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Sebrae entende que com tanta 

tecnologia sendo utilizada no dia a 

dia, é de se esperar que a educação seja 

uma das áreas mais impactadas na Era 

Pós-Digital, tanto na maneira como lidamos 

com a multiplicidades de informações, 

assim como a construção do conhecimento 

que se modifica o tempo todo na era da 

infobesidade.

Por isso, a importância do novo olhar para 

a educação que o Sebrae, há algum tempo, 

vem desenvolvendo no tema de Educação 

Empreendedora que visa impactar a vida das 

pessoas e suas comunidades.

Esse material apresenta a visão da 

instituição ao longo desse tempo de estudo, 

de disseminação e práticas da Educação 

Empreendedora no nosso país. Desde 

2006, as competências essenciais para 

o desenvolvimento do comportamento 

empreendedor passaram a fazer parte dos 

programas e das abordagens do Sebrae, com 

o objetivo de preparar cidadãos com atitudes 

empreendedoras, independentemente da 

abertura de novos negócios ou tirar do papel 

os projetos de vida, sendo protagonista da 

sua própria história.

Em 2017, o compromisso do Sebrae com a 

Educação Empreendedora ganhou um aliado 

importante: foi criado o CER - Centro Sebrae 

de Referência em Educação Empreendedora, 

que produz e compartilha conhecimento, 

estudos, pesquisas e ferramentas, por meio 

de uma plataforma. A ideia foi fortalecer 

e preparar os profissionais de educação, 

especialistas, estudantes e gestores 

públicos no tema. Mesmo com muito 

conteúdo relevante circulando na Plataforma 

e nos eventos que o CER promove pelo 

Brasil, percebeu-se a necessidade da 

criação de um referencial teórico único, 

rico e completo a respeito do conceito da 

educação empreendedora – que ainda gera 

muitas dúvidas e diferentes interpretações 

– pesquisando sua natureza histórica, 

cultural, econômica, ideológica e política 

e sua influência no processo de ensino-

aprendizagem. 

Daí nasceu o Termo de Referência em 

Educação Empreendedora, documento que 

oferece uma perspectiva abrangente sobre 

o assunto, permitindo um entendimento 

comum que sensibilize e influencie as 

etapas do aprendizado da educação 

empreendedora. 

Apoiado nos quatro pilares da UNESCO que 

fundamentam a aprendizagem do século 

XXI – saber conhecer, saber fazer, saber ser 

e saber conviver – o Termo de Referência 

é um instrumento orientador e útil tanto 

para aqueles que já lidam com o processo 

educativo, quanto para os que estão 

iniciando sua jornada como educadores ou 

agentes da educação. Assim, a intenção é 

que o documento seja uma ferramenta, um 

guia prático da educação empreendedora 

brasileira contemporânea, que está atento 

aos desafios de um mundo cada vez mais 

acelerado, conectado e complexo.

INTRODUÇÃO
O
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uando Aldous Huxley relatou como 

seria a sociedade do futuro, no livro 

Admirável Mundo Novo, uma das mais 

aclamadas obras de ficção científica dos 

nossos tempos, ele não poderia imaginar 

que muitas de suas previsões totalmente 

utópicas se tornariam realidade alguns 

séculos antes do período retratado no livro. 

Escrito nas primeiras décadas do século XX, 

Admirável Mundo Novo fala sobre Londres 

do século VII d.F. (ou depois de Ford), o que 

seria equivalente ao ano 2540. 

Na sociedade hipotética imaginada por 

esse autor, a fertilização in vitro se tornou 

a principal forma de reprodução humana, 

e a manipulação genética era uma prática 

aceitável para controlar a ‘qualidade’ e pré-

selecionar a característica dos embriões 

de acordo com a funcionalidade que essas 

pessoas teriam dentro do tecido social. A 

capacidade de modificar comportamentos 

por meio do treinamento mental também foi 

‘prevista’ por Huxley, algo que, guardadas 

as devidas proporções, se aproxima do 

que hoje conhecemos como Programação 

Neurolinguística, ou PNL. 

Até as experiências de lazer e mobilidade 

urbana descritas no livro impressionam 

os leitores do século XXI. Na narrativa, 

os personagens se divertem no chamado 

cinema sensível, algo muito similar às salas 

de cinema imersivas com tecnologia 4DX, 

em que as poltronas se movem; as salas 

são invadidas por cheiros, correntes de 

vento e efeitos luminosos; tudo para simular 

a realidade que se vê na tela. 

E o que dizer do taxicóptero, principal 

veículo de transporte usado no romance? 

Não há como negar que a experiência 

dos carros compartilhados como o Uber 

e a popularização dos deslocamentos por 

helicóptero em cidades como São Paulo, 

Nova York e Tóquio já permitem imaginar 

taxicópteros rodando nos céus dos grandes 

centros urbanos em breve. 

Futuro 
presente

Q
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VAMOS ENTENDER MELHOR O QUE DEU INÍCIO A ESSAS 
TRANSFORMAÇÕES, COM BASE NOS CONCEITOS DE ERA DA 
INFORMAÇÃO E DA ERA PÓS-DIGITAL, DESCRITOS A SEGUIR. 

ano é 2019 e como haviam previsto os 

livros e os filmes de ficção científica 

do século passado, a tecnologia ia, sim, ser 

responsável por uma grande revolução na 

nossa sociedade.

A Quarta Revolução Industrial, para sermos 

mais precisos, teoria criada e desenvolvida 

pelo professor alemão e fundador do Fórum 

Econômico Mundial, Klaus Schwab, em seu 

livro de mesmo nome: A Quarta Revolução 

Industrial, publicado no Brasil pela editora 

Edipro em 2016. 

Ao contrário da primeira Revolução Industrial, 

que marcou a transição dos processos 

de produção para a manufatura entre a 

segunda metade do século XVIII e meados 

do século XIX, Schwab defende que os 

impactos da tecnologia na sociedade atual 

são responsáveis por uma revolução não das 

máquinas, mas de todo o sistema.  

Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que 

transformará fundamentalmente a forma como vivemos, 

trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e 

complexidade, a transformação será diferente de qualquer 

coisa que o ser humano tenha experimentado antes. [...]

A Quarta Revolução Industrial não é definida por um 

conjunto de tecnologias emergentes em si mesmas, mas 

pela transição em direção a novos sistemas construídos 

sobre a infraestrutura da revolução digital.

Klaus Schwab – livro A Quarta Revolução Industrial

4ª Revolução 
Industrial

O
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om a democratização do acesso à 

internet e aos dispositivos digitais, 

intensificada a partir da década de 1990, 

vemo-nos atualmente a poucos cliques de 

distância de informações sobre qualquer 

parte do mundo, das mais simples às mais 

densas. Qual a temperatura dentro de um 

vulcão na Itália? Quem está passando 

neste momento pela Times Square? Basta 

perguntar ao Google ou fazer uma breve 

pesquisa na rede mundial de computadores 

e, voilá, você saberá a resposta. 

A circulação veloz e intensa de 

informações faz com que os horizontes 

sejam expandidos, e barreiras físicas e 

geográficas, superadas. A comunicação 

com qualquer parte do mundo também se 

torna mais fácil, uma vez que os assistentes 

de tradução virtuais conseguem entregar, 

em segundos, textos inteiros traduzidos 

para praticamente todos os idiomas falados 

ao redor da Terra. 

Com isso, somos capazes de pedir ajuda, 

informação ou negociar com qualquer 

parte do mundo. Também conseguimos 

encomendar mercadorias de outros 

continentes, graças às plataformas de 

comércio eletrônico e às mudanças nas 

operações financeiras e de logística, e 

teremos à nossa porta o produto desejado. 

Vivemos, nas últimas décadas, a chamada 

Era da Informação, ou Era Digital, em 

que o acesso à informação – e não 

mais às técnicas de produção – passou 

a determinar as relações de poder na 

sociedade. No entanto, em um mundo 

em que a quantidade de smartphones 

já supera a quantidade de habitantes no 

planeta, a informação deixa de ser um 

privilégio ou algo inacessível. 

Inauguramos o período conhecido como 

Era Pós-Digital, no qual começamos 

a perceber as transformações que a 

tecnologia provoca no nosso modo de 

viver, pensar, trabalhar e aprender. 

Era da Informação 
X Era Pós-Digital

C
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“A Era Pós-Digital é basicamente 

a realidade em que vivemos hoje, 

na qual a presença da tecnologia 

digital é tão ampla e onipresente 

que, na maior parte do tempo, 

nem nos chama a atenção.”

Walter Longo – autor do livro 

Marketing e Comunicação na 

Era Pós-Digital
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Uma das mudanças mais significativas, 

e que já pode ser vivenciada em maior ou 

menor grau em todo o mundo, é a tendência 

à automatização total das fábricas por meio 

de sistemas ciberfísicos, que combinam 

a operação das máquinas com processos 

digitais. Com a absorção de tarefas 

operacionais e a capacidade de cooperar 

entre elas e entre humanos, esses sistemas 

possibilitam a existência da Internet das 

Coisas (conhecida como IoT, sigla derivada 

do termo em inglês Internet of Things), com 

aparelhos ou sistemas inteiros inteligentes 

ou smart, capazes de se aperfeiçoarem a 

partir do acúmulo e ‘da leitura’ de dados 

relacionados aos padrões de uso humano e 

hábitos de vida. 

INTERNET
DAS COISAS

Sistemas 
ciberfísicos

Sistemas 
de saúde

Smarthome

Conectividade 
em rede

Gerenciamento de 
infraestrutura

Big Data

Smart Grid

Automação

Figura: 01 | Fonte: autoria própria
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Mundo VUCA 
e a realidade 
do trabalho

omo era de se esperar, todas essas 

mudanças também afetam o mundo do 

trabalho. Reuniões virtuais, serviço remoto 

e automatização de tarefas operacionais 

fazem, cada dia mais, parte do dia a dia 

de uma empresa contemporânea. Se 

você nunca ouviu falar do mundo VUCA, 

saiba que esse conceito é essencial para 

compreender o trabalho, a realidade do 

emprego e as relações profissionais nos 

próximos anos. 

Vamos explicar o que isso quer dizer. 

VUCA é um acrônimo formado pelas 

palavras em inglês volatility, uncertainty, 

complexity e ambiguity que significam 

no nosso idioma volatilidade, incerteza, 

complexidade e ambiguidade. O conceito 

vem sendo usado por especialistas 

para descrever esse cenário altamente 

complexo em que vivemos há, pelo menos, 

10 anos. 

O surgimento de outras tecnologias e 

inovações disruptivas acelera a velocidade 

com que as mudanças acontecem em todos 

os âmbitos da nossa vida, do ambiente 

empresarial às relações humanas. A 

quantidade de informações que circulam 

em nossas mãos diariamente dá espaço 

a infinitas possibilidades de escolha e 

atuação, fazendo com  que as pessoas se 

sintam mais confusas e inseguras na hora 

de tomar decisão. Em um cenário em que 

tudo é questionável, as relações entre causa 

e efeito podem ter inúmeras interpretações. 

C

VOLATILITY 
UNCERTAINTY 
COMPLEXITY 
AMBIGUITY

VOLATILITY 
UNCERTAINTY 
COMPLEXITY 
AMBIGUITY

VOLATILITY 
UNCERTAINTY 
COMPLEXITY 
AMBIGUITY

VOLATILITY 
UNCERTAINTY 
COMPLEXITY 
AMBIGUITY
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V
C A

UVolatilidade Incerteza
Mudanças rápidas 

sem um caminho ou padrão 
preestabelecido.

Estratégia: Visão que 
leva à agilidade.

Competências: Orientação para o futuro, 
transparência, comunicação clara, 

compromisso com um futuro melhor. 

Transformações disruptivas 
frequentes, imprevisibilidade e 

resultados desconhecidos.

Estratégia: Entendimento que leva à 
informação.

Competências: Engajamento,  
colaboração, flexibilidade e 

diversidade de valores.

Ambiguidade

Falta de representação, falta de clareza 
sobre o que é verdadeiro e real.

Estratégia: Agilidade que leva à 
experimentação.

Competências: 
Responsabilização,  

inovação e tecnologia.

Complexidade

Efeitos multifacetados, causas 
interdependentes.

Estratégia: Clareza que leva à 
reestruturação.

Competências: Resolução de problemas, 
tomada de decisão, comunicação efetiva, 
análise de dados, clareza e transparência.
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Novo trabalho, 
novas competências

omo é possível perceber, o mundo VUCA 

transforma tudo. Nos novos modelos 

de trabalho, a portabilidade e a flexibilidade 

de atuação se tornam cada vez mais 

comuns, com a dissolução de ideias rígidas 

relacionadas a locais e horários de trabalho 

e, como consequência,  os limites entre vida 

pessoal e profissional. O trabalho em rede, 

colaborativo e conectado, também ganha 

mais espaço, diluindo barreiras geográficas e 

físicas e se tornando globalizado. 

As relações de poder, por sua vez, tornam-

se mais horizontais e menos hierárquicas. 

Equipes sob demanda se compõem, operam 

e se desfazem, ao invés de serem fixas, 

permanentes e acumularem capacidade 

ociosa. O trabalho remoto ganha formas 

e usos cada vez mais variados e mais 

amplos, com o emprego de ferramentas 

de gerenciamento de equipes a distância, 

possibilidade de reuniões ao vivo (on-line) 

em qualquer hora e lugar do mundo. 

Nesse cenário, pensamentos crítico e 

criativo, habilidades colaborativas, e 

competências como a curiosidade, a 

coragem e a resiliência são essenciais. O 

novo mundo do trabalho exige cada vez mais 

complementaridade entre as capacidades 

cognitivas complexas e as competências 

socioemocionais, ou as soft skills.

Ainda não há suficiente consenso, mesmo 

na literatura especializada, de quais serão as 

competências e como exatamente elas vão 

impactar o trabalho. Os autores Finegold & 

Notabartolo (2010), após extensa revisão da 

literatura, que vai desde o influente Relatório 

SCANS What Work Requires from Schools 

de 1991 e suas 15 competências, passando 

pelo projeto Definition and Selection of 

Competencies-DeSeCo da OCDE em 2005, 

sintetizam-nas e as agrupam sob cinco 

grandes categorias. Veja a seguir: 

C Acreditávamos que grande 

empresas tinham mais segurança 

e poder que pequenas empresas. 

No mundo digital, isso é quase 

que o inverso, pelo fato de termos   

que nos adaptarmos rapidamente. 

Nesse contexto, ser grande se torna 

um problema e, ao mesmo tempo, 

um desafio. 

Walter Longo (2014)

“
“
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Competências do século XXI

Pensamento crítico

Solução de problemas

Tomada de decisão

Pesquisa e busca

Colaboração

Comunicação

Liderança e 
responsabilidade

Iniciativa

Autodireção

Produtividade

Familiarização com a 
informática

Familiarização com  
as mídias

Cidadania digital

Conceito e operações de 
Tecnologias de Computação e 

Comunicação

Criatividade 

Inovação

Aprendizagem adaptativa 
(aprender a aprender)

Flexibilidade

Capacidade 
analítica

Capacidade 
interpessoal

Habilidade
para executar

Processamento
de informações

Capacidade para 
mudar/aprender

1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5
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Assim, é possível constatar um declínio de profissões puramente operacionais e um crescimento 

de trabalhos que exigem mais conhecimento e nos quais essas competências se tornam pré-

requisitos para uma atuação profissional de excelência. 

O desenvolvimento e a inclusão dessas competências no trabalho têm sido estudados e 

defendidos por inúmeras organizações que fomentam o desenvolvimento econômico e social. 

O Fórum Econômico Mundial (2016), por exemplo, argumenta que capacidades de pensamento 

crítico sejam destacadas em sistemas de educação no mundo inteiro, uma vez que estão 

crescentemente sob demanda no mercado de trabalho global. Já a Organização para Cooperação  

e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2017) considera a Solução Colaborativa de Problemas 

(SCP) – em que as pessoas unem seu entendimento e esforços e trabalham juntos para solucionar 

problemas – uma capacidade crítica e necessária para a educação e os profissionais. 
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E por falar em 
tecnologia: o que 

esperar para os 
próximos anos?

Até 2020: Até 2022:
Todos esses aspectos vistos acima, de 

contextos e relações transformadas, 

demandam o apoio e o desenvolvimento de 

novas tecnologias como inteligência artificial, 

robótica, nanotecnologia, biotecnologia, 

engenharia espacial, dentre outras.  

A Singularity University  (CLEAR INOVAÇÃO, 

2018) estuda e aponta previsões para os 

próximos anos, considerando o crescimento de 

tais tecnologias.

a Internet 5G entregará velocidade 

de conexão de 10 a 100 gigabytes 

para dispositivos móveis ao redor do 

mundo. Diagnósticos baseados em I.A. 

e recomendações terapêuticas serão 

usados na maioria dos centros médicos 

americanos. Carros voadores entrarão em 

operação em algumas cidades.

impressoras 3D conseguirão imprimir 

roupas e material para montagem de casas 

e prédios. As pessoas terão liberação para 

conduzir carros autônomos nos EUA e em 

alguns outros países. Robôs domésticos 

deverão tornar-se normais em alguns lares 

de renda média, capazes de fazer leitura 

labial, reconhecimento facial e de gestos com 

clareza. Robôs terão habilidades de conversa 

e atuarão como recepcionistas, assistentes de 

lojas e escritórios.

>>
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as primeiras missões privadas para Marte 

serão lançadas. O número de voos de 

drones diários chegará a 10.000.000 (100 

vezes mais do que nos dias de hoje). Drones 

já entregarão encomendas rotineiramente 

aos telhados dos prédios e casas, e robôs 

de superfície serão capazes de encaminhar 

esses pacotes de porta em porta. Os 

primeiros contratos de energia solar e eólica 

de “um centavo por KwH” serão fechados. 

As vendas de veículos elétricos comporão 

metade das vendas totais de automóvel. 

Lidar com inteligência artificial aumentada 

será considerado um requisito para a 

maioria dos empregos.

a posse de carros sairá de moda, e os 

veículos autônomos dominarão nossas 

estradas. 100.000 pessoas transitarão em 

Los Angeles, Tóquio, São Paulo e Londres 

em veículos de decolagem e aterrissagem 

vertical. A agricultura vertical deverá se 

tornar vital para a produção de comida 

na maioria das grandes megacidades. 8 

bilhões de pessoas passarão a se conectar 

à internet em velocidade de 500 mbps. 

Tablets nas regiões mais pobres do mundo 

vão se tornar disponíveis para uso em 

troca de dados e direitos de e-commerce. A 

realidade virtual passará a ser onipresente. 

as energias solar e eólica representarão 

quase 100% do consumo mundial. A 

demanda mundial por petróleo chegará 

ao seu auge e  começará a decrescer. 

