhecimento, e sim, criar as
possibilidades para a sua produção ou a sua construção.
Então, o discente não deve se considerar como um paciente que recebe os conhecimentos, os
conteúdos que são acumulados pelo docente, o qual é considerado como o sujeito que sabe e que irá a
ele os conhecimentos transferir; não é dessa forma que o aluno deve compreender e viver o processo
de ensino-aprendizagem. Ele deve entender que (Freire, 2015, p. 27):
“Não há docência sem discência”..., “Quem ensina aprende ao ensinar e quem
aprende ensina ao aprender. Quem ensina ensina alguma coisa a alguém”...
“Ensinar inexistente sem aprender e vice-versa, e foi aprendendo socialmente que,
historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível ensinar. Foi assim,
socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos mulheres e homens perceberam
que era possível – depois preciso – trabalhar maneiras, caminhos, métodos de
ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, em outras palavras ensinar se diluía na
experiência realmente fundante de aprender”... é a força criadora do aprender de que
fazem parte a comparação, a repetição, a constatação, a dúvida rebelde, a
curiosidade não facilmente satisfeita que supera os efeitos negativos do falso
ensinar” ... “nas condições da verdadeira aprendizagem os educandos vão se
transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado,
ao lado do educador igualmente sujeito do processo”.

Conforme descreve o referido autor, ensinar exige pesquisa, respeito aos saberes dos
educandos, criticidade, estética e ética, a corporificação das palavras pelo exemplo, risco, aceitação do
novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, reflexão crítica sobre a prática, o reconhecimento e
a assunção da identidade cultural, consciência do inacabamento, o reconhecimento de ser
condicionado, respeito à autonomia do ser do educando, bom-senso, humildade, tolerância e luta em
defesa dos direitos dos educadores, apreensão da realidade, alegria e esperança, a convicção de que a
mudança é possível, curiosidade, segurança, competência profissional e generosidade,
comprometimento, compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, liberdade e
autoridade, tomada consciente de decisões, saber escutar, reconhecer que a educação é ideológica.
De acordo com Portella (2015) o professor deve ter a virtude de insatisfação positiva, ou seja,
ele não deve se contentar em saber o que já sabe, em ensinar no modo como já ensina e, em formar
nos modos como forma. Assim como, a humildade deve ser outra virtude presente, onde o professor
precisa reconhecer que sabe que não sabe tudo, sabe que não é o único que sabe, sabe que ela e a outra
pessoa saberão muitas coisas juntas e nunca saberão tudo que pode ser sabido, sabe que a outra pessoa
sabe o que ela não sabe.
Para ele, é imprescindível levar em conta aquilo que é tradicional e o que é arcaico. O
primeiro retrata aquilo que veio do passado e que devemos conservar, proteger como por exemplo, a
atenção ao conteúdo, a formação humanista, o relacionamento saudável da convivência, a recusa ao
egoísmo, a noção de acolhimento, o desejo de formar pessoas e, no que tange a visão arcaica é preciso
descartar, como por exemplo, o autoritarismo em vários lugares, o envelhecimento de algumas práticas
pedagógicas, a arrogância eventual de professores(as) que num mundo de mudança insiste na tolice de
continuar como era, a utilização de conteúdos que fazem mais sentido no Século XXI. Em síntese,
Portella diz que é preciso negar aquilo que não tem mais lugar, ou seja, o que é arcaico e que se deve
guardar e trazer com carinho do passado aquilo que é tradicional.
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Por outro lado, o referido autor menciona que, só é um bom ensinante, quem for um bom
aprendente e vide verso; é necessário ter humildade pedagógica, capacidade de saber que não se sabe
tudo o tempo todo de todos os modos e ninguém o sabe e, que por isso é preciso juntar as
competências para se conseguir ir em direção ao futuro.
Neste sentido, acrescenta a necessidade de não estagnar, do aprendizado contínuo, da
renovação, abrir a mente, não se considerar nunca completo, pronto, feito por inteiro, sentir-se alguém
em construção, uma obra contínua de vida, de história.