Robôs terão relacionamentos reais 

com as pessoas, dando suporte aos 

idosos, cuidando da higiene pessoal e 

da preparação de alimentos. Robôs para 

relações íntimas passarão a ser populares.

a inteligência passará no teste de Turing, o 

que significa que a máquina pode alcançar 

(e superar) a inteligência humana em todas 

as áreas. Os mais ricos terão acesso ao que 

se traduz como “velocidade de escape da 

longevidade” – o momento em que um ano 

de avanço tecnológico conseguirá aumentar 

a expectativa de vida das pessoas em 

mais de um ano. Agências de inteligência 

confirmarão que mensagens armazenadas 

e seguras enviadas entre 1990 e 2029 foram 

desencriptadas com sucesso. Emissões 

de carbono cairão mais rápido a cada ano. 

Será assinado um plano global de emissão 

zero de carbono até 2050.

Até 2024: Até 2026: Até 2028: Até 2030:
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a maioria dos profissionais humanos 

terá alguma modificação cortical, como 

coprocessadores e comunicação web em 

tempo real. Robôs avatares deverão se 

tornar populares, permitindo que qualquer 

um possa teletransportar sua consciência 

para locais remotos em todo o mundo. 

Robôs serão comuns em todos os locais 

de trabalho, eliminando o trabalho manual 

e as interações repetitivas (guias turísticos, 

recepcionistas, motoristas e pilotos, 

serventes e construtores).

empresas como a Kernel farão conexões 

significativas entre o córtex humano e a 

nuvem. Muitos problemas mundiais serão 

solucionados (Ex.: câncer e pobreza). A I.A. 

conseguirá solucionar problemas científicos 

complexos que requerem alto nível de 

realidade aumentada para entendimento. 

tratamentos para longevidade deverão 

se tornar disponíveis rotineiramente, 

estendendo a vida das pessoas comuns em 

30 a 40 anos. Cidades inteligentes escalarão 

globalmente; serão hipereficientes em 

utilizar energia solar, produzir e distribuir 

alimentos, oferecer segurança e transporte 

eficientes.

O dia a dia já não será mais reconhecível 

- a realidade virtual e inteligência artificial 

alavancarão todas as partes da vida humana 

no mundo inteiro.

Até 2038:Até 2036:Até 2034:Até 2032:
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Embora as possibilidades mais se 

assemelhem a um filme de ficção, é bom 

nos acostumarmos a essas ideias. Por 

isso, os desafios para os que têm o papel 

e a responsabilidade de educar as novas 

gerações são imensos. Ao mesmo tempo 

em que são desafiados, eles mesmos, a 

mudar seu entendimento, suas atitudes, 

suas habilidades, suas relações para lidar 

com este mundo cambiante, devem projetar 

uma visão que alicerce e guie a educação 

dos mais jovens, visando prepará-los para 

configurações de trabalho e de profissões 

que nem sequer existem atualmente.

Seja muito bem-vindo ao Admirável Mundo Novo!
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Cap í tu lo  2

PELAS LENTES DO 
EMPREENDEDORISMO
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omo vimos no capítulo anterior, 

o mundo vem passando por 

grandes transformações que mudam 

diversas dinâmicas sociais. Uma delas 

é o trabalho. Nesse contexto, entender o 

empreendedorismo é imprescindível para 

compreender o futuro do trabalho e as 

novas relações que criamos nesse âmbito, 

impactadas pela evolução tecnológica 

e pelas novas configurações da nossa 

sociedade. 

Antes de examinarmos historicamente 

como o empreendedorismo foi visto ao 

longo dos anos, vamos entender a origem 

do termo e seus diferentes significados. 

A origem 
do termo
C
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palavra “empreendedor” tem, desde 

sua origem, forte ligação com o fazer. 

O termo em francês entrepreneur era usado 

no século XII, período em que a atividade 

mercantil ainda era incipiente entre as 

cidades europeias, para definir aqueles que 

incitavam brigas. 

Em meados do século XVII, o termo passou 

a ser usado para se referir ao indivíduo 

que conduzia uma operação militar. Esse 

mesmo século assistiu ao fim do feudalismo 

e ao surgimento de importantes mudanças 

legais e institucionais, como a criação de um 

sistema bancário e o início das sociedades 

anônimas (joint stock company), mas foi 

somente no final do século XVII e no início do 

século XVIII que o empreendedor passou a 

ser conhecido como aquele que cria e dirige 

empreendimentos e projetos. 

O que é 
empreender?

empreendedorismo
em•pre•en•de•do•ris•mo

sm
Qualidade ou característica de quem realiza empreendimentos

ETIMOLOGIA
der de empreendedor+ismo

A

Figura: 02 | Fonte: Dicionário Michaelis.
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o longo da história, o 

empreendedorismo atraiu o interesse 

dos pesquisadores, tornando-se um 

campo de estudos amplo e rico. No 

entanto, o assunto não fazia parte das 

correntes de pensamento dominantes das 

diferentes disciplinas que o estudaram, 

o que acabou contribuindo para que o 

conceito de empreendedorismo tornasse 

também fragmentado, uma vez que 

foi definido por diferentes óticas e 

perspectivas.  

Tomando a economia como exemplo: o 

empreendedorismo não foi inserido nos 

clássicos modelos de desenvolvimento 

econômico; posteriormente, como 

a disciplina passou a se basear 

mais na Matemática e Estatística, 

o empreendedorismo perdeu ainda 

mais espaço na disciplina. Isso 

ajudou outras áreas do conhecimento, 

como a Sociologia, a Psicologia e a 

psicanálise, a se voltar para o estudo do 

empreendedorismo, apesar da dificuldade 

em terem reconhecimento e legitimidade.

Foi com a criação da área de 

Administração que o empreendedorismo 

passou a fazer parte da agenda 

acadêmica. 

Nos dias de hoje, seus estudos também 

recebem a valiosa contribuição de 

investigadores em áreas como estratégia, 

gestão, sistemas de informação e 

comportamento organizacional. 

Essa multidisciplinaridade é defendida 

principalmente pelos autores Sorenson 

e Stuart  (2008), que definem o 

empreendedorismo como um fenômeno 

muito complexo e amplo, o que torna 

necessária uma abordagem multidisciplinar 

sobre o tema, tomando-se por base 

ferramentas que as diferentes disciplinas já 

possuem em suas escolas de pensamento 

dominantes. 

Evolução do 
pensamento sobre 
empreendedorismo

AEM
PRE

ENDE
DO 
RIS 
MO

EM
PRE

ENDE
DO 
RIS 
MO

EM
PRE

ENDE
DO 
RIS 
MO

> >
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Figura 03 | Fonte: Adaptado com correções de 

Arruda, Burchart & Dutra, (2016, p. 31)
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1980 1990 2000
Fases do estudo do empreendedorismo

Os autores dessa fase apontam que 

os estudos dependiam das iniciativas 

individuais, o que provocou a necessidade 

e o desenvolvimento de maior 

comunicação entre os pesquisadores, 

tanto em congressos quanto em 

organizações profissionais, e sobretudo 

por publicações em revistas científicas. 

O empreendedorismo foi examinado sob 

diferentes ângulos, com o estudo dos traços 

e das características de personalidade 

dos empreendedores, em uma abordagem 

próxima à da Psicologia.

Focalizando a trajetória dos estudos de empreendedorismo a partir de 1980, Landstrom et al. (2012) propõe subdividi-la

em 3 fases: 1) take off; 2) crescimento; 3) busca por maturidade.

Campo do empreendedorismo ainda

é fragmentado, orientado empiricamente 

com  carência de teorização. 

Nessa fase o campo de pesquisa do 

empreendedorismo ainda fragmentado 

também se caracterizou pela busca de 

legitimidade, reconhecimento e autonomia 

acadêmicos e crescimento no número e no 

fortalecimento da qualidade dos periódicos, 

maior número de conferências e de oferta 

de disciplina relacionadas ao tema. 

Há maior diversidade e heterogeneidade 

de pesquisadores, o que cria tensões 

e conflitos,  em razão da subdivisão 

em vertentes de pesquisa. Reconhece-

se, porém, o maior amadurecimento 

cognitivo e social.

A seguir, detalhamos a influência das 

diversas áreas de conhecimento na 

compreensão do termo “empreendedorismo” 

ao longo da História.

Take-off  
anos 1980

Crescimento 
anos 1990

Maturidade
anos 2000
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s primeiras investigações sobre o 

empreendedorismo ocorreram no 

âmbito da Economia, desde a primeira 

escola moderna de pensamento econômico, 

a Escola Clássica. Assim pensavam os 

principais representantes dessa Escola 

acerca do empreendedorismo: 

Influência da 
Economia

A
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Richard Cantillon (1680-1734), franco-

irlandês, partilhava da posição teórica dos 

fisiocratas para quem a riqueza era gerada 

pelo desenvolvimento da terra. Sua única obra, 

Essai sur la Nature du Commerce en Général, 

influenciou os economistas clássicos, e 

Cantillon foi o único economista mencionado 

por Adam Smith.

Cantillon teria sido o primeiro a utilizar, na 

França do século XVIII, o termo entreprendre 

no contexto da teoria econômica, em uma 

primeira tentativa de explicar claramente 

a função que o empreendedor exerce na 

economia. Para ele, os empreendedores eram 

agentes do desenvolvimento econômico, 

visto que exerciam papel importante no 

mercado, interferindo na oferta e na demanda, 

buscando a obtenção do lucro.

Ao analisar os agentes econômicos, Cantillon 

distingue três categorias: 

1. os que possuíam as terras e tinham 

independência financeira; 

2. aqueles que assumiam os riscos, fazendo 

as trocas no mercado almejando o lucro;

3. os que recebiam salários por seus 

trabalhos. 

Para Cantillon, o empreendedor era dono 

do seu trabalho: adquiria bens e serviços e 

os vendia no mercado, visando ao lucro. O 

autor ressalta a ideia de oportunidade e risco, 

aspectos que influenciaram os pesquisadores 

desde aquela época.

Publicada em 1755, alguns anos após a 

morte de Cantillon, a obra Essai sur la Nature 

du Commerce en Général aborda os princípios 

da economia de mercado, que se apoiam 

nos direitos individuais de propriedade e na 

interdependência econômica.

Richard 
Cantillon

TERMO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA  | 28



TERMO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA  | 29

Adam Smith (1723-1790), escocês, foi 

economista e filósofo. Destaca-se como o 

importante teórico do liberalismo econômico, 

sendo considerado o “pai da economia 

moderna”. Segue até os dias de hoje como 

uma referência principalmente por sua obra A 

Riqueza das Nações, de 1776. Smith introduz 

o conceito de “empreendedor” como um 

especulador, acumulador de riquezas e como 

um trabalhador superior. Ele também indica 

que, quanto maior a extensão do mercado, 

maior seria a divisão de trabalho, o uso de 

ferramentas e máquinas  e consequentemente 

a inovação.

Adam 
Smith
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Jean-
Baptiste 

Say

Francês, que viveu entre 1767 e 1832, foi 

economista, escritor, industrial, jornalista 

e tradutor. Na visão de Jean-Baptiste Say, 

o empreendedor está mais envolvido com 

negócios, e para isso, precisa obter e 

organizar os fatores da produção, escolher 

técnicas de produção, contratar e definir 

salários e demais despesas, gerenciar a 

cadeia de distribuição de produtos, além 

de se apropriar do lucro. 

Say afirmou que o desenvolvimento 

econômico era provocado pela criação 

de outros empreendimentos, pelos 

empreendedores que organizam os “fatores 

de produção para criar valor”, diferentemente 

dos que assumem incerteza ou risco, ou 

os capitalistas. Para Say o empreendedor 

introduz mudanças e inovação, contudo foi 

Schumpeter que iniciou a área de estudos 

de empreendedorismo. 
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Frank 
Hyneman 
Knight 

O americano Frank Hyneman Knight 

(1885-1972) foi economista e fez grande 

parte de sua carreira na Universidade de 

Chicago (EUA), tendo papel fundamental 

na fundação da escola de pensamento 

econômica conhecida como Escola de 

Chicago.

Seu pensamento de vanguarda influenciou 

e gerou várias contribuições para a 

filosofia social, além da teoria econômica. 

Seu livro Incerteza do Risco e Lucro, 

baseado em sua tese de doutorado, 

desenvolve um estudo sobre a relação 

entre o empreendedor e a vida econômica 

e faz uma importante distinção entre risco 

e incerteza. Vejamos:

Risco: tem uma probabilidade mensurável 

ou estatística, já que se deve às 

circunstâncias cujas probabilidades 

seriam conhecidas a priori. 

Incerteza: algo imensurável, já que trata de 

uma circunstância única, sem uma série 

histórica que permita sua previsão. 

Com base nesses conceitos, Frank Knight 

define o empreendedor como alguém que  

assume riscos e sobretudo incertezas, 

fazendo julgamentos e tomando decisões 

que podem ser acertados ou não. A 

distinção de Knight entre risco e incerteza 

não rendeu muitos frutos, seja em 

modelagens teóricas, seja em estudos 

empíricos, mas recentemente influenciou 

nos trabalhos sobre decisões realizadas 

por empreendedores em seus negócios, 

especialmente nos estudos de Saras 

Sarasvathy (veja página 45). 
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Joseph A. 
Schumpeter 

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) 

foi um economista e cientista político 

austríaco que viajou para o Japão, 

por causa da ascensão do nazismo e 

se estabeleceu nos Estados Unidos, 

onde morreu. Schumpeter, seguindo os 

passos de Jean-Baptiste Say, trouxe o 

empreendedorismo de volta para o debate 

econômico no início do XX; é apontado 

como o estudioso que inaugurou a pesquisa 

sobre o empreendedorismo na Economia. 

Assim, foi um dos pioneiros a destacar 

o papel das inovações tecnológicas no 

desenvolvimento do capitalismo. 

Sua teoria econômica não se baseia 

no equilíbrio, e, sim, na mudança e na 

inovação que provocariam, segundo ele, o 

desequilíbrio de mercado e o crescimento 

econômico. Assim, o empreendedor é um 

dos responsáveis pela mudança econômica 

por meio de combinações que podem: 

1. Resultar em um novo bem ou produto. 

2. Possibilitar um novo método de 

produção pela incorporação de alguma 

descoberta científica.

3. Abrir outro mercado.

4. Oferecer uma nova fonte de matérias-

primas.

5. Provocar um novo modo de 

organização na indústria (por exemplo, 

com quebra ou criação de um monopólio).

Em sua obra A teor ia do 

Desenvolvimento Econômico , 

de 1912,  Schumpeter  também 

diferencia “crescimento” de 

“desenvolvimento econômico”.  O 

crescimento se deveria mais às 

inovações incrementais ,  ao passo 

que o desenvolvimento econômico 

ser ia provocado pela cr iação de 

opor tunidades provocadas pela 

destruição cr iat iva. 

Apesar de ser sempre associado 

à inovação, é importante ressaltar 

que, antes de Schumpeter, o 

economista alemão Hans Von 

Mangoldt já destacava o caráter 

inovador do empreendedor. 
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O  exame do papel da 

subjetividade na teoria econômica 

caracteriza a chamada Escola 

Austríaca ou Neoclássica, 

liderada por Ludwig von Mises 

(1881-1973), que mostrou 

que o ser humano faz uso de 

oportunidades e enfatizou a ideia 

da independência dos indivíduos. 

Israel Meir 
Kirzner
Israel Meir Kirzner (1930), londrino 

que vive nos Estados Unidos, é um 

dos destaques da escola austríaca. 

O autor possui extensa obra, com 

livros importantes para o estudo 

do empreendedorismo. Por isso, é 

considerado também o fundador da 

Escola Kirzneriana, cujos estudiosos 

se voltam para o exame de problemas 

que consideram fundamentais na 

microeconomia. 

O artigo Entrepreneurial discovery and 

the competitive market  process: an 

austrian approach , publicado por Kirzner, 

em 1997, tem grande importância para 

a compreensão atual a respeito da 

atuação do empreendedor. Para ele, o 

empreendedor coleta informações de 

diferentes fontes e toma consciência das 

imperfeições do mercado, sendo capaz 

de coordenar recursos para produzir de 

forma mais eficaz. 

Kirzner percebe o empreendedor como 

um agente e promotor de equilíbrio, 

uma vez que ele se mantém alerta às 

mudanças e às incertezas, reconhece 

oportunidades, envolve-se no processo 

de busca de informações e de recursos, 

exercendo papel de coordenação e 

trabalhando para ajustar desequilíbrios. 

Para o autor, é exatamente esse estado 

de alerta que diferencia o empreendedor 

dos demais agentes e permite que ele 

desenvolva, aos poucos, conhecimento 

sobre demanda e oferta, em um 

processo de descoberta empreendedora. 

Cabe destacar que a Escola Austríaca 

criou uma abertura para a análise do 

empreendedorismo e da atividade 

empreendedora, permitindo que 

pesquisadores de outras áreas como a 

Sociologia e Psicologia se voltassem 

para o estudo do assunto. Especialmente 

no caso da Psicologia, um importante 

foco de estudos foram as características 

e os traços de personalidade dos 

indivíduos empreendedores (ver página 

38).

Dessas linhas de pensamento, três 

têm grande influência na definição 

contemporânea de empreendedorismo, 

utilizada pelo Sebrae — a Escola 

Knightiana, a Escola Schumpeteriana e a 

Escola Kirzneriana. 
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Frank Knight: 
“Empreendedor como uma
pessoa que assume riscos
e incertezas!”

Joseph Schumpeter: 
“Empreendedor é um indutor 
da inovação[…]”

Israel Meir Kirzner: 
“O Empreendedor está atento 
às imperfeições do mercado e 
consegue levantar e coordenar 
recursos de forma eficaz”
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utra área que influenciou 

a compreensão atual de 

empreendedorismo foi a Sociologia, 

principalmente com os estudos de Weber 

e Aldrich, apresentados a seguir. 

Influência da 
Sociologia

O
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Max 
Weber

Karl Emil Maximilian Weber foi um grande 

intelectual alemão, que viveu entre 1864 

e 1920, e é conhecido como um dos 

fundadores do estudo moderno da Sociologia, 

tendo influenciado também outras áreas 

do conhecimento como Filosofia, Direito, 

Administração, Economia e Ciências Políticas.

Weber foi professor de disciplinas da área 

econômica durante longo período de sua 

vida acadêmica e faz parte de um grupo de 

pensadores que examina a vida econômica 

relacionada ao mercado, valendo-se dos 

contextos sociais, culturais e históricos. 

Desenvolveu uma visão sociológica muito 

elaborada da vida econômica e, por isso, 

é apontado como um dos precursores 

da Sociologia Econômica. Seu livro mais 

conhecido é A ética protestante e o espírito do 

capitalismo, em que examina a relação entre 

uma forma de conduta econômica específica 

e as suas origens religiosas. Traduzido para o 

inglês em 1930, o livro teve muito impacto  

no conceito de empreendedorismo.

Na obra, Weber afirma que, nos países 

ocidentais, o nascimento do capitalismo, 

do estado racional e legal e da burocracia 

se deveu, dentre outros motivos, a algumas 

características do protestantismo ascético. 

Desse modo, a religião seria uma das razões 

pelas quais o desenvolvimento das culturas 

orientais e ocidentais se deram de modo tão 

diverso.

O empresário tradicional e capitalista 

demonstrava se pautar por certo espírito 

moral ou ética: o senso de dever e a 

dedicação ao trabalho ou profissão como um 

fim em si mesmo. Por influência de Lutero, 

o senso de disciplina e de dever monásticos 

e o valor religioso do trabalho foram 

disseminados e exigidos do cristão leigo em 

sua relação com o mundo. A riqueza – o lucro 

e os rendimentos – era considerada como 

uma prova do trabalho honesto, sério e árduo. 

Além de um atestado de sua idoneidade 

religiosa. Assim, o homem de negócios e 

mesmo o espírito profissional contemporâneo 

têm suas origens nessa moral religiosa 

protestante, na base da conduta capitalista e 

do impulso aquisitivo. 

Cabe ressaltar que Weber, décadas depois, 

indicou que a busca pelo lucro é antiga na 

história da humanidade e que o capitalismo 

existiu em diversas civilizações e tipos de 

sociedade. O autor passa a utilizar, então, a 

expressão “capitalismo moderno”. 

Estudiosos apontam semelhanças entre as 

concepções de empreendedor de Weber e 

de Schumpeter. Weber os percebia como 

indivíduos com autoridade formal graças 

à liderança que exercem no mundo dos 

negócios, além de sujeitos inovadores. 
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Howard 
Aldrich 

Howard Aldrich (1943) é um sociólogo 

americano cujas perspectivas teóricas têm 

influenciado muito o campo dos estudos 

de empreendedorismo nos dias atuais.

Aldrich elaborou refinada perspectiva 

sobre comportamento organizacional 

e empreendedorismo, segundo uma 

premissa básica de que a lógica da 

seleção natural é capaz de explicar 

a evolução das organizações. Sua 

perspectiva evolucionária do surgimento e 

da mudança organizacional é uma de suas 

maiores contribuições e foi apresentada 

no livro Organizations Evolving, de 1999. 

Um dos pontos centrais da teoria de 

Aldrich é que o processo de evolução 

das organizações é impulsionado 

por empreendedores e pelas próprias 

organizações, que competem pelos poucos 

recursos materiais ou sociais no contexto 

em que operam. Com isso, desenvolvem-se 

relações de competição e de cooperação, e 

as organizações sobreviventes apresentam 

características que podem ser difundidas 

para as outras organizações. 

Aldrich também relaciona a criação de 

outras empresas como um processo que 

depende de empreendedores motivados e 

com acesso a recursos e oportunidades, 

importantes para que se encontre uma 

brecha de mercado. Para a exploração 

dessas oportunidades, os empreendedores 

necessitam da oferta de capital e de 

outros recursos materiais e humanos. 

Por isso, o processo empreendedor 

deve ser analisado de maneira dinâmica, 

levando em conta as relações com os 

fatores-chave, já que as redes de relações 

podem facilitar ou restringir o acesso 

dos potenciais empreendedores às 

oportunidades e aos recursos. 

Vale ressaltar que a perspectiva 

evolucionária julga como irrelevantes 

quaisquer considerações sobre 

características e personalidades dos 

empreendedores. 
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ara além na natureza das atividades 

econômicas e suas motivações, é 

com  os pensadores da Psicologia que 

o empreendedorismo ganha força como 

um comportamento e uma série de 

competências, algo reconhecido atualmente 

como fundamental para entender a 

educação empreendedora. 

Influência da 
Psicologia 

P
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David 
McClelland

David Clarence McClelland (1917-1998) foi 

um grande psicólogo americano, cuja obra 

é um dos principais estudos da época que 

relacionam as Ciências do Comportamento 

e a Psicologia ao empreendedorismo, 

com uma investigação acerca dos traços 

de personalidade e as características do 

empreendedor.  McClelland percebe o 

homem como um produto social; assim, o 

empreendedor manifesta a necessidade de 

realização de acordo com os valores que 

prevalecem na sociedade. Na opinião do 

autor, existiriam quatro forças essenciais 

do desenvolvimento econômico: divisão 

do trabalho, tecnologia, crescimento 

populacional e empreendedorismo. Por 

isso, ele busca compreender e explicar 

o crescimento e o declínio econômicos 

mediante ferramentas da Psicologia e da 

Sociologia. Desse modo, McClelland traz 

de volta a relação apontada por Weber 

entre o protestantismo e o surgimento do 

capitalismo, que poderia ser exemplo de 

um fenômeno mais geral. De acordo com 

ele, os indivíduos com alta necessidade de 

realização manifestavam características 

semelhantes às descritas por Weber como 

características dos protestantes. Em suas 

pesquisas, McClelland identificou que a 

necessidade de realização é especialmente 

intensa ou alta entre os empreendedores. 

Eles investem muito tempo pensando 

no futuro, tentando resolver problemas, 

criando dispositivos e acessórios, buscando 

a opinião e a colaboração de pessoas 

especialistas nos temas que desejam 

‘atacar’. Portanto, os indivíduos com alta 

necessidade de realização teriam um 

conjunto de características que os tornam 

mais inclinados a assumir papéis gerenciais 

ou a atuar como empreendedores. Segundo 

McClelland, essas  características são:

1. Responsabilidade sobre o próprio 

desempenho.

2. Inclinação para estabelecer metas 

desafiadoras e moderadas, correndo

riscos calculados.

3. Necessidade de obter feedback sobre o 

desempenho.

4. Mais iniciativa para testar novidades e 

pesquisar o ambiente.

5. Persistência em atividades com 

probabilidade de sucesso mediana.

6. Inovação.

É interessante notar que, para McClelland, 

as pessoas com necessidade de realização 

intensa estão sempre buscando a 

eficiência, questionando a relação custo-

benefício e consequentemente inovando. 

A abordagem de McClelland é alvo de 

críticas, principalmente por não comprovar 

a relação entre o sucesso do empreendedor 

e a necessidade de realização, considerada 

por ele a força motriz da atividade 

empreendedora. Uma das críticas mais 

célebres foi a desenvolvida por Gartner, que 

abordamos na sequência.
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William 
Gartner

William B. Gartner (1953) é americano 

e professor de Empreendedorismo, com 

estudos nas áreas de Administração e 

Negócios. No final da década de 1980, 

foi um dos primeiros a demandar uma 

nova abordagem para os estudos de 

empreendedorismo. Seu artigo Who is 

the entrepreneur? Is the wrong question, 

de 1988, contribuiu para mudar o 

foco da pesquisa para o exame do 

empreendedorismo como um processo de 

comportamento. 

Seu enfoque é mais prático e busca estudar o 

papel que o empreendedor desempenha, qual 

o efeito do comportamento do empreendedor 

na criação e no êxito de seus negócios e 

novas organizações.  O foco passa a ser o 

comportamento do indivíduo empreendedor, 

entendido como contextual e transitório, 

dado que é atrelado às circunstâncias.

“O empreendedor não é um estado fixo de 

existência, ou seja, empreendedorismo é um 

papel que indivíduos desempenham para 

criar organizações.” (Gartner , 1989, p. 64).
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Influências 
do início do 
século XXI

té a década de 1970, o número de 

estudiosos do empreendedorismo 

ainda era pequeno, o que dificultou a 

institucionalização do  assunto em suas 

áreas de conhecimento. Isso, aliado às 

mudanças nas escolas de pensamento 

dominantes, explica o baixo interesse da 

sociedade sobre o tema, até então. 

Novas tentativas de abordar os fenômenos 

do empreendedorismo são observadas a 

partir da década de 1980. É a elas que nos 

dedicaremos a seguir. 

A

XXI
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Abordagens 
contemporâneas

uitas mudanças ocorreram nos anos 1970 e 1980 

nos contextos social e econômico, com maior 

dinâmica industrial e comercial, dando maior 

proeminência ao empreendedorismo. As duas décadas 

são apontadas por especialistas como o período a partir 

do qual os estudos de empreendedorismo ganharam 

importância, transpondo e adentrando as fronteiras das 

escolas de pensamento dominantes.

Alguns dos mais influentes estudiosos sobre o tema no 

início deste século formularam abordagens por meio das 

quais o empreendedorismo é entendido atualmente. 

M
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Abordagem 
econômica

s professores Scott Shane e Sankaran 

Venkataraman publicaram, no ano 

2000, um artigo intitulado The promise 

of entrepreneurship as a field of research, 

em que sinalizam a limitação do campo 

de estudos do empreendedorismo ao 

circunscrevê-lo ao que o empreendedor é ou 

o que faz e à relação entre a existência de 

oportunidades de negócios lucrativas e a de 

pessoas empreendedoras. Assim, destacam 

a importância de se examinar o contexto 

indivíduo-oportunidade na compreensão do 

empreendedorismo. 

Scott é professor de Economia e 

Empreendedorismo na Universidade Case 

Western Reserve, nos EUA. Seus estudos 

se voltam para a descoberta e a avaliação 

das oportunidades empreendedoras, 

o levantamento de recursos e a 

criação de organizações, dentre 

outros temas. Já o indiano Sankaran 

Venkataraman é professor de Estratégia, 

Empreendedorismo e Ética na Darden 

School of Business nos EUA, e se dedica 

sobretudo a estudar as oportunidades 

empreendedoras.

O
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Abordagem 
effectuation

Saras D. Sarasvathy, indiana de nascimento, 

cidadã americana e professora de Estratégia, 

Empreendedorismo e Ética na Darden School 

of Business, nos EUA, é responsável por 

introduzir uma nova forma de pensar sobre 

a atuação dos empreendedores com o 

paradigma chamado de effectuation, que foca 

na tomada de decisão pelos empreendedores. 

A teoria foi introduzida no artigo Causation 

and Effectuation: Toward a Theoretical Shift 

from Economic Inevitability to Entrepreneurial 

Contingency, publicado em 2001. Nela, a 

autora explica que o empreendedor não 

tenta fazer previsões do futuro, já que ele é 

imprevisível, mas procura controlar aspectos 

desse futuro, em um processo dinâmico 

e não linear, em que imagina, cria e busca 

a cooperação de stakeholders (grupos de 

interesse).

Portanto, o empreendedor vai além da 

mera identificação e aproveitamento da 

oportunidade, pois ele também molda e cria 

a oportunidade como parte do processo de 

implementação do negócio. 

O agente essencial do espírito empresarial 

[...] é um efetuador: um ator imaginativo 

que aproveita oportunidades contingentes 

e explora todos e quaisquer meios à sua 

disposição para atender a uma pluralidade de 

aspirações atuais e futuras, muitas das quais 

são moldadas e criadas pelo próprio processo 

de tomada de decisões econômicas e não são 

dadas a priori. (Sarasvathy, 2001, p. 262).
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Saras 
Sarasvathy Portanto, de acordo com Saras, os empreendedores 

percebem e decidem sobre as oportunidades de 

forma muito dinâmica, utilizando os recursos que 

têm à mão, ou que conseguem obter por meio de 

sua rede de contato. Eles lidam com as mudanças 

e as variações do mercado, cocriando o futuro com 

base nos resultados e nos comprometimentos que 

vão obtendo nos contatos e nos relacionamentos 

com os diferentes interessados.  

 

Sarasvathy descobriu que os empreendedores, 

para lidar com o inesperado e com as surpresas, 

vão estabelecendo objetivos baseando-se no 

feedback de suas ações e resultados, o que 

garante flexibilidade para utilizar os recursos de 

que dispõem de forma criativa. 
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Lógica effectuation

Figura: 04 | Fonte: adaptado de Sigahi & Barros (2017, 4165)

Entenda como funciona o processo de effectuation: 

CICLO DE EXPANSÃO DOS RECURSOS

CICLO DE CONVERSÃO DE LIMITES SOBRE OBJETIVOS

Novos
meios

Novos
Objetivos

Comprometimento 
dos stakeholders

Contatar pessoas 
que eu conheço

O que eu  
posso fazer?

Quem eu sou?
O que eu sei?

Quem eu conheço?
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Abordagem  
da bricolagem

Os professores Ted Baker e Reed Nelson 

estudam o processo empreendedor e as 

ações de seus agentes em contextos de 

grande escassez de recursos. Juntos, 

publicaram dois artigos muito importantes: 

Making Do with What’s at Hand: Bricolage in 

Two Contexts (2003) e Creating Something 

from Nothing: Resource Construction 

Through Entrepreneurial Bricolage (2005).  

No primeiro, introduzem a ideia de 

bricolagem empreendedora, resgatando 

um conceito antropológico cunhado por 

Lévi-Strauss, em 1966, que se referia às 

ações de um faz-tudo (bricoleur).  Baker 

e Nelson mostraram como, diante de 

ambientes muito escassos em recursos, 

pequenas empresas ofereceram serviços 

extremamente diferentes, alcançando 

resultados por meio da recombinação dos 

recursos à mão, recursos normalmente 

desprezados ou recursos rejeitados por 

outras empresas. 

Em seu trabalho subsequente, Baker 

e Nelson explicam que o processo de 

bricolagem é a recombinação de recursos, 

aparentemente sem valor, à disposição dos 

empreendedores, em processo intuitivo 

e não planejado direcionado a novos 

propósitos.  

Ted Baker é professor na Rutgers Business School, nos EUA, e tem uma trajetória profissional mista: durante parte de sua carreira, esteve 

envolvido com a criação de várias empresas de base tecnológica e depois enveredou pela carreira acadêmica. Tem se dedicado a estudar 

o empreendedorismo em circunstâncias de restrição de recursos e adversidades, focando especialmente nos conceitos de “bricolagem” e 

de “improvisação”. Reed Nelson possui formação em comportamento organizacional e antropologia e atuou como professor em diversas 

universidade americanas. No Brasil, foi professor da Uninove, professor visitante na FEA/USP, na COPPEAD/UFRJ e na Fundação Dom Cabral, 

e é professor da FACCAMP. Dedica-se principalmente a estudar empreendedorismo, cultura organizacional, gestão comparativa e redes 

sociais em organizações.
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Recursos disponíveis: 

iniciando com os 

recursos à mão – material 

descartado, material 

considerado inútil, lixo 

reciclável, fragmentos, e 

contatos sociais.

Recombinação: 

reconfiguração dos materiais 

existentes, novos arranjos 

com os itens disponíveis de 

modo criativo e engenhoso, 

com novos significados e 

como soluções novas para os 

problemas e as necessidades.

Fazer acontecer: o 

empreendedor age, 

experimenta, desafia-se 

a resolver os problemas, 

aproveitando as oportunidades 

que tem, e não se deixa 

paralisar pelas limitações 

existentes.

1 2 31 2 31 2 3Elementos 
essenciais no 

processo de 
bricolagem:

Há dois processos de bricolagem: o paralelo e o 

seletivo. No primeiro, o empreendedor emprega 

a bricolagem  em todos os seus domínios, nos 

inputs (recursos, conhecimento, mão de obra, 

etc.), na forma como lida e se adapta ou até 

ultrapassa as regulamentações institucionais e 

nas interações com os clientes, formando uma 

comunidade de prática. A bricolagem passa 

a ser a identidade de seu negócio. Assim, fica 

mais restrito a um mercado local, e seu negócio 

tende a não crescer.

No processo de bricolagem seletiva, o 

empreendedor emprega a bricolagem em 

alguns domínios apenas, de modo que 

consegue estabelecer rotinas que possam 

ser replicadas, o que permite maior oferta de 

produtos e serviços. E se posiciona em um 

mercado com mais demanda e mais rico, na 

expectativa de que consiga fazer com que seu 

negócio cresça.

Veja como funciona essa dinâmica na
figura a seguir.
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Processos de 
Bricolagem

AMBIENTE DE 
ESCASSEZ

BRICOLAGEM: 
FAZENDO E 
APLICANDO 

COMBINAÇÕES DE 
RECURSOS À MÃO

BRICOLAGEM 
PARALELA: 

COMUNIDADE 
DE PRÁTICAS E 

IDENTIDADE DA 
BRICOLAGEM

NENHUM
CRESCIMENTO

CRESCIMENTO

DOMÍNIOS DE 
BRICOLAGEM

BRICOLAGEM
SELETIVA

INPUTS

ROTINIZAÇÃOCLIENTES

REGULATORIO/
INSTITUCIONAL

MERCADO MAIS 
AMPLO, MAIS 
RICO E MAIS 
EXIGENTE

BUSCA DE 
RECURSOS; 
TENTATIVA 

DE ADQUIRIR 
RECURSOS PADRÃO

EVITAR NOVOS 
DESAFIOS

Figura: 05 | Fonte: adaptado de Baker & Nelson (2005, p. 353)
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Os empreendedores “bricoleurs” mostram 

grande tolerância diante da aparente 

desordem e da ambiguidade, lidando 

bem com a instabilidade do processo 

empreendedor. 

Outros autores — Navi Radjou, Jaideep 

Prabhu, Simone Ahuja — publicaram, 

em 2012, um livro com o título Think 

Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough 

Growth, em que abordam a inovação 

frugal, que guarda relação com a lógica 

da bricolagem. A obra trata da forma 

como empreendedores e empresas 

podem inovar em ambientes com poucos 

recursos. 

Em outro livro, de 2015, Frugal Innovation: 

How to do more with less, os autores Navi 

Radjou e Jaideep Prabhu desenvolveram 

ainda mais o pensamento sobre a 

inovação frugal. 
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nalisando todas as escolas 

e abordagens apresentadas 

anteriormente, percebemos que elas 

podem ser organizadas por nível de 

análise – com foco no indivíduo ou 

no contexto – e pelos grandes temas 

a que se dedicam, como mostra a 

figura a seguir:

 

Figura: 05 | Fonte: Arruda, Burchart & Dutra (2016, p.43).

Síntese das Escolas 
de Pensamento em 
Empreendedorismo

A

ESCOLAS DO PENSAMENTO 
EM EMPREENDEDORISMO

COMO EMPREENDEDOR AGE 
E TOMA DECISÕES?

FOCO NO CONTEXTO

QUEM É O  
EMPREENDEDOR?

PROSPECÇÃO

EXPLORAÇÃO

Criação de 
oportunidades a 
partir do que se tem 
em mãos
Gartner
Sarasvathy
Baker e 
Nelson

Descoberta de
oportunidades

Como fatores 
macroinstitucionais 
afetam o indivíduo 
Empreendedor?