Discorrendo sobre a Educação Empreendedora vale ressaltar que, a visão de Paulo Freire sua
contribuição na aplicação de seu Método refletido nos seguintes passos: - Ler o mundo; - Compartilhar
a leitura do mundo lido; - A Educação como ato de produção e de reconstrução do saber; e, - A
Educação como prática de liberdade.
Como afirmam Moraes & Hoeltgebaum (2003) é relevante considerar que, ao tratar sobre a
educação deve ser considerada a questão do processo de aprendizagem uma vez que, o mesmo dá
origem às diferentes metodologias de ensino.

2.4 A Importância da Aplicação do Empreendedorismo no Ensino Técnico de
Administração
As instituições de ensino têm uma função social muito importante no que se refere a geração
de conhecimentos inovadores, assim como aperfeiçoar a prática existente no ensino, o que permite a
inserção de valores na sociedade que possam levar a formação de metodologias empreendedoras no
âmbito da educação.
O Curso Técnico de Administração apresenta-se como um referencial na preparação de
profissionais para o mercado e é de grande relevância no mundo educacional a medida que capacita
discentes para enfrentar os desafios que surgirão no futuro e que o levarão a enfrentar de forma eficaz
as exigências demandadas pelas organizações.
Para Schuch Júnior et al. (2011) a função social das IES é de gerar novos conhecimentos e
aprimorar a prática existente, introduzindo valores na sociedade que possam incentivar e formar
empreendedores por meio dos processos educacionais e, o Curso de Administração, portanto, consiste
em um veículo preparatório de profissionais com capacidade para enfrentar as instabilidades do
mercado e responder com eficiência às demandas das organizações.
Deste modo, na concepção de Souza et al (2006), para isto, as IES necessitam renovar
constantemente seus projetos pedagógicos utilizando de novas tecnologias e metodologias para o
avanço do conhecimento, e, mais do que isso, levar os alunos a pensarem e avaliarem possibilidades
alternativas para os diversos segmentos do campo da administração.
Tigre (2006) relata que, atualmente, as organizações têm a obrigação de se tornarem cada vez
mais flexíveis e inovadoras diante da necessidade de lidar com as turbulências associadas à
fragmentação dos mercados e aos novos desafios competitivos impostos pela globalização.
Mello; Leão & Paiva Junior (2006), afirmam que, deste modo, o administrador deve desenvolver
características proativas e empreendedoras a fim de agregar valor à sua própria força de trabalho,
assim como, para atender às demandas das organizações.
Drucker (1986) menciona que a inovação é um instrumento característico dos empreendedores
através do qual eles identificam a mudança como sendo uma oportunidade para novos negócios,
produtos ou serviços; sendo que, atualmente, pode ser considerada como os usos de novas tecnologias
no sistema produtivo.
O referido autor relata que, os empreendedores necessitam buscar as fontes de inovação, as
mudanças e os sintomas indicadores de oportunidades a fim de que uma inovação tenha êxito. Por
outro lado, o autor acrescenta que a inovação é o ato de apreciar os recursos com a capacidade
inovadora de criar riqueza.
Deste modo, pode-se afirmar que, a inovação sempre esteve presente nos estudos e é de
grande importância para a ação administrativa e empresarial assim como, os recursos racionais
apresentados para a funcionalidade gerencial.
Então, no que tange as metodologias de ensino voltadas para o Ensino Técnico de
Administração, a inovação apresenta-se como sendo de grande relevância para o aprimoramento das
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técnicas aplicadas na educação onde se traz o novo, aquilo que há de diferente e melhor para aprimorar
a aprendizagem.
McClelland (1972) destaca a teoria da motivação psicológica, baseada nas necessidades de
realização, de afiliação e de poder, propondo as dez características do comportamento empreendedor,
como:
- Quanto a necessidade de realização: Busca de oportunidades e Iniciativa, Persistência, Exigência de
qualidade e eficiência, Independência e autoconfiança.
- Quanto ao planejamento e resolução de problemas; Correr riscos calculados, Estabelecimento de
metas, Busca de informações, Planejamento e monitoramento sistemáticos.
- Quanto a influência: Persuasão e redes de contatos, Comprometimento.