Cultura
Educação
Geografia
Meio ambiente
Política
Gênero

Aldrich

Schumpeter
Kirzner
Shane e 
Venkataraman

McClelland

FOCO NO INDIVÍDUO
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No entanto, se classificadas de acordo 

com os processos de tomada de decisão, 

as escolas de pensamento se alinham em 

três correntes: causation, effectuation 

e bricolagem. Cada uma delas foca em 

diferentes atuações do empreendedor e 

examina situações distintas. 

Assim, a trajetória de estudos sobre o 

empreendedorismo pode ser sintetizada 

em três grandes correntes: a corrente 

econômica, a corrente comportamental e a 

corrente da praticagem. 

Corrente econômica
O empreendedorismo é percebido por 

uma lógica denominada “causation” 

ou causal. Segundo a Escola Causal, o 

empreendedor enxerga falhas no mercado 

e mobiliza recursos para transformá-las 

em oportunidades

Corrente comportamental
Os estudos sobre os empreendedores 

foram realizados dentro da 

psicologia, mas também tem 

interação com outras áreas 

das ciências humanas, como a 

antropologia e a sociologia. 

Corrente da praticagem
Empreendedor utiliza os meios e recursos 

à sua disposição para criar soluções, 

seja recombinando-os de forma intuitiva 

e não planejada, seja utilizando-os de 

acordo com os efeitos possíveis de ser 

alcançados.  
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A corrente 
econômica

omo vimos, a corrente econômica 

foi pioneira nos estudos sobre o 

empreendedorismo e o empreendedor. 

Nesta corrente, que enfatiza a 

descoberta e a busca por oportunidades, 

o empreendedor é o  indivíduo que 

percebe falhas no mercado e consegue 

mobilizar recursos para transformá-las 

em oportunidades.

 

Ainda que o empreendedorismo tenha 

sido tratado à margem das correntes 

dominantes, quando finalmente se 

voltam para a temática, os economistas 

ampliam muito os tópicos e o foco dos 

estudos. Os economistas pensam sobre 

o processo empreendedor com base em 

uma lógica causal (causation), ou seja, 

segundo uma sequência  lógica e de 

planejamento racionais, como resume a 

figura a seguir.

Apesar de ser oposta à lógica 

de effectuation, o causation 

pode ser aplicado de forma 

complementar, simultânea ou 

sequencial a ela.

Lógica Causation

Figura: 06 | Fonte: Arruda, Burchart & Dutra (2016, p.49, adaptado de Fisher, 2012).

C

RECONHECIMENTO 
DE OPORTUNIDADE

IDENTIFICAÇÃO DE 
OPORTUNIDADE

OBJETIVOS ESTABELECIDOS 
E PLANO ELABORADO PARA 
ATINGIR METAS

AVALIAÇÃO DE 
OPORTUNIDADE

O EMPREENDEDOR BUSCA 
LEVANTAR RECURSOS 
PARA PERSEGUIR A 
OPORTUNIDADE

ENTRADA PARA O ESPAÇO 
DO MERCADO COMERCIAL

O FEEDBACK DO MERCADO 
LEVA À ADAPTAÇÃO

O EMPREENDEDOR 
DESENVOLVE SOLUÇÕES 
PARA ATENDER ÀS 
NECESSIDADES PERCEBIDAS



TERMO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA  | 54

Corrente 
comportamental

corrente comportamental surgiu na 

década de 1960, com estudos sobre 

empreendedorismo realizados dentro da 

Psicologia e em interação com outras 

áreas das Ciências Humanas, como a 

Antropologia e a Sociologia. Nela, há uma 

ênfase nos processos intrapessoais dos 

empreendedores, com foco nos indivíduos 

e nas equipes, dentro da perspectiva da 

ciência comportamental.

Um dos nomes de destaque da corrente 

comportamental foi o psicólogo David 

McClelland, que marcou a forma como 

os empreendedores eram percebidos 

como pessoas com alta motivação de 

realização. No campo da Sociologia, 

Max Weber, que estudou a relação entre 

a ética protestante e o capitalismo, 

mostrou que o homem de negócios e o 

espírito profissional moderno têm suas 

origens nessa moral religiosa protestante, 

fundamentando uma conduta ascética, 

uma disciplina de trabalho que embasam o 

capitalismo e o impulso aquisitivo.

A
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Corrente da 
praticagem

esta corrente destacam-se dois 

modelos: o effectuation e o de 

bricolagem, apresentados anteriormente.

Na abordagem do modelo effectuation, 

o empreendedor utiliza os meios à sua 

disposição (quem ele é, quem conhece 

e o que sabe) e foca na seleção dos 

efeitos possíveis de alcançar com 

aqueles recursos. Esse processo 

pressupõe que ele pode controlar e 

definir o futuro, muito embora não 

possa prevê-lo, já que procura construir 

no futuro aquilo que os meios sob 

seu controle permitem fazer. Além de 

aproveitar os próprios meios, sua ação 

é pautada pela minimização de riscos, 

restringindo-se às iniciativas dentro dos 

limites de perdas que ele pode suportar 

em caso de fracasso. 

Já a bricolagem é caracterizada pela 

recombinação de recursos existentes 

e aparentemente sem valor, de forma 

não planejada ou intuitiva para novos 

propósitos. 

N
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Empreendedorismo 
para o Sebrae

Sebrae compreende o 

empreendedorismo de forma ampla, 

entendendo que o indivíduo se torna um 

empreendedor quando revela mentalidade 

e atitudes empreendedoras, agindo de 

modo a agregar valor em qualquer contexto 

em que esteja: como colaborador em 

uma empresa, como membro de uma 

associação ou cooperativa, como membro 

de um clube ou comunidade, como dono de 

seu negócio – qualquer que seja seu porte. 

Portanto, a instituição entende que a 

cultura empreendedora pode e deve ser 

disseminada para ajudar as pessoas a 

empregar seu potencial de modo criativo e 

inovador, buscando formas de implementar 

seu propósito, de conquistar e realizar seus 

sonhos e a vida que almejam para si e para 

seus próximos.

O

Fonte: Sebrae 2019

TERMO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA  | 56



TERMO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA  | 57

Tipos de 
empreendedorismo

á diversas categorias de 

empreendedorismo. Uma delas, 

bastante disseminada com base nos 

estudos Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM), é a que contrasta a ideia de 

empreendedorismo por necessidade 

com a de empreendedorismo por 

oportunidade. A primeira ocorre porque 

o indivíduo não encontra oportunidades 

de emprego e, assim, é levado a gerar o 

próprio trabalho e renda. Geralmente as 

expectativas desse tipo de empreendedor 

são baixas, pois estes empreendedores 

tendem  a se concentrar na oferta de 

serviços ou no comércio, voltando-se às 

atividades mais tradicionais.

Em relação ao empreendedorismo por 

oportunidade, o indivíduo é atraído pela 

oportunidade identificada. Em estudos 

do GEM, já se demonstrou que, apesar 

de almejarem, no geral, ter negócios 

de pequeno porte, as expectativas dos 

empreendedores por oportunidade 

são um pouco maiores, em termos de 

crescimento.

Para Steve Blank (2011), existem quatro 

tipos de empreendedorismo:

1. Pequenos negócios

2. Startup escaláveis e negócios com

crescimento exponencial

3. Grandes empresas

4. Empreendimentos sociais

Neste último, os empreendedores 

são movidos a partir de problemas e 

necessidades sociais que desejam ajudar 

a minimizar ou a resolver por meio de 

soluções inovadoras, criando produtos e 

serviços.

H
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Cap í tu lo  3

EDUCAÇÃO EM
TRANSFORMAÇÃO
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presentamos, nos capítulos 

anteriores, o cenário das mudanças 

pelas quais o mundo vem passando nas 

últimas décadas, mudanças essas que 

têm provocado transformações profundas 

em nossa sociedade e prometem causar 

transformação ainda sem precedentes nos 

anos que estão por vir.

Com tanta tecnologia sendo usada no nosso 

dia a dia, é de se esperar que a educação 

seja uma das áreas mais impactadas na 

Era Pós-Digital, em que a maneira como 

lidamos com as informações e construímos 

o conhecimento está se modificando 

totalmente (o tempo todo!). Sim, a educação 

passa por plena transformação. Em uma 

resposta mais lenta do que a de outros 

setores, a educação vem finalmente sendo 

repensada e se distanciando do modelo de 

ensino tradicional, que se manteve o 

mesmo nos últimos séculos, desde a 

Revolução Industrial. 

A

TERMO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA  | 59



TERMO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA  | 60

Revolução Industrial, iniciada em meados do 

século XVIII, marcou a transição para novos 

modelos de manufatura, saindo do modelo de trabalho 

artesanal para o trabalho assalariado e realizado por 

meio de máquinas, consolidando o capitalismo. Tudo 

isso provocou uma complexidade do comércio e das 

práticas econômicas e impactou significativamente 

o modelo educacional a partir de 1750. Era preciso 

formar trabalhadores para atuar nas fábricas e 

indústrias, e esse se tornou o principal foco da 

educação formal.

Para operarem as máquinas e garantir a produção 

em larga escala, os trabalhadores deveriam ter nível 

de instrução básico. A fim de que o ensino chegasse 

à maior quantidade de pessoas da maneira mais 

padronizada possível, a lógica da produção industrial 

foi levada às salas de aula. Muitos alunos em classe, 

cadeiras enfileiradas, aulas expositivas, pouca 

interação, silêncio e disciplina.

Desde então, esse é o modelo de ensino adotado na 

maioria das escolas mundo afora. A urgência por 

se repensar os modelos de educação coincide, no 

entanto, com as últimas décadas, em que o papel 

tanto, do aluno quanto, do professor está mudando 

radicalmente com as novas tecnologias.  

Ensino Híbrido, Metodologias Ativas, Aprendizagem 

Maker... o momento é de reinvenção e de 

efervescência na educação. É notório que o 

modelo tradicional de educação não atende mais 

às demandas do mundo contemporâneo e sua 

complexidade. 

Um dos marcos que influenciaram o repensar 

da educação, tanto no Sebrae quanto em outras 

instituições e países, foram os Pilares da Educação, 

propostos pela UNESCO, em 1996, que exigiram um 

novo olhar para a formação integral do ser humano 

nas escolas.

Educação 
pós-Revolução
Industrial

A

“As universidades foram fundadas na Europa 

Ocidental, há mais de 900 anos, e as aulas 

tradicionais têm sido a forma predominante 

de ensino desde então.” 

(Brockliss, 1996).
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Quatro 
pilares da 
educação 
para o 
século XXI 
– UNESCO

APRENDER A CONHECER

É a capacidade do ser humano de 

buscar conhecimentos e saber utilizá-

los, permitindo que o indivíduo 

interprete e represente a realidade por 

meio da aprendizagem de conceitos, 

princípios, fatos, proposições e 

teorias. Assim, a pessoa estaria 

motivada e equipada para educar-

se permanentemente visando utilizar 

todo o seu potencial, nas diversas 

situações, ao longo de sua vida. 

Esses pilares  objetivam dar novo 

significado à prática educativa 

em todo o mundo, incentivando 

instituições de ensino e educadores 

em geral a ampliar suas 

perspectivas sobre o processo de 

aprendizagem, desenvolvendo o ser 

humano não só em sua capacidade 

cognitiva, mas como cidadão, 

com competências, habilidades e 

autonomia para transformar a si 

mesmo e o mundo a sua volta. 

Com o propósito de entender 

todo o caminho que a educação 

vem percorrendo nos últimos 

tempos, apresentamos, a seguir, a 

contribuição de vários pensadores 

que foram decisivos para a 

transformação dos modelos e das 

práticas educacionais.

APRENDER A FAZER

Ser capaz de aplicar às situações 

reais as suas capacidades, 

habilidades e competências, 

demonstrando iniciativa, 

ação, aptidão para delegar e 

operacionalizar, concretizando 

coisas, processos e projetos. 

Aprender a fazer nada mais é que 

saber aplicar o que aprendeu.

APRENDER A CONVIVER

Conhecer e respeitar o outro, aprender 

a ouvir suas histórias, tradições 

e espiritualidade e valorizar a 

interdependência entre os seres humanos. 

Aprender a administrar conflitos, de modo 

a contribuir com o interesse do grupo e da 

coletividade. Respeitar as individualidades 

e a diversidade de culturas, valores e de 

crenças. Posicionar-se a favor de projetos 

comuns, que sejam a base para um futuro 

melhor e mais harmônico.

APRENDER A SER

Capacidade de perceber a realidade 

e conhecer melhor a si mesmo e sua 

interação com os diferentes grupos de 

pessoas. Compreende também os valores, 

as crenças, os talentos, o potencial, as 

atitudes, os sentimentos, a imaginação e 

o humor e etc. Há também relação com 

a capacidade de decidir e atuar de forma 

autônoma, assumindo responsabilidade 

sobre suas ações, bem como de ajudar a 

criar uma sociedade melhor.
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xistem muitas teorias a respeito da 

forma como o ser humano aprende 

e como se dão os processos cognitivos. 

Coerente com sua missão e sua prática 

de oferecer capacitação empresarial e 

fomentar a cultura empreendedora, no 

entanto, o Sebrae considera, dentre as 

teorias apontadas como clássicas, a 

cognitivista (Piaget), a histórico-cultural 

(Vigotsky), a humanista (Carl Rogers) 

e a sociocrítica (Paulo Freire), uma vez 

que nelas se encontram conceitos e 

princípios que permitem fundamentar, 

orientar e materializar a Educação 

Empreendedora.

Dentre os pensadores contemporâneos, 

os princípios de Seymour Papert, 

Zygmunt Bauman, da pedagogia 

histórico-crítica de Demerval Saviani 

e as contribuições da neurociência 

também são essenciais para a pesquisa 

e a prática do Sebrae. 

Pensadores 
da educação
E
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QUADRO 1 
FIGURA 07 -  LINHA DO TEMPO – PENSADORES QUE INFLUENCIAM A EDUCAÇÃO

Figura: 07 | Fonte: autoria própria

É importante ressaltar que este Termo de Referência não pretende ser uma análise dessas 

teorias e pensadores, mas sim uma síntese de seus pensamentos, para que o leitor possa 

compreender os princípios e as premissas que norteiam os trabalhos de capacitação 

empresarial e de fomento à cultura empreendedora promovidos pelo Sebrae, além de 

contribuir para a orientação de educadores em todo o Brasil.
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avia, entre os pensadores clássicos, uma 

preocupação com o conhecimento e a capacidade 

cognitiva do ser humano, que se preocupava em entender 

como, no curso do seu desenvolvimento, as pessoas 

obtêm ou constroem seu entendimento a respeito do 

mundo. Dentre eles, um dos destaques é Piaget. 

Teoria cognitivista e as 
contribuições de Jean Piaget

OS CLÁSSICOS
H

TERMO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA  | 64



TERMO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA  | 65

Jean William Fritz Piaget viveu entre 1896 e 

1980 e foi biólogo, psicólogo, e epistemólogo 

suíço, que se dedicou a investigar a 

capacidade cognitiva humana até seus 84 

anos, quando faleceu. Criou vários campos 

da ciência, como a Teoria Cognitiva, a 

Epistemologia da Evolução e a Psicologia do 

Desenvolvimento. Piaget apresentou a ideia 

de que o ser humano não nasce com sua 

capacidade cognitiva pronta, mas passa por 

etapas de desenvolvimento cognitivo. Portanto, 

as pessoas somente podem aprender o que 

estão prontas ou “equipadas” para assimilar.

Piaget considera que outros fatores 

influenciam o processo de desenvolvimento: a 

maturação (um processo orgânico/biológico); 

equilibração (autorregulação do organismo, 

que sucessivamente busca reequilibrar-se 

após cada quebra do equilíbrio); exercitação 

(por em funcionamento órgãos e esquemas, 

formando costumes/hábitos); e aprendizagem 

social (aquisição de linguagem, de costumes, 

valores e de normas/padrões sociais).

Na perspectiva de Piaget, somos seres em 

evolução e em construção ao longo da vida. 

Assim, o conhecimento resulta de um processo 

de descoberta, produzido na interação entre o 

organismo e o meio, entre o sujeito e o objeto. 

O indivíduo se adapta a uma situação nova, 

construindo outras estruturas cognitivas, que 

vão dotando a pessoa de instrumentos para 

que se relacione e conheça a realidade. Então, 

na medida em que se envolvem e resolvem 

situações-problema, os  jovens e os adultos 

desenvolvem a criatividade e a inteligência.

Jean Piaget
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Educação e interação

Para Piaget, o indivíduo exerce papel ativo 

no aprendizado. Assim, as situações e os 

ambientes de aprendizagem devem propiciar 

a pesquisa, a participação, a cooperação, 

e ao mesmo tempo, a autonomia. Portanto 

cabe à escola, à instituição de ensino 

superior e aos educadores organizar as 

situações-problema desafiadoras, que 

permitam a interação entre os alunos 

e os objetos, para que, no processo de 

desequilíbrio e de interação, desenvolvam 

seus esquemas mentais. Por meio da 

descoberta e da busca de reequilíbrio, 

o ser humano constrói e reconstrói seu 

conhecimento. Por essa razão, Piaget, 

mesmo não tendo sido um educador, é 

um autor fundamental para a abordagem 

construtivista da educação.

Alguns pressupostos básicos teóricos 

precisam ser seguidos para criar um 

ambiente de aprendizagem propício à 

construção do conhecimento, de acordo 

com Jean Piaget.

Portanto, o ambiente de aprendizagem deve 

ser planejado de modo que o professor 

tenha ferramentas e objetos para propor 

atividades interativas aos alunos. Esses 

objetos ou situações devem ser dotados de 

significado e ter relevância para a vida dos 

alunos, ao mesmo tempo em que devem 

desafiar, provocando algum desequilíbrio 

nos sujeitos.

Assim, os aprendizes serão estimulados 

de tal modo que entrarão em um processo 

de assimilação, acomodação e adaptação, 

propiciando seu desenvolvimento. 

Lidando com as diversas situações e 

problemas, os estudantes exploram as 

possibilidades, procuram alternativas, 

propõem e criam soluções e colaboram 

com seus colegas e outras pessoas. Dessa 

forma, o erro e a avaliação devem ser 

tratados de maneira diferente, de acordo 

com tal perspectiva sobre a educação. 

O erro permite que o aluno questione as 

consequências de suas ações e atitudes, 

sendo muito importante para a construção 

dos conceitos e da aprendizagem. Assim 

também, a avaliação precisa ser integrada e 

alinhada a essa abordagem.