Neste sentido, é de grande relevância ser um docente empreendedor uma vez que, o mesmo
pode ser um profissional que toma iniciativas; busca as oportunidades fazendo acontecer; não desiste
de estar sempre aprimorando os conhecimentos e as práticas que surgem para melhoria do ensino;
busca ser eficiente no seu modo de transmitir o pensamento, as suas idéias; sabe lidar com os
problemas e resolvê-los; estar sempre atento as informações que surgem levando os discente a estarem
cientes dos acontecimentos; é comprometido com o ensino, com a educação e com as inovações que
sirvam para melhorar cada vez mais as práticas de ensinamento, de docência que gerarão novos
valores, novas visões.
Como é sabido, as mudanças ocorridas no mercado e no mundo do trabalho vêm exigindo dos
profissionais características e competências antes não demandadas e que, nos dias atuais, devem ser
desenvolvidas para o desempenho esperado pelas organizações. Por isso, tem-se a importância do
empreender na educação, e nesse caso, mais especificamente no Curso Técnico de Administração.
Para Andrade e Torkomian (2001, p.3) educação empreendedora consiste no processo de
desenvolvimento do ser humano na esfera da “identificação e aproveitamento de oportunidades e sua
posterior transformação em realidade, contribuindo assim para a geração de valores financeiros,
sociais e culturais para a sociedade na qual o ser humano está inserido”.
Na concepção dos referidos autores, a educação empreendedora pode acontecer de várias
formas, como por exemplo, através de atividades isoladas, compreendendo ações informais
demandadas pelos discentes ou empreendidas por docentes como informações referentes a criação de
empresas e tendências existentes no mercado; mediante disciplinas específicas eletivas ou obrigatórias,
constituindo-se de uma ação formal no contexto do curso com o objetivo de inserir o
empreendedorismo na formação dos alunos.
Eles relatam ainda, a criação da cultura empreendedora nas disciplinas do curso de graduação,
que consiste no direcionamento das atividades desenvolvidas em diversas disciplinas do curso para a
concepção de uma cultura que possibilite e estimule o empreendedorismo junto aos alunos; assim
como, o centro de empreendedorismo, estágio caracterizado por um alto grau de envolvimento da
instituição para o estímulo à cultura empreendedora com a criação de incubadoras de empresas, de
Empresa Júnior, e de muitas outras ações, que podem criar pontes entre as universidades e as
empresas, gerando aquilo que se vivencia, tal como, as experiências também obtidas que tornam os
alunos mais ricos em conhecimento.
Na visão de Martens e Freitas (2008) há algumas ferramentas de aprendizagem que devem
figurar entre as ações para o desenvolvimento da educação empreendedora, sendo: construir planos de
negócios; fazer contatos com empresas; conversar de maneira formal ou informal com
empreendedores; fazer simulações em computadores, assim como, comportamentais; realizar
entrevistas com empreendedores em seus ambientes de negócios; ter acesso à história de vida de
empreendedores; realizar visitas de campo; e usar recursos pedagógicos, como vídeos e filmes.
Portanto, o empreendedorismo leva os indivíduos a estarem imbuídos de conhecimentos e
habilitados para a criação de novos negócios, bem como a inovação dentro de organizações como, por
exemplo, as instituições de ensino, onde os profissionais são levados a ter a capacidade não somente
de criar, mas também de gerenciar e conduzir as situações ocorridas no ambiente de aprendizagem.
Por outro lado, o professor pode desenvolver o perfil empreendedor no aluno e capacitá-lo para a
criação, condução e implementação do processo criativo proporcionando a oportunidade de elaborar
novos planos de vida, de trabalho, de estudo, de negócios. Deste modo, ele pode se transformar no ator
responsável pelo seu desenvolvimento pessoal, bem como da organização onde trabalha; assim como,
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pode gerar atitudes inovadoras, empreendedoras,seja na forma do aluno aprender ou no seu método de
ensinar.

2.5 Metodologia de ensino: algumas reflexões
Conforme é possível perceber, por intermédio do texto de Veiga (2005), a concepção
tradicional de educação enfatiza a visão de que metodologia do ensino consiste num artifício que
permite ensinar tudo a todos, de forma lógica. Lógica esta que seria própria das inteligências adultas,
plenamente amadurecidas e desenvolvidas, e que possuem uma certa posição de classe (cientistas,
filósofos, pesquisadores, etc.).
Escolher uma metodologia de ensino de acordo com as necessidades do aluno, do curso e as
exigências de mercado é importante, mas nem sempre é uma tarefa fácil. De acordo com a professora
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e doutora em educação Evelise Portilho, é
preciso que haja uma sintonia entre o aluno e a maneira com que a escola trabalha, mas essa escolha
pode representar um desafio para os pais. "A maioria das escolas hoje está baseada na teoria
interacionista, que é reconhecida como mais 'moderna', mas nem sempre funcionam tanto na prática
quanto no papel", afirma Evelise.
A pedagoga Maria Célia Aires, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), esclarece que
muitas escolas sequer adotam uma única metodologia. Elas acabam adotando o que acham de melhor
em cada uma delas. Entendendo que, dessa forma, o processo acaba ficando mais rico, afirma a
pedagoga.
Os métodos de ensino mais populares e que são encontrados nas escolas são: conteudista,
construtivista, interacionistas, entre outros. O primeiro preocupa-se mais com os conteúdos formais,
sem focar tanto na individualidade do aluno ou no desenvolvimento de raciocínio lógico. A avaliação
é feita principalmente por meio de provas. Já o construtivista, incentiva a construção do conhecimento
pelo próprio aluno e valoriza o pensamento e raciocínio. A avaliação também é feita principalmente
com provas, mas essas têm um caráter de diagnóstico do aprendizado do aluno, apontando o que pode
ser melhorado. O interacionista aborda o ensino com ênfase no desenvolvimento social. O aprendizado
decorre da compreensão do homem como um ser em contato com a sociedade. Os estudantes são
incentivados a realizar trabalhos em grupo e o desenvolvimento é derivado da linguagem (pode ser
combinada com a construtivista). Apesar de também usar provas, conta com métodos de avaliação
mais livres, como trabalhos em grupo.

2.6 A Prática Empreendedora Como Método de Ensino
Há inúmeras historias no Brasil que poderiam ser lembradas aqui como exemplificação da
pratica empreendedora na educação em todos os níveis. Contudo, destacamos esta no município de
Solidão, Estado de Pernambuco em razão da proximidade dos fatos e sua rápida e fácil verificação.
Tony Xavier, com 27 anos de idade, professor de educação física na única escola municipal no
município de Solidão, sertão pernambucano, distante de uns 400 quilometros da cidade de Recife, com
um pouco mais de 500 habitantes, fez a diferença na educação de sua cidade, quando exercitou os
princípios empreendedores em sua atividade profissional. Buscou na pratica esportiva um meio de
maior engajamento e motivação na construção do conhecimento, elevando a autoestima de sua cidade
em função dos bons resultados colhidos.
Em cinco anos, foram 40 títulos nos mais diversos esportes, nos jogos escolares da Região do Pajeú,
que compreende 110 escolas de 17 municípios. As prateleiras se multiplicaram para os troféus
repousarem. Prova do sucesso de qualquer atleta. Na entrada da escola, é o maior motivo de orgulho.
Sobrepujando as incontáveis dificuldades vivenciadas por uma Escola de um município pobre
e sem expressão politica, o professor Tony no pleno exercício de suas habilidades e competências
empreendedoras resgatado de J. B. Say, Dollabela, Tébar, Hachimoto e tantos outros, fez brotar os
sonhos e expandir as esperanças nos corações dos jovens, tendo como instrumento a força poderosa do
esporte, colocando a cidade no mapa esportivo do Estado e permitindo que seus atletas tivessem
pequenas experiências como conhecer o mar ou andar de elevador.
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2.7 Metodologia da Pesquisa
Nesse estudo foi realizada uma Pesquisa Descritiva, como descreve Joe Ottaviani (apud
Malhotra (2006), que a chave para uma pesquisa descritiva é saber exatamente o que se deseja medir,
assim como, escolher um método de levantamento em que cada entrevistado esteja desejoso de
cooperar e seja capaz de fornecer informações completas e precisas de forma eficiente.