Com sua visão da epistemologia genética 

e de que a inteligência da criança se 

desenvolve a partir da interação, Piaget 

defendeu princípios que se opunham 

às metodologias de ensino tradicionais, 

marcadas pelo autoritarismo, pela ênfase na 

transmissão dos conteúdos, pela exigência 

de memorização e pautadas na condenação 

do erro e na punição. Mesmo que não tenha 

focado seus estudos na influência dos 

fatores sociais no desenvolvimento humano, 

Piaget enfatizou que as interações sociais 

eram necessárias para o desenvolvimento 

da inteligência e da mente humana e 

que a escola e as instituições de ensino 

dedicavam pouca atenção às interações. 

  

Com base nos estudos e nas teorias de 

Piaget, novos métodos pedagógicos foram 

propostos, buscando um processo de 

aprendizagem no qual o aluno é um sujeito 

ativo e constrói relações com o mundo. 

Essa perspectiva muda também o papel do 

professor no processo de aprendizagem, 

fazendo com que ele seja um facilitador do 

processo, ajudando o aluno a refletir sobre 

o fazer. Mais do que um transmissor de 

informações e conhecimento, o professor 

deve aguçar a curiosidade, a indagação e o 

questionamento, incentivando o interesse 

dos alunos e levando-os a explorar novos 

caminhos e possibilidades. 
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Escola 
histórico-

cultural e as 
contribuições 

de Vigotsky

O russo Lev Semyenovitch Vigotsky (1896-

1934) iniciou sua trajetória no Direito, 

escreveu críticas literárias, adentrou pela 

Psicologia, fazendo doutorado em Psicologia 

da Arte, teve formação em psicanálise e, 

bem mais tarde, graduou-se em Medicina. 

Desde o início de sua carreira, em que atuou 

na formação de professores, interessou-

se pelos distúrbios de aprendizagem e de 

linguagem.

Vigotsky teve vida curta, morrendo aos 37 

anos, de tuberculose. Apesar de ter sido 

importante em sua época, seu impacto no 

Ocidente ocorreu muito depois de sua morte.

Foi um pioneiro no desenvolvimento 

intelectual das crianças, atribuindo papel 

decisivo às relações sociais e também às 

condições de vida. Opôs-se a Piaget e o 

criticou, apesar de admirá-lo, enfatizando o 

fator social na mediação da aprendizagem e 

no desenvolvimento.

Vigotsky influenciou a fundação da 

Psicologia Histórico-Cultural, visto que 

suas investigações mostraram como o 

desenvolvimento das funções cognitivas 

superiores era mediado socialmente.  

Por isso, ele se tornou referência para a 

educação, permitindo compreender como 

a pessoa se forma como sujeito social e 

histórico e, ao mesmo tempo, único, e obter 

uma visão da personalidade integral. Para 

o autor, a aprendizagem se dá por meio de 

uma relação dialética, em uma interação de 

mão dupla em que tanto o sujeito quanto 

o objeto ou o ambiente são modificados, 

gerando uma experiência significativa para 

a pessoa.

No sujeito, as mudanças provocadas pelo 

processo de aprendizagem sucedem tanto 

no âmbito físico quanto no psicológico, e 

o sujeito se desenvolve ao ser estimulado 

por meio da interação e com a ajuda de 

outras pessoas. Assim, para Vigotsky, 

a aprendizagem recebe influência das 

gerações anteriores, por toda a vida do 

indivíduo, em situações informais ou formais 

de educação. 

 Os conteúdos culturais da sociedade 

servem como elementos de mediação 

nas interações entre as pessoas, o seu 

ambiente social e o mundo. No processo 

de socialização, os conhecimentos, 

os valores e as crenças que compõem 

o conteúdo histórico-cultural são 

assimilados, assim como nos processos 

de formação e de desenvolvimento 

que ocorrem em diferentes contextos e 

situações educacionais.

A teoria histórico-cultural aponta que 

as funções psicológicas como atenção 

voluntária, percepção, memória, 

discernimento, formação de conceitos, 

pensamento, consciência, etc. são mediadas 

por sistemas simbólicos e ocorrem 

dinamicamente nas relações sociais entre os 

indivíduos e o seu ambiente em um processo 

histórico. Portanto, o significado atribuído 

pela pessoa às situações e às experiências 

vividas resulta no controle e na regulação 

das ações, na criatividade e imaginação e no 

pensamento abstrato e lógico.
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Vigostky considerava que as funções 

cognitivas e psicológicas superiores e 

complexas são possíveis pelo processo 

de aprendizagem, que se dá dentro do 

indivíduo. Esse processo abrange tanto 

os conceitos espontâneos, derivados 

das experiências do dia a dia (intuitivos e 

próprios da pessoa), quanto os vividos no 

ambiente educacional formal. Os conceitos 

espontâneos são a base dos conceitos 

aprendidos formalmente – conceitos 

científicos – e que, sendo alterados e 

assimilados, constituirão o suporte para 

outros conceitos espontâneos que sejam 

utilizados deliberadamente. 

Para Vigotsky, os aspectos: afetivo 

(percepções e sentimentos), cognitivo 

(conhecimento) e volitivo (querer fazer) são 

integrados e se relacionam intimamente 

em uma trama dinâmica, compondo um 

sistema de sentido, por meio do processo de 

aprendizagem formal ou informal. 

Níveis de desenvolvimento

Vigotsky apontou dois níveis de 

desenvolvimento: o das capacidades reais 

e o das possibilidades de aprender com 

a ajuda dos demais. A diferença entre os 

dois níveis foi denominada por ele de “zona 

de desenvolvimento proximal”, em que as 

funções não desenvolvidas estariam nascendo 

ou amadurecendo.  Por isso, na opinião dele, a 

educação é fundamental no desenvolvimento 

dos jovens, em especial no das crianças. 

A escola deve oferecer estímulos e situações 

na zona de desenvolvimento proximal do aluno 

– entre o que a criança ou o indivíduo já é 

capaz de fazer sozinho e aquilo que estariam 

prestes a fazer sozinhos – para que, com o 

apoio de um adulto, ele consiga avançar e 

superar o espaço entre seu desenvolvimento 

real e o potencial.

Na perspectiva da teoria histórico-cultural, a 

atividade de aprendizagem é intencional já 

que é dirigida a objetivos, tanto na reprodução 

quanto na produção de conhecimento. No 

contexto das interações sociais, os indivíduos 

são orientados a realizar tarefas ou atividades 

e, dessa maneira, assimilam a aprendizagem.

Um ponto em comum entre Vigotsky e 

Piaget é que ambos não construíram teorias 

pedagógicas. Vigotsky ressaltou o papel da 

escola no desenvolvimento, ao provocar a 

ideia de que há pouca chance de ela evoluir 

fora do ambiente e do contexto escolar. 

Contudo, a abordagem pedagógica que 

se fundamenta em seus estudos e teorias 

é denominada “socioconstrutivismo” ou 

“sociointeracionismo”. 
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Corrente da
Escola Humanista
e as contribuições 
de Carl Rogers

Carl Ransom Rogers (1902-1987) foi um 

famoso psicólogo clínico e psicoterapeuta 

norte-americano. Tornou-se conhecido sobretudo 

a partir dos anos 1940 e impulsionou uma 

corrente psicológica denominada “Humanista”, 

conhecida como  terceira força (as outras 

duas são o behaviorismo e a psicanálise). 

Seu pensamento foi extremamente influente 

na história da Psicologia Americana, porque 

introduziu uma nova abordagem psicoterápica 

chamada “Terapia Centrada no Cliente” e a 

teoria humanística da personalidade. 

Sua visão do ser humano era positiva, pois sua natureza 

é boa, positiva e social. Para ele, a tendência natural do 

ser humano era de progressão contínua, de atualização 

e desenvolvimento das potencialidades, em direção à 

autonomia e à sanidade mental,  tornando-se cada vez 

melhor e mais integrado. Isso só é interrompido caso a 

pessoa encontre obstáculos ao longo de sua trajetória. 

Um grande obstáculo é a valorização condicional tão 

comum na cultura, nas relações com a família, na 

escola e nas instituições sociais, em que o sujeito só 

recebe recompensa, afeto, carinho, elogio, prêmio, se 

ele é percebido como merecedor. 

TERMO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA  | 69



TERMO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA  | 70

Educação e terapia
Rogers enfatizou a importância da relação 

com o cliente na terapia, reconhecendo o 

papel do terapeuta de proporcionar condições 

facilitadoras que propiciem o crescimento e o 

desenvolvimento do potencial do indivíduo.

Assim, ele mesmo aplicou os princípios da 

terapia centrada no cliente e na educação, 

a que chamou de “ Pedagogia Experiencial” 

ou “Pedagogia Centrada no Aluno”. 

Seu pensamento e sua proposta foram 

extremamente atrativos nos anos 1960, pelo 

seu apelo anticonvencional e antiautoritário.

Rogers desenvolve suas concepções para a área 

de educação e publica On Becoming a Person 

(1961). Sua proposta pedagógica surge ainda 

em duas outras obras – Freedom to Learn: A 

view of what education might become, e em 

Freedom to Learn for the 80’s –, publicadas em 

1969 e em 1983, respectivamente.

 

Ao enfatizar sua concepção humanista, Carl 

Rogers demonstrou que, por meio de uma 

aprendizagem significativa e experiencial, 

proporcionada por condições favoráveis 

ao processo educacional, a pessoa entra 

em contato com a própria experiência e se 

direciona para a autorrealização.

Segundo Rogers, a função dos professores 

é desenvolver uma relação pessoal e de 

confiança com os alunos, criando um clima 

benéfico ao processo de desenvolvimento 

e de autodescoberta. Portanto, é essencial 

que os professores ofereçam um ambiente 

afetivo, de modo a facilitar a aprendizagem, 

permitindo que os alunos realizem sua 

potencialidade. Assim, eles serão capazes 

de se direcionar para o que precisam e 

desejam, cabendo ao professor orientá-

los em seus processos de aprendizagem e 

desenvolvimento. 

Descobri na experiência da 

psicoterapia implicações 

significativas e por vezes 

profundas para a educação, para 

a comunicação interpessoal, 

para a vida familiar e para o 

processo da criação. 

Carl Rogers (1977, p. 245).

“
“
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Isso sucede porque, segundo a aplicação da 

abordagem humanista, pautada nos princípios 

apontados por Rogers, o processo educativo 

favorece o autoconhecimento e o desenvolvimento 

dos talentos individuais e do potencial criativo, 

permitindo a ampliação da consciência de si e das 

interações interpessoais com pessoas de diferentes 

origens sociais e culturais, além do desenvolvimento 

da autonomia.

É importante enfatizar que, na opinião de Rogers, 

a aprendizagem é um processo de autodescoberta, 

ou seja, o indivíduo é o centro da aprendizagem 

e se apropria da experiência, incorporando-a, 

assimilando-a e provocando mudanças para o próprio 

desenvolvimento. Rogers chega a afirmar que ensinar 

o outro é impossível. O que a escola e o ensino 

podem proporcionar são condições que facilitem e 

permitam a aprendizagem significativa. 

A perspectiva rogeriana tem profundos impactos 

na educação, uma vez que vai contra o sistema de 

ensino baseado em punição, provas, exames, notas, 

graus, créditos e certificado. De acordo com Rogers, 

o objetivo da educação é desenvolver pessoas 

saudáveis e funcionais, ou seja, capazes de confiar 

nos seus interesses, intuições e desejos, agir com 

liberdade e responsabilidade, abrir-se para novas 

experiências, testar, criar e vivenciar o aqui e agora. 

O único processo de avaliação coerente com essa 

abordagem é a autoavaliação.

Assim, caberia à escola e aos professores o 

planejamento, a organização e a disponibilização 

de espaços, meios e recursos – que incluem os 

próprios professores – para que sejam utilizados 

pelos alunos, apoiando-os em seu desenvolvimento 

autônomo.  

Há pontos em comum entre a Pedagogia Centrada no 

aluno e aquela criada por Paulo Freire, conhecida por 

diversos nomes como “Pedagogia da Libertação”, ou 

do “Pedagogia do Oprimido”. Suas contribuições se 

inserem na teoria sociocrítica, que veremos a seguir.
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Paulo Reglus Freire (1921-1997), educador, pedagogo 

e filósofo brasileiro, é considerado mundialmente 

como um grande pensador que marcou a História e a 

Pedagogia, sobretudo a Pedagogia Crítica, bem como 

o patrono da Educação Brasileira.

Freire considera que o indivíduo está imerso em um 

mundo abundante de relações, e sua vida se desenrola 

em diversos contextos – família, trabalho, sociedade, 

cultura, etc. –, que podem e devem ser utilizados como 

instrumentos pedagógicos. A educação deve ser 

entendida de forma ampla, abrangendo mais do que o 

ambiente formal de aprendizagem, mas se tornando 

uma educação para a vida. 

Nessa linha de pensamento, a educação deverá 

ser totalizadora – humanizadora e técnica – e os 

processos educativos entendidos como fenômenos 

sociais, contextualizados no mundo no qual os 

sujeitos estão inseridos, incorporando a reflexão 

sobre o homem, seu tempo e sua cultura. Assim, os 

processos educativos devem ser articulados com a 

compreensão do momento e do mundo em que os 

estudantes estão, para que essas particularidades 

sejam usadas como instrumentos pedagógicos de 

aprendizagem.

Segundo Freire, se o indivíduo for educado para 

apenas replicar ou reproduzir o conhecimento já 

produzido, a sociedade não pode ser mudada, e 

consequentemente o ser humano se esvazia de 

sua capacidade de criar e de recriar sua história e 

trajetória. Para garantir a possibilidade de invenção 

e reinvenção do conhecimento, que permite 

transformar a realidade, é necessário que os 

processos educativos alimentem a busca constante 

do aluno, impulsionada por sua curiosidade 

permanente em relação aos fenômenos do mundo.  

Freire afirma que a aprendizagem verdadeira é uma 

apropriação do mundo, o que significa mais do que 

aprender, isto é, apreender.

Teoria 
sociocrítica e 

as contribuições 
de Paulo Freire 
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A prática pedagógica freireana é articulada com o 

mundo de forma dialética, permitindo que o aluno 

envolvido ativamente perceba as relações entre 

o homem e o mundo, a teoria e a prática, fazendo 

parte de um todo dinâmico. Assim, ele participa 

da aprendizagem e da criação do conhecimento, 

seguindo um caminho que não é predeterminado, 

a fim de que possa assimilar o seu objeto de 

estudo. Portanto, a pedagogia de Freire se 

assenta em uma tríade consciência-diálogo-

transformação, mediada pelo educador.

O pensamento de Paulo Freire ainda é atual, uma 

vez que a compreensão do mundo e do momento 

histórico em que as pessoas vivem somente é 

possível por meio dos conhecimentos, produzidos 

e articulados de forma dialética, resultando na 

conscientização e na possibilidade de agir com o 

intuito de recriar e transformar a realidade.

De acordo com a abordagem de Freire, os 

potenciais empreendedores, os proprietários 

de pequenos negócios, os professores, os 

educadores, os alunos e os estudiosos do tema 

devem ser estimulados a atuar de forma crítica, 

ampliando sua capacidade de criar e recriar 

soluções, produtos e negócios, acompanhando 

e, ao mesmo tempo, impactando as mudanças 

econômicas, sociais e políticas que afetam a 

sociedade.
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Pensadores 
contemporâneos
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Seymour Papert (1928-2016) nasceu na África 

do Sul, mas se tornou cidadão estadunidense. 

Foi matemático e educador. De 1958 a 1963, 

Papert trabalhou em Genebra, na Suíça, com 

Jean Piaget. Foi co-diretor do Laboratório de 

Inteligência Artificial do Massachusetts Institute 

of Technology (MIT). Em 1985, ajudou a fundar 

o “Media Arts and Sciences Program”, no MIT 

Media Laboratory. 

Papert é considerado mundialmente um dos 

autores fundamentais das tecnologias de 

informação e comunicação na educação, 

abordando, em especial, o uso de computadores 

na aprendizagem. Foi um dos pioneiros da 

inteligência artificial e criou a linguagem de 

programação LOGO (em 1967) para crianças. 

Baseado na sua experiência e em estudos e 

pesquisas de autores como Piaget, Montessori, 

Dewey e Paulo Freire, Papert criou a teoria 

construcionista de aprendizagem. Para ele, 

o computador permitia que o estudante 

construísse o conhecimento, utilizando-o 

como uma ferramenta para realizar uma ação 

concreta e criar um produto contextualizado. 

No caso específico do uso do computador, a 

utilização de uma linguagem de computação 

permitiria a construção do produto. 

Papert defendia que a aprendizagem era 

favorecida quando o aprendiz se envolvia na 

construção de algo externo a si mesmo: um 

brinquedo, um instrumento, um dispositivo, 

um livro, um programa de computador, etc. 

Portanto, o aluno se torna um sujeito ativo e 

responsável pela própria aprendizagem.

Seymour Papert
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No final dos anos 1980, foi criado o 

sistema Lego-LOGO, o que ampliou as 

possibilidades de aprendizagem ao dar ao 

aluno a oportunidade de construir um objeto 

mecânico – uma coisa, um animal – que 

seria controlado por ele em um desafio duplo: 

criar o próprio objeto e criar o mecanismo de 

controle dele, por meio da programação.  

É importante ressaltar que LOGO não é 

apenas uma linguagem de programação. 

Trata-se também de uma filosofia, pois se 

fundamenta em uma maneira particular 

de encarar a aprendizagem, de estimular 

o papel ativo do aluno durante o processo, 

de impulsioná-lo para resolver problemas e 

enfrentar o erro, e sobretudo de promover a 

reflexão do educando sobre novos modos 

de aprender a aprender. Dessa forma, o 

computador é um mediador, visto que a 

aprendizagem do aluno se fundamenta na 

criação e na recriação, processos em que ele 

ativamente constrói o conhecimento. 

Papert chamou a atenção para o fato de 

que, nesse tipo de situação e ambiente, o 

aluno está completamente mergulhado e 

envolvido em seu aprendizado, aplicando 

completamente o que está aprendendo,  

em uma interação muito poderosa para a 

construção do conhecimento. A dinâmica 

permite que esse discente amplie as 

possibilidades e o espaço de exploração e de 

descobertas, já que, ao construir algo para 

expressar suas ideias, ele está testando seu 

pensamento no mundo real.

A utilização do computador na educação 

propicia, segundo os princípios do 

construcionismo, a elaboração de 

construções internas, gerando outras 

concretizações, em um contínuo movimento 

entre operações concretas e abstratas. O 

computador é, portanto, um meio para que 

o aluno possa interagir com o objeto de 

aprendizagem, desenvolvendo a autonomia e 

sendo constantemente desafiado.
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Educador e pedagogo mineiro, Antônio Gomes 

da Costa viveu de 1949 a 2011 e escreveu 

vários livros ao longo de sua trajetória como 

professor e educador, dentre eles: Protagonismo 

Juvenil: Adolescência, Educação e Participação 

Democrática.