Sobre o método escolhido foi o de Análise de Conteúdo, uma técnica proposta por Bardin
(1977), que se configura como sendo cada vez mais frequente e legitimada principalmente nos estudos
qualitativos no campo da administração (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011).
Como é sabido, no campo da produção científica de Administração, há crescente interesse pela
análise de conteúdo como técnica de análise de dados e, nos últimos anos, vem tendo destaque entre os
métodos qualitativos.
Segundo Malhotra (2006) é um método apropriado quando o fenômeno a ser observado é a
comunicação, e não um comportamento ou objetos físicos. Ou seja, de acordo com o referido autor
define-se como a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto de uma
comunicação, sendo que a unidade de análise pode consistir em palavras ou tipos de palavras
diferentes na mensagem.

3 Conclusão
O Curso Técnico de Administração Empresarial e Marketing do Colégio Agrícola Dom
Agostinho Ikas (CODAI) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), por seus
professores, não fogem a regra comum quanto a aplicação da metodologia de ensino. Como na maioria
das instituições de ensino de cursos técnicos, o CODAI – consciente ou não – adota um pouco de cada
metodologia (conteudista, construtivista, interacionistas), buscando alavancar melhorias no processo
de ensino-aprendizagem e formação cidadã do técnico competente para o mercado de trabalho.
Às metodologias são associadas as características empreendedoras de seus professores, com o
propósito de suprir as deficiências estruturais (físicas) que comprometem o rendimento da classe.
Características essas que navegam da criatividade necessária à boa construção do conhecimento em
sala, assim como, sua capacidade de lidar com situações adversas e gestão de conflitos, isto tudo, sem
perder de vista o atingimento do objetivo sem prejuízo da qualidade requerida. Ou seja, o professor
sonha com um ensino de qualidade e, apesar das insuficientes condições estruturais ou físicas, ele,
único representante (de todo sistema educacional falido) em sala de aula, busca materializar seu
sonho: formação de cidadãos conscientes e profissionais competentes para promoção do
desenvolvimento social e econômico da sociedade.
O empreendedorismo é de grande relevância em todas as áreas, como podemos observar nos
descritos a sua aplicação é crucial também no campo educacional. Por isso, é necessário deixarmos
antigos paradigmas de lado e adotarmos uma nova forma de ensinar, educando para um mundo que
vive em constantes mudanças, com transformações que levam-nos a acreditar numa nova realidade da
educação, ou seja, ter uma visão empreendedora na forma de educar, revendo valores, estando abertos
às novas tecnologias que se inserem no mercado, fazendo acontecer a integração entre família e escola,
e escola e empresa. Da mesma forma, é possível ir além do “conteudismo” na tentativa de alcançar
resultados almejados.
Como é sabido, a educação empreendedora leva em consideração o envolvimento de todos os
participantes do processo na educação, assim como valoriza todos e tudo que faz empreender para um
melhor ensino, com uma atitude voltada para a construção de benefícios que podem ser gerados para a
sociedade através do trabalho educador de forma ética e sustentável.
Então, o papel transformador de melhorar o ensino, de aplicar metodologias inovadoras que
aprimorem a forma de transmitir o conhecimento não cabe apenas ao professor em sala de aula, mas
requer a integração de todos os profissionais da instituição, a forma de comunicação estabelecida entre
os atores que regem a situação existente e a maneira de agir, interagir e se inserir no contexto escolar.
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Sendo assim, faz-se necessário mobilizar cada ação cotidiana em direção ao maior
alinhamento possível entre o que pensamos e desejamos; ter clareza nas ações e polidez nas palavras
usadas e na maneira de falar; assumir o compromisso de empreender no educar para garantir o
desenvolvimento do nosso país no longo prazo.
Entretanto, é imprescindível a existência de um sistema educativo formado por profissionais
que empreendam, pautado em um modelo de educação que favoreça metodologias criativas, que tenha
linguagem adequada e reconhecimento da realidade local, objetivando a construção de uma sociedade
inserida na formação de pessoas preparadas para o mercado e para a vida, contextualizadas na era da
globalização; e, por outro lado, profissionais que estimulem as competências e o espírito
empreendedor dos alunos ao longo de toda a sua aprendizagem.
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