No Brasil, Antônio Carlos Gomes da Costa 

foi pioneiro na disseminação do conceito de 

protagonismo juvenil, que ele definiu como: 

“Modalidade de ação, criação de espaços e 

condições capazes de possibilitar aos jovens 

envolverem-se em atividades direcionadas à 

solução de problemas reais, atuando como fonte 

de iniciativa, liberdade e compromisso”.

(Costa, s/d., p. 10)

Para ele, o cerne do protagonismo é a participação 

ativa e construtiva do jovem na vida da escola, 

da comunidade ou da sociedade de forma geral. 

Por isso, para que haja protagonismo juvenil, 

é necessária a criação de oportunidades e de 

espaços a fim de que os jovens possam dialogar, 

interagir e participar da construção de suas 

histórias, de modo a assumir responsavelmente 

seu papel transformador na sociedade.

O autor enfatizou a importância do papel da escola e, 

em especial, a dos professores, como responsáveis 

pela formação do vínculo com os jovens, para 

que eles se sintam acolhidos e aceitos, condição 

essencial para que possam desenvolver seu potencial 

e suas competências.

Antônio 
Carlos Gomes 

da Costa
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Como é aberto, o processo de interação deve 

se realizar em uma relação de compromisso 

mútuo e de abertura, permitindo que o jovem 

construa sua identidade e seu projeto de 

vida. Tanto os jovens quanto o professor 

se comunicam,  revelam-se e se aceitam, 

desenvolvendo um relacionamento autêntico 

e recíproco. 

Para isso, basta que o educador se 

coloque à disposição e aberto para ouvir, 

demonstrando empatia e interesse pelo 

que os jovens estão passando, o que 

estão pensando, seus problemas, medos, 

esperanças e sonhos. A resposta deve ser de 

forma simples, com acolhimento e vínculo 

consistente, reforçando o valor do jovem e 

possibilitando a descoberta de si mesmo e 

de sua capacidade de construir um projeto 

de futuro.  

Esse processo, no entanto, deve existir em 

todas as relações na instituição de ensino. 

É necessário que os responsáveis pela 

educação mantenham uma comunidade 

na qual os jovens possam exercer 

progressivamente seu protagonismo e  os 

educadores, por sua vez, estejam presentes 

e disponíveis para orientá-los e acompanhá-

los em sua trajetória.

Chamada de “Pedagogia da Presença”, 

tal ideia é importante para que os 

ambientes de aprendizado sejam propícios 

à geração de vínculos e interação que 

estimulem os alunos a explorar seu 

potencial, desenvolvendo as competências 

empreendedoras.
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Pedagogia 
histórico-

crítica: 
contribuições 

de Demerval 
Saviani e 

João Gasparin

Demerval Saviani (nascido em 1943) é 

brasileiro, filósofo, professor, influenciado 

pelo marxismo e pela orientação socialista, 

que criou a pedagogia histórico-crítica, muito 

influente no país, a partir dos anos 1980.

A pedagogia histórico-crítica se alinha 

com o pressuposto de que a construção 

do conhecimento se dá na interação 

entre sujeito e objeto, mediado por ações 

sociais. Saviani afirma que a educação é 

determinada pela sociedade, ao mesmo 

tempo em que a sociedade é impactada pela 

educação. 

Em seu livro Sobre a Natureza e 

Especificidade da Educação (2012), Saviani 

é claro ao indicar que a educação não 

se resume àquela presente nas escolas, 

sobretudo no mundo atual, em que quase 

todos os lugares e espaços da sociedade 

são oportunidades de educação informal, 

não escolar. 

No entanto, há uma especificidade no 

trabalho desenvolvido pela escola. Ele afirma 

que o espaço escolar é onde o conhecimento 

sistematizado, histórica e socialmente 

construído, é socializado e apropriado 

pelas novas gerações. A escola desenvolve 

um trabalho educativo, produzindo nos 

indivíduos a humanidade, mediante o 

compartilhamento de conhecimento, 

e instrumentaliza os indivíduos para o 

acesso aos rudimentos do saber, assim 

como à ciência – que é o saber elaborado 

e sistematizado. Sua responsabilidade é 

organizar o processo educacional de tal 

modo que o aluno evolua, superando a 

consciência comum e se apropriando do 

conhecimento sistematizado.

Assim, Saviani foca na transmissão do 

conteúdo científico-cultural, sem, no entanto, 

ser conteudista. Valoriza esses conteúdos 

pois, crê que neles estão as bases para a 

transformação da realidade. 

A proposta da pedagogia histórico-crítica 

de organização do ensino busca superar a 

dicotomia existente entre teoria e prática e, 

para isso, se pauta na didática de João Luiz 

Gasparin (2009). 

Pensamento de João Gasparin 

No processo didático proposto por 

Gasparin em seu livro Uma Didática para 

a Pedagogia Histórico-Crítica (2009), que 

tem como público alvo os professores do 

ensino fundamental, o autor defende que o 

educador trabalhe com o aluno e não para o 

aluno, trabalhando competências e o senso 

crítico. Para isso, o educador deve estimular 

o diálogo tanto entre ele e os alunos quanto 

entre os próprios alunos, criando conexões 

também com a cultura. Cabe ao educador a 

iniciativa de sistematizar os conhecimentos, 

ordenando-os em uma sequência lógica 

e gradual, além da tarefa de considerar 

interesses, ritmos e desenvolvimento 

psicológicos dos seus alunos.
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Seu método estabelece cinco etapas para o 

desenvolvimento do educando, em qualquer 

faixa etária: 

1) prática social inicial 

2) problematização 

3) instrumentalização 

4) catarse 

5) prática social final

A sequência do processo de aprendizagem 

se inicia com a experiência do cotidiano 

dos alunos, seguindo para a etapa de 

reflexão (pensar o conceito com base em 

teorias explicativas), voltando à prática 

(conscientização), abrangendo assim um 

ciclo de ação-reflexão-ação, que integra a 

teoria e a prática.

O ponto de partida na didática do 

processo de ensino-aprendizagem é que 

qualquer assunto, conceito, teoria ou novo 

conhecimento deve ser contextualizado, 

estabelecendo conexões entre as 

experiências dos educandos com os novos 

conhecimentos. Portanto, o conhecimento 

produzido está alicerçado numa história de 

interações sociais e de trabalho.

Papel do educador e do contexto

De acordo com essa teoria e didática, o 

educador atua como facilitador e mediador 

do processo de ensino-aprendizagem. Seu 

papel é ajudar o aprendiz a superar o saber 

espontâneo e o senso comum, ampliando 

sua capacidade de reflexão ao assimilar 

as teorias e os conceitos de modo crítico e 

contextualizado, apropriando-se do saber 

científico cultural. O conhecimento também 

recebe a influência dos relacionamentos 

e de diversos fatores culturais, religiosos, 

políticos, jurídicos, valores, formas de 

expressão,  que fazem com que as pessoas 

atribuam significado às coisas.

O educador estimula, convida, motiva e 

facilita que os educandos examinem suas 

práticas e experiências cotidianas sob outro 

prisma, pela exposição, reflexão, assimilação 

e apropriação de conceitos, teorias, saberes 

científicos e culturais. 

Assim, o planejamento da estratégia de 

qualquer processo de ensino-aprendizagem 

deve ser cuidadosamente escolhido 

visando oferecer uma ancoragem no 

contexto histórico social dos estudantes, 

para estimulá-los e desafiá-los a participar 

ativamente do processo. 
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Contribuições 
das outras 

áreas de 
conhecimentos

Zygmunt Bauman, fi lósofo e sociólogo 

polonês, que viveu entre 1925 e 2017,  

tornou-se uma das grandes referências 

contemporâneas ao repensar os 

impactos da modernidade sobre as 

pessoas. Foi ele quem cunhou diversos 

conceitos como os de “modernidade 

sólida” e “modernidade líquida”, “mundo 

líquido” e “amor líquido” e contribuiu 

para a reflexão sobre a educação,  

passando a ser leitura obrigatória em 

diversas instituições no mundo.

Bauman aponta que, no mundo moderno, 

já não convivemos com a solidez do 

conhecimento, a solidez das relações 

humanas ou a solidez das coisas. As 

mudanças são tantas que, no mundo 

contemporâneo, não nos comprometemos 

em longo prazo, e os vínculos de fidelidade 

são percebidos como tolhimento à 

liberdade individual, às possibilidades de 

aproveitar as novas oportunidades. São 

tempos de um mundo líquido, multicêntrico 

e muito pouco integrado. 
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Segundo Bauman, as relações pessoais, 

as coisas, a informação e o conhecimento 

parecem ter um prazo de utilidade nos 

tempos atuais: depois de usufruirmos do que 

cada um pode nos oferecer, descartamos 

com facilidade. O descartar parecer ser uma 

marca e a paixão do tempo em que vivemos. 

Assim, a característica de liquidez implica 

fragilidade e perda das referências e dos 

valores nas relações entre as pessoas, no 

mundo contemporâneo.

O pensador pontua que vivemos situações e 

condições voláteis, frágeis, em um movimento 

contínuo de novos inícios, novos projetos. 

Na atualidade, somos bombardeados por 

informações, armazenadas em computadores 

e nos servidores e facilmente recuperáveis 

com poucos cliques,  dispensando a 

necessidade de memorizá-las e guardá-las em 

nosso cérebro. Além disso, novas fontes de 

conhecimento são disponibilizadas na internet 

– teia de hipermídia cuja acessibilidade se 

alastrou em ritmo exponencial no planeta. 

Isso gera pressão sobre as instituições de 

ensino e aprendizagem, demandadas pelos 

alunos e pelo governo para que ofereçam 

alternativas que atendam às exigências 

do mercado de trabalho, ou seja, para que 

se desinstitucionalizem e abram mão dos 

princípios do conhecimento (BAUMAN, 2009, 

p. 670).

A produção de conhecimento se fez tão 

acelerada que Bauman enfatiza que o 

conhecimento é volátil, o conhecimento 

recém-nascido vai envelhecer e ser trocado 

tão rapidamente por aquele que o precedeu. O 

autor destaca que, no mundo líquido, somente 

o aprender a aprender permite que os alunos 

se adaptem.

Bauman também alerta para a “privatização” 

e a “individualização” dos processos 

educacionais, que geram outras pressões 

sobre a educação e os centros de ensino, ao 

estabelecerem a relação fornecedor-cliente 

em substituição à relação entre professor-

aluno, implicando uma comoditização 

e relação de compra da aprendizagem 

(BAUMAN, 2009, p. 670).

Portanto, na época atual, a educação 

e os educadores enfrentam desafios 

sem precedentes. O modelo anterior de 

um ensino estruturado e sólido já não 

funciona nos dias atuais, visto que as 

informações serão velozmente substituídas 

ou atualizadas. Com isso, a educação e a 

Pedagogia devem oferecer possibilidades 

para a construção do conhecimento, 

e não ferramentas para o acúmulo de 

informações. 

[O aprender a aprender] 

poderia possibilitar aos 

discentes lançar ‘bases sólidas’, 

integrando as noções adquiridas 

a novos conhecimentos, 

permitindo a eles prosseguir 

pela trajetória escolhida em 

todas as circunstâncias, 

até nas mais voláteis

Zigmunt Bauman

“
“
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Contribuições da neurociência

O autor Martín-Loeches (2015)  resume 

as contribuições de neurociência para a 

educação em praticamente duas décadas 

de investigação, quando despontam 

sobretudo os estudos sobre a neurociência 

cognitiva. Ele afirma a urgência da 

aproximação entre neurociência e 

educação, e a necessidade de facilitar 

o diálogo entre as duas áreas para 

possibilitar a troca de conhecimento e o 

norteamento, em ambas as disciplinas, 

de aplicação de conhecimentos e de 

investigação.

Já Shearer & Karanian (2015)  ressaltam 

uma importante contribuição acerca da 

teoria de múltiplas inteligências de Howard 

Gardner. Os autores reviram 318 relatórios 

de pesquisa em neurociência sobre as 

múltiplas inteligências e concluíram que 

há fortes evidências de que cada uma 

dessas inteligências possui coerência 

neural. Certamente as implicações dessas 

descobertas são muito importantes para 

a educação, uma vez que dão o aval da 

neurociência para nortear o planejamento e 

as ações pedagógicas das escolas. 

Na edição especial da revista científica 

Trends in Neuroscience and Education, 

os pesquisadores Lipina e Segretin 

demonstram que já é sabido que a 

maturação do sistema nervoso e cerebral 

ocorre durante os primeiros vinte anos de 

vida – ou seja, seis mil dias a mais do que 

os já conhecidos mil dias cruciais para o 

desenvolvimento humano. 

Uma das consequências é que, mesmo as 

crianças e os jovens expostos a situações 

de pobreza nos primeiros anos de vida 

ainda podem ser desenvolvidos se tiverem 

a oportunidade de participar de programas 

educacionais intensivos para compensar 

os efeitos no desenvolvimento emocional e 

cognitivo. 

 

Também se sabe que o processo 

de maturação continua ao longo da 

adolescência e incide em regiões do 

cérebro especialmente importantes para o 

desenvolvimento da autoconsciência, para 

o pensamento abstrato e para a capacidade 

de solucionar problemas. 

Já Sebastian (2015, apud Shearer e 

Karanian) e Pessoa (2013), com base em 

pesquisas  com jovens, enfatiza o fato de 

que não existe cognição sem emoção e 

que o desenvolvimento pleno do potencial 

do ser humano necessita de equilíbrio na 

interação entre os domínios cognitivo e 

emocional.

Essas descobertas têm significativas 

implicações para o sistema escolar, para 

a formulação de políticas públicas – 

principalmente em relação ao combate 

ao abandono escolar – e para os debates 

contemporâneos em relação a novos 

modelos de ensino e aprendizagem. 
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EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA

Cap í tu lo  4
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O s primeiros registros do ensino de 

empreendedorismo apontam para a primeira 

metade do século XX, em universidades dos Estados 

Unidos. No entanto, eram iniciativas pontuais. Foi 

somente a partir da década de 1970, especialmente 

nos anos 1980, no mesmo país, que se observa o 

surgimento mais expressivo da presença de disciplinas 

de empreendedorismo nas escolas de negócio. O 

mesmo movimento ocorria paralelamente em outros 

países, capacitando profissionais mais bem preparados 

para o mercado de trabalho, além de impactar o 

surgimento de outros negócios.

Com a ideia de Peter Drucker, de que o 

empreendedorismo é uma disciplina e, portanto, 

pode ser aprendido, seu ensino passou a se tornar 

mais popular nos Estados Unidos, na Europa e na 

Ásia. A popularização logo deu início a diferentes 

interpretações do conceito. 

A emergência de uma 
economia empreendedora 
é muito mais um evento 

cultural e psicológico do que 
econômico e tecnológico. 

Entretanto, quaisquer 
que sejam as causas, os 

efeitos são acima de tudo 
econômicos. 

Peter Drucker
(1985, p. 14)

“
“
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Empreendedorismo: 
Europa X EUA

os países da Comunidade Europeia, 

na década dos anos 80, houve 

oferta crescente de disciplinas e cursos 

de especialização nos temas relacionados 

ao empreendedorismo. Por essa razão, os 

impactos econômicos do empreendedorismo 

passam a ser relevantes. No entanto, há que 

se considerar aspectos menos tangíveis, 

como o desenvolvimento da criatividade e 

da capacidade de inovação dos envolvidos 

como importantes resultados do processo de 

Educação Empreendedora. 

Já para os EUA, o empreendedorismo – e, 

logo, a Educação Empreendedora – tem forte 

ligação com a criação de negócios de base 

tecnológica e rápido crescimento (startups).

Dos diferentes entendimentos, surgem 

distintas metodologias de ensino, conforme 

veremos a seguir:

N
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Ensino de 
empreendedorismo no Brasil

o Brasil, o principal agente 

responsável pelo início da 

Educação Empreendedora foi a 

Fundação Getúlio Vargas, na década 

de 1980, com a oferta de cursos 

de MBA (Masters in Business 

Administration) e na graduação em 

Administração. 

No entanto, segundo o relatório Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), em 

2008 apenas 25 cursos, concentrados 

especialmente nas regiões Sudeste 

e Sul do país, incluíam a disciplina de 

empreendedorismo em seu currículo. 

Dez anos depois, em 2018, não havia 

exatidão em relação aos números  

em pesquisa; porém, de acordo 

com alguns autores e instituições 

que estudam e disseminam a 

Educação Empreendedora e o 

empreendedorismo, há percepção 

geral de crescimento na oferta, que se 

estima ser de centenas.

Nos últimos sete anos, uma 

das maiores ferramentas para 

a disseminação da Educação 

Empreendedora no país tem sido 

o Programa Nacional de Educação 

Empreendedora (PNEE), que 

alcançou 4,5 milhões de crianças e 

jovens nesse período, por meio da 

capacitação dos seus professores. 

Criado pelo Sebrae, em 2013, o 

programa já capacitou 165 mil 

professores, em parceria com mais 

9 mil instituições de ensino em todo 

o Brasil.

O PNEE é implantado por meio de 

parcerias com as instituições de ensino 

e as secretarias de educação, para que 

as escolas recebam gratuitamente 

o material de aprendizagem. Os 

professores são, então, capacitados em 

Educação Empreendedora e passam 

a ser responsáveis por disseminar a 

metodologia nas salas de aula. Isso se 

dá de maneira transversal, ou seja, o 

professor de qualquer disciplina está 

apto a aplicar os ensinamentos em seu 

conteúdo e observar como atitudes 

empreendedoras reverberam na vida do 

aluno, da família e da comunidade.

Apesar da evolução da Educação 

Empreendedora no país, o relatório GEM, 

de 2018, apontou que o Brasil ainda 

ocupa a 50ª posição, em um ranking 

de 54 países, quando o assunto é a 

presença da Educação Empreendedora 

nas escolas e em instituições de ensino 

superior, o que mostra a dimensão do 

desafio que educadores, instituições e 

autoridades têm à frente. 

N
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Tradicionalmente mais próxima da prática, a 

Educação Empreendedora, em seu início, teve 

pouca interação com as áreas de educação, 

pedagogia, psicologia; por isso, suas 

práticas recebem pouco questionamento 

crítico, apesar dos padrões e dos resultados 

alcançados. A Educação Empreendedora 

como campo de conhecimentos ainda 

está em processo de amadurecimento no 

Brasil e no mundo, carecendo de consenso 

e definições comuns. Para o propósito 

deste documento, porém, vamos nos 

apoiar no modelo geral sugerido por Alain 

Fayolle (2013), que permite uma visão e 

compreensão mais completas e abrangentes 

do campo da Educação Empreendedora, com 

base em um quadro orientador que permite 

fundamentá-la da melhor forma possível. 

O Sebrae acredita que a educação se assenta 

em questões filosóficas, em dimensões 

relacionadas ao motivo pelo qual se pretende 

oferecer esse tipo de educação (propósito), 

o que é a Educação Empreendedora, 

para quem ela se destina, como deve ser 

desenvolvida (metodologias e pedagogias) e 

para quais resultados se oferta esse tipo de 

educação (avaliação).
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NÍVEL FILOSÓFICO

O Modelo 
de Educação 

Empreendedora

O que a educação empreendedora significa? 
O que educação significa no contexto do empreendedorismo? 

Quais são os respectivos papéis dos educadores e participantes?

NÍVEL DIDÁTICO

PARA QUEM? 
Audiência

Alvos

POR QUÊ? 
Objetivos

Fins

PARA QUAIS 
RESULTADOS? 

Avaliação

O QUÊ? 
Conteúdos

Conhecimento

COMO?
Métodos

Pedagogias

Figura: 08 | Fonte: FAYOLLE, 2013, p.694.
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Por que a Educação 
Empreendedora?

nvestigar e definir o propósito, ou o porquê 

da educação é um dos primeiros passos para 

a avaliação dos resultados medidos, além do 

balizamento do que pode ser considerado uma 

‘boa educação’ e o planejamento de investimentos 

em melhoria contínua de sua qualidade. Ao 

desconsiderar o propósito, corre-se o risco de 

atribuir valor ao que se mede, o que se alinha 

convenientemente com interesses e pontos de vista 

mais populares ou políticos do que seria uma boa 

educação. Desse modo, as políticas podem reforçar 

a forma de medir resultados – e vice-versa -, sem 

considerar a direção em que caminham tanto os 

resultados quanto as políticas educacionais. 

Portanto, é importante entender que o conceito de educação abarca três funções principais. Vejamos:I

Fonte: Biesta, 2014. 

Subjetivação (individualização): 
especialmente entre crianças e jovens, 

atua no sentido contrário ao da 

socialização (que visa inserir um novato 

em uma ordem existente); a subjetivação 

pretende levar o indivíduo a se tornar um 

ser independente da ordem instituída, 

destacado da ordem geral. 

Socialização: 

práticas e processos educacionais 

para a integração sociocultural, moral e 

política da pessoa a uma ordem social. 

A educação formal contribui para o 

ensino de valores, educação moral e 

cívica, formação do caráter, socialização 

profissional e também para a manutenção 

do estado vigente na sociedade.

Qualificação:
aquisição e desenvolvimento 

de conhecimentos, habilidades, 

competências para realizar uma 

atividade ou um afazer, indo do 

mais específico ao mais geral.
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Portanto, a definição do propósito – que representa um 

compromisso com valores – é condição essencial para que 

se defina, mais tarde, o que será avaliado. 

Considerando especificamente a Educação Empreendedora, 

o desenvolvimento econômico e o empreendedorismo 

são apresentados como principais justificativas para tal 

tipo de educação. O psicólogo David McClelland aponta a 

necessidade de treinar as pessoas para “[...] a possibilidade 

de elas fazerem um futuro melhor, fazê-las acreditar em seu 

próprio poder de realização“ (1962, pág. 111). Alinhado a ele, 

está Martin Lackéus (2016), que afirma que os decisores de 

políticas públicas têm defendido a introdução de Educação 

Empreendedora em todos os níveis de educação porque 

o empreendedorismo é um impulsionador de crescimento 

econômico, da criação de empregos, da inovação, da maior 

produtividade e competitividade. 

Outras justificativas favoráveis à Educação Empreendedora 

se voltam para os impactos provocados na motivação e 

no comprometimento dos alunos, dos professores e dos 

profissionais envolvidos, tanto na educação quanto no 

trabalho. Estudiosos indicam que a essa educação da qual 

estamos tratando provoca aumento do interesse dos alunos, 

estimula sua criatividade, afeta positivamente no empenho, 

na resiliência, e até no clima do grupo, já que o torna mais 

alegre. Tudo isto contribui, ao final, para a maior retenção 

dos alunos na escola. 

Chamam também a atenção para o fato de que os 

estudantes podem ser engajados por meio de seu interesse 

e desejo de resolver problemas sociais, motivando-

os para empreender socialmente. Assim, mediada pelo 

empreendedorismo, a prática aliada à teoria faz com que os 

jovens tenham protagonismo e capacidade para alterar as 

situações e melhorar o bem público e a sociedade. Desse 

modo, a Educação Empreendedora seria o caminho para a 

criação de valor social, seja pelas organizações, seja pelas 

pessoas, que seriam capacitadas para isso.

Em sentido mais amplo, a Educação Empreendedora tende 

a promover a autodescoberta e a autorreflexão, permitindo 

que as pessoas identifiquem seus interesses e gostos, o que 

desejam fazer e o que fazem bem. Consequentemente, elas 

se sentem mais capazes de perceber os grupos sociais em 

seu entorno, a fim de identificar o que as pessoas precisam, 

empregando sua energia e esforços, com paixão, sentindo-

se satisfeitas e atingindo o bem-estar. 
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Educação
Empreendedora

MOTIVAÇÃO

COMPROMETIMENTO

RESILIÊNCIA

ENGAJAMENTO SOCIAL

PROTAGONISMO

AUTOCONHECIMENTO

AUTONOMIA

CRIATIVIDADEINOVAÇÃO

CAPACIDADE DE 
REALIZAÇÃO

CRIAÇÃO DE EMPREGOS

CRESCIMENTO 
ECONÔMICO
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O que é a Educação 
Empreendedora?

o capítulo 2, vimos como o conceito 

de empreendedorismo ainda é 

amplo e variável de acordo com a ótica de 

diferentes instituições ou países. O mesmo 

ocorre com a definição do que é Educação 

Empreendedora, que pode ser classificada 

em dois grandes grupos. São eles: 

Entendimento estrito: o empreendedorismo  

o empreendedor se relacionam com a 

criação e o estabelecimento de um novo 

negócio. Ações e atividades de Educação 

Empreendedora devem estimular os alunos a 

perceber a opção de empreender como uma 

alternativa de carreira e a criar as próprias 

empresas ou negócios.  

Entendimento amplo: compreende o 

desenvolvimento das competências 

empreendedoras, habilidades e soft skills 

(competências socioemocionais). Assim, 

o propósito da Educação Empreendedora 

é desenvolver o potencial criativo e de 

inovação, a predisposição para agir, além da 

percepção e exploração de oportunidades. 

Alinhado ao entendimento mais amplo do 

que é a Educação Empreendedora, o Sebrae 

define que esse tipo de educação ajuda o 

estudante a se autoconhecer e a enxergar e 

avaliar determinada situação, assumindo uma 

posição proativa diante dela, capacitando-o a 

elaborar e a planejar estratégias de interagir 

com aquilo que ele passou a perceber. 

N Portanto, a Educação Empreendedora tanto se pode 

voltar para objetivos individuais (sonhos, metas, 

realização pessoal) quanto para objetivos coletivos 

(visão coletiva, bem-estar pessoal). E, para a conquista 

desses objetivos, o participante necessita buscar e 

ampliar o conhecimento de si mesmo, desenvolver 

novas aprendizagens e cultivar uma atitude de 

cooperação com a coletividade. 

Educação Empreendedora é mediadora e transformadora 

do sujeito, ajuda a desenvolver habilidades e 

comportamentos empreendedores e desafia 

paradigmas. A educação para o empreendedorismo está 

relacionada a uma educação para a vida, centrada na 

ação empreendedora com foco em resultados. 

Fonte: Gutierrez e Pereira, 2016.
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Ensinar sobre, 
para e por meio do 
empreendedorismo

Em 2012, a Comissão Europeia apontou 
diferentes abordagens de Educação 
Empreendedora, de acordo com a ênfase em 
cada um dos elementos ao lado:

ATITUDES 

corresponderia a aprender a 

ter mentalidade ou espírito 

empreendedor.

HABILIDADES 
EMPREENDEDORAS 
diz respeito a aprender a se 

tornar empreendedor.

CONHECIMENTO 
significa aprender, entender sobre 

empreendedorismo.
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Em sintonia com as indicações de  Martin Lackéus (2015), a classificação da Comissão Europeia (European Commission, 2012a) distingue três grandes categorias: educação sobre, 

para e por meio do empreendedorismo.

É importante destacar que o Sebrae se alinha totalmente com a última abordagem, isto é, do ensino por meio do empreendedorismo, em que os alunos e os participantes das 

soluções, dos programas e das atividades, desenvolvem atitudes, competências e conhecimentos, em um processo de aprendizagem ativo, dinâmico, desafiador, com exposição e 

envolvimento com situações, problemas, desafios, projetos, de tal modo que busquem soluções e alternativas que lhes permitam agregar valor e que estejam preparados para a vida.

As três abordagens não são excludentes no ensino de empreendedorismo. Martin Lackéus explicita, no quadro a seguir, qual modelo é mais apropriado para os diferentes estágios da 

Educação Empreendedora. 

Educação por meio do empreendedorismo
Alinha-se à definição ampla de empreendedorismo 

e, por isso, pode ser integrada a qualquer nível de 

ensino, nos conteúdos do currículo básico, e permear 

transversalmente os programas dos cursos e das 

disciplinas. Por esse motivo, é uma abordagem muito 

promissora e desafiadora, demandando formação 

pedagógica e mais preparo dos professores, uma vez 

que é baseada na aprendizagem experiencial, na qual 

os alunos aprendem vivenciando um processo real de 

iniciativa empreendedora. 

Educação para o empreendedorismo
Relaciona-se com a ênfase apontada 

pela Comissão Europeia nas habilidades 

empreendedoras e no aprender a se tornar 

empreendedor. Assim, ensinar para o 

empreendedorismo tem o objetivo de oferecer 

ao aprendiz conhecimentos e competências 

voltados à prática empreendedora, além de 

oportunidades de aperfeiçoar e reforçar suas 

habilidades, contextualizando-as, e de ter a 

capacidade de visualizar oportunidades e refletir 

sobre o futuro. 

Ensinar sobre empreendedorismo
Trata-se da abordagem mais comum, em 

que os cursos e as disciplinas baseiam-se 

em conteúdos, trabalhados de formas mais 

tradicionais, por meios expositivos como 

palestras, e também em livros e textos sobre 

as bases conceituais do empreendedorismo. 

O objetivo é que o educando entre em 

contato com teorias, conceitos, históricos 

do empreendedorismo, assimile-os e reflita 

sobre os conteúdos; ou seja, que aprenda o 

fenômeno e entenda como ele se dá.
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 Figura: 10 | Fonte: Arruda, Burchart & Dutra, 2016, p. 73 (adaptado de Lackéus, 2015, p. 25)
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Para quem é a Educação Empreendedora

istoricamente a Educação 

Empreendedora tem início nas 

instituições de nível superior, como 

mencionamos nos capítulos anteriores: 

inicialmente mais ligada às escolas de 

Administração e Negócios, chegando 

às faculdades de Engenharia e sendo 

posteriormente introduzida em outros 

cursos. No entanto, são ainda poucas as 

instituições que oferecem uma Educação 

Empreendedora de forma abrangente, o 

que torna o alcance e a presença capilar 

os grandes desafios dessa educação 

atualmente no Brasil e no mundo. 

Mais recentemente, tem se observado 

maior interesse em introduzir a Educação 

Empreendedora em outros níveis de ensino, 

graças às vantagens que esse tipo de 

educação pode proporcionar aos mais 

diferentes públicos: na educação básica, 

na educação de segundo grau, no ensino 

vocacional e técnico, em programas de pós-

graduação, e mesmo em cursos livres de 

capacitação ou educação continuada.

Assim, em cada um dos níveis 

educacionais, o desafio é definir ou 

escolher uma abordagem adequada ao 

nível de desenvolvimento do público-

alvo ou que se ajuste aos interesses e 

perfis dos estudantes, caso a atividade 

educacional tenha como foco jovens e 

adultos fora de um currículo escolar.

Por exemplo, no ensino fundamental, a 

Educação Empreendedora visa desenvolver 

sobretudo atributos como criatividade, 

iniciativa, independência e desenvolvimento 

da atitude empreendedora, que serão úteis 

na vida dos alunos em qualquer tipo de 

atividade, projeto ou contexto. Podem-

se planejar e oferecer situações que 

permitam aos alunos compreender o que 

é ser empreendedor, qual o papel dele na 

sociedade, e ter os primeiros contatos com 

negócios. Para isso, as atividades podem 

incluir projetos, brincadeiras, histórias 

e casos de empreendedores e visita a 

empresas.

O Programa Nacional de Educação 

Empreendedora (PNEE) do Sebrae possui 

soluções educacionais que contemplam 

todos os níveis educacionais. Com o 

objetivo de tornar as discussões em torno do 

empreendedorismo mais amplas e acessíveis 

nas escolas e nas instituições de ensino 

brasileiras, o PNEE é implantado por meio 

de parcerias com as instituições de ensino 

e as secretarias de educação, para que as 

escolas adquiram gratuitamente o material 

de aprendizagem. Os professores recebem, 

então, capacitação em empreendedorismo 

e passam a ter a missão de disseminar a 

metodologia nas salas de aula.

É importante pontuar que, além dos 

programas do Sebrae utilizados amplamente 

por instituições de ensino públicas e 

privadas em todo o Brasil, existem muitas 

iniciativas próprias, soluções autônomas 

que têm sido experimentadas no país, em 

todos os níveis de ensino e para todos os 

tipos de público, quer no ensino formal, quer 

no informal. 

H
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Quais os resultados esperados 
da Educação Empreendedora?

á muitos desafios na avaliação dos 

impactos da Educação Empreendedora, 

sobretudo na avaliação de resultados 

em longo prazo. Mais comumente são 

feitas avaliações de reação dos alunos no 

encerramento da ação ou do programa 

ou avaliação de curto prazo. A maior 

parte delas se baseia na Teoria do 

Comportamento Planejado (TCP) ou Theory 

of Planned Behavior (TPB), segundo a qual 

o comportamento empreendedor é algo 

planejado. Pela TCP, a ação é precedida 

pela intenção, que implica a disposição 

da pessoa em fazer algo e é afetada por 

antecedentes pessoais e familiares e 

motivos pessoais. Assim sendo, as atitudes 

do indivíduo recebem essa influência, a 

que se adiciona a percepção das pressões 

sociais e da facilidade ou não de realizar 

o comportamento. No caso específico 

de tornar-se empreendedor, as atitudes 

tendem a ser impactadas pela Educação 

Empreendedora, fazendo com que a intenção 

de empreender se modifique, levando ao 

comportamento empreendedor em algum 

ponto no tempo.

Alguns autores e instituições debatem 

a respeito do que se deve esperar ou 

medir como resultados da Educação 

Empreendedora. Há autores que advogam 

que os cursos de Educação Empreendedora 

têm como propósito ampliar a consciência 

sobre o que é empreendedorismo, o que é 

ser empreendedor e oferecer oportunidade 

de desenvolver conhecimentos e 

competências essenciais.

Dessa maneira, não se pode exigir que o 

resultado seja abrir uma empresa ou iniciar 

um negócio. Tal posição se alinha com a 

definição ampla do empreendedorismo, 

e, segundo Lackéus (2015), são menos 

frequentes os estudos de resultados 

baseados no enfoque amplo e que 

considerem a criação de valor social. 

Para tanto, há que se discutir acerca das 

metodologias mais adequadas para isso. 

H É bastante complexo 

estudar os resultados da 

Educação Empreendedora 

a longo prazo, 

procurando medir ou 

isolar o comportamento 

empreendedor real, dado 

o tempo transcorrido entre 

a exposição à Educação 

Empreendedora e muitos 

outros fatores e variáveis 

que sucederam no intervalo 

de tempo. 
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Outra crítica é que as pesquisas de 

resultados de Educação Empreendedora 

pressupõem um comportamento linear entre 

pensamento e ação empreendedora; porém 

se sabe que o processo empreendedor é 

interativo, conforme a lógica do effectuation, 

de Saras Sarasvathy, e que as intenções, 

atitudes, habilidades e comportamentos se 

inter-relacionam.

São muitas as limitações e os desafios 

metodológicos: período de tempo muito 

curto, dificuldade em estabelecer relação de 

causa e efeito, sobretudo em longo prazo, 

viés de autosseleção (os mais dispostos a 

empreender se inscrevem mais nos cursos 

de Educação Empreendedora), amostras 

pequenas, ausência de grupo de controle, 

muitos estudos qualitativos com poucos 

casos, avaliações encomendadas pela 

própria instituição interessada, tratamentos 

estatísticos descritivos, falta de quadro 

teórico para derivar hipóteses. 

Apesar de todas os desafios, existem 

muitos estudos recentes que apontam 

para resultados positivos entre as 

intervenções de Educação Empreendedora 

e o desenvolvimento de comportamentos 

empreendedores, mas reconhecem que 

não se tem uma base sólida e que mais 

pesquisas seriam necessárias. Embora não 

sejam muitos, os resultados demonstrados 

por esses estudos são animadores e 

apontam para o fato de que as ofertas de 

Educação Empreendedora (ou mesmo as 

iniciativas de treinamento) têm impacto no 

interesse, na intenção e no desenvolvimento 

de competências empreendedoras, assim 

como no desempenho financeiro dos futuros 

empreendedores. 

Nesse sentido, a Comissão Europeia (2012, 

p. 3) enfatizou a necessidade de que os 

países-membros examinassem o impacto da 

Educação Empreendedora, mas, para efeito 

de comparabilidade, indicou que utilizassem 

o mesmo quadro de referência, analisando os 

resultados em quatro níveis: 

• na intenção de empreender

• nas principais competências 

empreendedoras

• na empregabilidade do ex-aluno

• no nível da economia e da sociedade

O campo está aberto para pesquisas mais 

bem desenhadas e executadas, apoiadas 

em quadros referenciais teóricos mais 

sólidos e que levem em conta os diferentes 

objetivos da Educação Empreendedora e 

das metodologias, a diversidade da situação 

dos alunos, amostras maiores e com grupo 

de controle. Resultados mais confiáveis 

ajudarão as decisões tanto nas instituições 

de ensino quanto no nível de políticas e 

investimentos públicos.

No capítulo a seguir, aprofundaremos nosso 

entendimento nos objetos da Educação 

Empreendedora e metodologias possíveis, 

abrangendo o “que” e o “como” dessa área de 

conhecimento. 
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COMPETÊNCIAS
EMPREENDEDORAS
E SOCIOEMOCIONAIS

Cap í tu lo  5
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omo vimos anteriormente, o Sebrae se 

identifica com o entendimento amplo 

de empreendedorismo e, por isso, acredita 

que o ensino de empreendedorismo deve 

ter como objetivo o desenvolvimento 

das competências empreendedoras – 

cognitivas, atitudinais e operacionais – que, 

mobilizadas pelo indivíduo, permitem a ele 

aplicar seus conhecimentos, habilidades 

e atitudes para produzir resultados em 

diferentes contextos e níveis, quais sejam: 

pessoal, profissional, organizacional, 

cultural e social. 

Assim, para começar a ter um desenho 

de como a Educação Empreendedora 

se configura na prática, é importante 

entender, antes, o que são as competências 

empreendedoras.

C
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Competências empreendedoras
desenvolvimento das competências 

empreendedoras é considerado 

essencial e transversal no processo de 

aprendizagem durante a vida e responsável 

por formar o espírito empreendedor 

e por ser a base da cidadania, da 

empregabilidade e da inclusão social. 

Desenvolver tais competências é um dos 

objetivos fundamentais da Educação 

Empreendedora. 

Há uma multiplicidade de definições 

acerca do que são as competências 

empreendedoras, com destaque a 

duas correntes um pouco distintas: a 

norte-americana e a francesa. Como 

os aspectos enfatizados por elas são 

importantes, diversos autores fizeram 

um esforço de integrá-las, chegando a 

definições semelhantes às que vemos nas 

páginas a seguir. 

O
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Educação 
Empreendedora 

para o Sebrae

ara o Sebrae, a Educação Empreendedora 

visa desenvolver a pessoa como agente de 

mudança por meio de processos de aprendizagem 

pessoal e profissional, para que atue consciente e 

responsavelmente na sociedade.

A Educação Empreendedora visa desenvolver 

competências de naturezas cognitiva, 

atitudinal e operacional, que permitam aos 

indivíduos mobilizar conhecimento/saberes, 

atitudes e habilidades/procedimentos para 

um desempenho satisfatório em diferentes 

situações – pessoais, profissionais ou sociais.

A ideia é que, ao final do processo 

educacional, o participante seja capaz de 

responder às necessidades e às situações 

presentes, além de prever o que deve fazer 

para atender às necessidades e às situações 

futuras. Caberá a ele se mobilizar, integrando 

as atitudes, os saberes e os procedimentos 

que constituem as competências 

desenvolvidas. O participante, ao analisar 

as situações-problema concretas com 

que é desafiado, escolhe os saberes e as 

habilidades necessárias para resolvê-las. 

P
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Características do 
Comportamento 

Empreendedor 
(CCE)

cClelland defendia a possibilidade de 

promover o desenvolvimento econômico 

dos países mediante o fortalecimento da 

motivação de realização. Em sua opinião, 

mesmo que se oferecessem às pessoas 

melhores condições materiais, financeiras e 

oportunidades, as que melhor se aproveitariam 

delas seriam aquelas com alta motivação 

de realização. Com base nesse pensamento, 

originou-se a metodologia de treinamento 

Achievement Motivation Training, ou AMT. 

Entre 1983 e 1984, a Agência dos Estados 

Unidos para o Desenvolvimento Internacional 

(USAID – United States Agency for 

International Development) financiou um 

grande projeto de pesquisa que, na época, 

foi considerado pela Fundação Nacional de 

Ciências dos EUA e por outros como um dos 

esforços para prover uma base empírica 

a fim de determinar os comportamentos 

específicos associados com empreendedores 

de sucesso. A empresa de consultoria de 

McClelland, a McBer, foi contratada para 

duas etapas – identificar as competências 

características do empreendedor de 

sucesso e validar um instrumento para essa 

identificação e mensuração. Além disso, 

a McBer foi responsável por repassar tais 

achados a outra empresa, a Management 

Systems International (MSI), encarregada 

de mapear quais eram, na ocasião, os 

melhores treinamentos para desenvolver 

os empreendedores. O desafio era elaborar  

um programa de treinamento dirigido ao 

empreendedores  e efetuar testes relativos a 

esse material para validá-lo.

M
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Muitas competências foram investigadas nas diversas etapas 

deste projeto de pesquisa, com amostras de empreendedores de 

três países. Foram mapeadas sete competências principais:

1. PERCEPÇÃO E AÇÃO SOBRE AS OPORTUNIDADES

2. PERSISTÊNCIA

3. BUSCA DE INFORMAÇÃO

4. COMPROMETIMENTO COM O TRABALHO CONTRATADO

5. PLANEJAMENTO SISTEMÁTICO

6. AUTOCONFIANÇA

7. UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE INFLUÊNCIA A MSI verificou que grande parte dos 

treinamentos para o comportamento 

empreendedor era baseada na 

metodologia de treinamento Achievement 

Motivation Training (AMT). Com base nas 

competências validadas pela empresa 

de McClelland e mapeando outras 

indicadas por outros pesquisadores, a MSI 

formatou, fez teste piloto e depois aplicou 

e estudou o programa de treinamento 

para o fortalecimento das competências 

empreendedoras em Malawi, na África.

A partir de 1993, o Sebrae passou a ser a 

instituição responsável pelo programa no Brasil, 

em parceria com a Conferência das Nações 

Unidas para o Comércio e Desenvolvimento 

(UNCTAD – United Nations Conference on Trade 

and Development), órgão da ONU que coordena e 

gerencia o Empretec mundialmente, com centros 

de atividade em 40 países.

No Brasil, implementado desde então, o Empretec 

apresenta resultados importantes, comprovados 

em pesquisas realizadas pelo Sebrae.
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Empretec

Empretec é considerado um 

treinamento comportamental 

porque utiliza objetivos operacionais 

(descritores dos comportamentos) 

e métodos de treinamento 

experienciais, incluindo estímulos e 

esforços direcionados à modificação 

de atitudes e comportamentos. O 

foco do programa é o fortalecimento 

do comportamento empreendedor, 

trabalhando o conjunto de 10 

competências, divididas em três 

grandes grupos: competências 

ligadas à motivação de realização;

competências ligadas à capacidade 

de planejamento; competências 

ligadas ao exercício de poder.

O

TERMO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA  | 107



TERMO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA  | 108

Competências ligadas à motivação de realização

1. Perceber e buscar oportunidades e tomar iniciativa de aproveitá-las:
• Fazer as coisas antes de solicitado ou forçado pelas circunstâncias.

• Agir para expandir o negócio a novas áreas, produtos ou serviços.

• Aproveitar oportunidades fora do comum para começar um negócio novo, bem como 

obter financiamentos, equipamentos, terrenos, local de trabalho ou assistência.

4. Exigir qualidade e eficiência:
• Encontrar maneiras de fazer as coisas melhor, mais rápido ou 

com menor custo.

• Agir de maneira a fazer as coisas que satisfaçam ou excedam 

padrões de excelência.

• Desenvolver ou utilizar procedimentos para assegurar que o 

trabalho seja terminado a tempo ou que o trabalho atenda padrões 

de qualidade previamente combinados.

5. Comprometer-se com o trabalho contratado:
• Fazer sacrifício pessoal ou dispender um esforço extraordinário.

• Juntar-se aos empregados ou se colocar no lugar deles, se 

necessário, para terminar um trabalho.

• Esmerar-se em manter os clientes satisfeitos e colocar em 

primeiro lugar a boa vontade em longo prazo, acima do lucro em 

curto prazo.

2. Persistir diante de obstáculos:
• Agir diante de um obstáculo significativo.

• Agir repetidamente ou mudar para uma estratégia alternativa a fim de enfrentar um 

desafio ou superar um obstáculo.

• Assumir responsabilidade pessoal pelo desempenho para atingir metas e objetivos.

3. Correr riscos calculados:
• Avaliar alternativas e calcular riscos deliberadamente.

• Agir para reduzir os riscos ou controlar os resultados.

• Colocar-se em situações que implicam desafios ou riscos moderados.
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Competências ligadas à capacidade de planejamento

6. Ter disponibilidade e interesse para buscar informações:
• Dedicar-se pessoalmente a obter informações de clientes, fornecedores e 

concorrentes.

• Investigar pessoalmente como fabricar um produto ou fornecer um serviço.

• Consultar especialistas para obter assessoria técnica ou comercial.

7. Estabelecer metas:
• Instituir metas e objetivos que são desafiantes e que têm significado pessoal.

• Definir metas de longo prazo, claras e específicas.

• Estabelecer objetivos de curto prazo, mensuráveis.

8. Planejar e monitorar sistematicamente:
• Planejar as tarefas de grande porte, dividindo-as em subtarefas com 

prazos definidos.

• Revisar os planos elaborados, baseando-se em informações sobre o 

desempenho real e em novas circunstâncias.

• Manter registros financeiros e utilizá-los para tomar decisões.
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Competências ligadas ao exercício de poder

9. Persuadir e estabelecer redes de contato:

• Utilizar estratégias deliberadas para influenciar ou 

persuadir os outros.

• Lançar mão de pessoas-chave como agentes para atingir 

os próprios objetivos.

• Agir para desenvolver e manter as relações comerciais.

Essas 10 competências têm o foco em conhecimentos, atitudes e habilidades importantes para o comportamento 

empreendedor, tanto no sentido estrito quanto no amplo.

Embora muitos outros quadros referenciais de competências empreendedoras tenham sido desenvolvidos no mundo, 

desde os anos 1980, o conjunto de competências do Empretec se difundiu amplamente e influenciou a criação de muitas 

soluções de treinamento ou educacionais, especialmente no Brasil. 

10. Ter independência e autoconfiança:

• Buscar autonomia em relação a normas e controles de outros.

• Manter seu ponto de vista, mesmo diante da oposição ou de 

resultados desanimadores.

• Expressar confiança na própria capacidade de complementar 

uma tarefa difícil ou de enfrentar um desafio.
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Competências 
socioemocionais

egundo Martin Lackéus, as políticas 

públicas, as métricas e os testes se 

concentram nas competências cognitivas, 

que, conforme apontamos anteriormente, 

são mais facilmente ensinadas e avaliadas 

porque se baseiam na capacidade intelectual. 

Assim, as competências não cognitivas têm 

recebido pouca atenção – consequência 

também do despreparo e da falta de 

capacitação dos professores para desenvolvê-

las –, empobrecendo o tipo de Educação 

Empreendedora oferecida aos alunos.

As competências socioemocionais têm papel 

importante no desempenho acadêmico e 

também no desenvolvimento profissional, 

possibilitando que os jovens se insiram 

no mercado de trabalho e prosperem 

ao longo de sua atuação profissional. 

Inúmeros estudos em empresas mostraram 

que o desempenho superior está mais 

vinculado a atributos sociais ou emocionais 

(relacionamento interpessoal, flexibilidade 

e autoconfiança, por exemplo) do que a 

competências cognitivas.

É importante adicionarmos a diferenciação 

entre as competências cognitivas 

e as socioemocionais, dado que as 

metodologias pedagógicas indicadas para 

o desenvolvimento das competências 

socioemocionais recaem nas metodologias 

ativas e envolvem aprender fazendo, aprender 

com outros, aprender por imitação, etc. 

S
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Competências cognitivas x socioemocionais

s competências cognitivas fazem parte 

da inteligência cognitiva, como o nome 

sugere, e se inserem no domínio do saber 

e do conhecer. Abrangem a capacidade 

de ativar as estruturas mentais; analisar 

e interpretar rapidamente informações, 

situações e problemas, estabelecer relações, 

encontrar e propor soluções, utilizando 

a criatividade, permitindo apresentar 

desempenho superior. Podemos dizer que se 

inserem no domínio saber conhecer, teórico e 

conceitualmente.

As competências emocionais e sociais, 

por sua vez, fazem parte das inteligências 

emocional e social, respectivamente, e se 

referem à capacidade de captar e processar 

as informações emocionais (em si mesmo/

intrapessoal) e sociais (nos outros/

interpessoal) de tal modo que permitem a 

compreensão das emoções envolvidas e sua 

utilização para manter relações interpessoais 

harmoniosas e o bem-estar pessoal.

É importante notar que a expressão 

competência empreendedora mobiliza 

saberes, atitudes e habilidades em todas 

as dimensões do ser humano. No entanto, 

a pessoa pode se basear mais fortemente 

em uma delas. Exemplificando: as 

competências persuasão e negociação, bem 

como as de criação e inovação, baseiam-se 

mais nas atitudes, tendo componente menor 

no que se refere aos aspectos cognitivos. 

Para estruturar uma comunicação com 

argumentação lógica, a pessoa se baseia 

mais na dimensão cognitiva.

A vivência da pessoa, o contexto e as 

situações com que lida ao longo de sua 

vida ajudam a desenvolver e a ampliar seu 

repertório de competências. Há situações 

que requerem dimensão específica – 

empatia, por exemplo, para compreender 

diferenças de perspectiva culturais e 

sociais. No entanto, quase todas as 

atividades do ser humano envolvem algum 

conhecimento, ainda que superficial. E 

dificilmente deixam de provocar alguma 

reação emocional.

Lackéus (2015) fez um estudo cuidadoso 

das competências empreendedoras e as 

sintetiza num quadro em que mostra que, 

de fato, há uma gradação entre os aspectos 

cognitivos e os socioemocionais, pois o 

funcionamento do ser humano é holístico e 

complexo. Para fins didáticos, este quadro 

das competências empreendedoras é 

bastante útil.

A
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Conhecimento

Modelos mentais Conhecimento de fazer as coisas sem recursos, modelos de risco e probabilidade.

O básico do empreendedorismo, criação de valor, geração de ideia, oportunidades, contabilidade, 
finanças, tecnologia, marketing, risco etc.

Conhecimento sobre ajuste pessoal, tornando-se empreendedor.

Realização de pesquisas de mercado, avaliação do mercado,  marketing de produtos e serviços, 
persuasão, deixar as pessoas animadas com suas ideias, lidar com clientes, comunicar uma visão.

Criar um plano de negócios, criar um plano financeiro, obter financiamento, garantir o acesso a recursos.

Reconhecer e agir nas oportunidades de negócios e outros tipos de oportunidades, 
competências de desenvolvimento de produto/serviço/conceito.

Liderança, motivar os outros, gestão de pessoas, ouvir, resolução de conflitos, socializar.

Definição de prioridades (estabelecimento de metas) e foco em metas, definição de uma visão, 
desenvolvimento de uma estratégia, identificação de parceiros estratégicos.

Aprendizado ativo, adaptação a novas situações, lidar com incerteza.

Competências de marketing

Competências interpessoais

Conhecimento declaratório

Competências de recursos

Competências de aprendizado

Autopercepção

Competências de oportunidades

Competências estratégicas

Competências

SUBTEMAS INTERPRETAÇÃO UTILIZADA
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Paixão empreendedora “Eu quero”. Necessidade de realização.

“Eu posso”. Crença na habilidade de alguém para executar determinadas tarefas com sucesso.

“Eu sou / Eu valorizo”. Crenças profundas, role identity, valores.

“Eu faço”. Action-oriented, iniciador, proativo.

“Eu ouso”. Confortável com a incerteza e ambiguidade, adaptável, aberto a surpresas.

“Eu crio”. Pensamentos / ações novas, imprevisível, mudança radical, inovador, visionário, 
criativo, disjuntor da regra (rulebreaker).

“Eu supero”. Capacidade de superar circunstâncias adversas.

Proatividade

Perseverança

Autoeficácia

Tolerância à incerteza/ ambiguidade

Identidade empreendedora

Inovação
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Atitudes

Figura 11. Fonte: Arruda, Burchart e Dutra (2016, p. 69 e 70) baseado em Lackéus (2015, p. 13)
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As competências definem o que o participante 

do processo educativo poderá fazer ou como 

poderá agir com os conhecimentos que 

construiu, mobilizando, de forma integrada, 

saberes, atitudes e procedimentos para 

responder não apenas às suas necessidades 

imediatas, mas também fazer a previsão de 

ações futuras. Sua formulação ou descrição 

deve, portanto, partir da análise de situações-

problema que sejam reais, concretas e disso 

derivar a seleção de saberes necessários para 

solucioná-las. Toda situação educacional 

exige, em maior ou menor intensidade, o 

desenvolvimento de competências cognitivas, 

atitudinais e técnico-operacionais. Não há uma 

hierarquização entre elas, visto que uma não é 

considerada mais importante que a outra. 

Nos anos 1990, a instituição norte-americana 

Colaboração para a Aprendizagem, Acadêmica, 

Social e Emocional (CASEL – Collaborative 

for Academic, Social, and Emotional Learning) 

foi fundada por diversos pesquisadores e 

educadores preocupados e comprometidos 

em difundir a importância da aprendizagem 

socioemocional. Entre os fundadores, está 

Daniel Goleman, psicólogo reconhecido por suas 

contribuições relativas à inteligência emocional 

e à inteligência social.

Aprendizagem socioemocional é o processo pelo 

qual crianças e adultos adquirem e efetivamente 

aplicam conhecimentos, atitudes e habilidades 

necessários para entender e administrar as 

emoções, estabelecer e atingir objetivos 

positivos, sentir e demonstrar empatia pelos 

outros, estabelecer e manter relacionamentos 

positivos e tomar decisões responsáveis.
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Figura: 12 | Fonte: Adaptado de CASEL (2017).

Colaboração para 
a Aprendizagem, 
Acadêmica, Social 
e Emocional 
(Casel)

O quadro referencial de aprendizagem socioemocional 

“Social Emotional Learning (SEL)” apresenta uma 

perspectiva sistêmica e abrangente a fim de que a 

educação de crianças e jovens inclua o desenvolvimento 

de cinco competências centrais: consciência de 

si, autogestão, consciência social, habilidades de 

relacionamento e tomada de decisão responsável.

CONSCIÊNCIA
 DE SI MESMO

CONSCIÊNCIA 
SOCIAL

HABILIDADES 
RELACIONAIS

TOMADA DE 
DECISÃO 

RESPONSÁVEL

AUTOGESTÃO

CINCO 
COMPETÊNCIAS  

SOCIOEMOCIONAIS 
CENTRAIS

APRENDIZAGEM 
SOCIAL E 

EMOCIONAL

ESCOLAS

SALAS DE AULA

CASAS E COMUNIDADES

CU
RRÍCULO E ENSINO DE COMPETÊNCIAS SOCIO
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N
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PRÁTICAS E POLÍTICAS ESCOLARES
PARCERIA ENTRE FAMÍLIAS E COMUNIDADE
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Consciência de si: implica reconhecer as próprias emoções, pensamentos 

e valores, tendo consciência de como afetam o próprio comportamento. 

Significa avaliar precisamente seus pontos fortes e suas limitações, com 

autoconfiança e otimismo bem fundamentados, e com mentalidade de 

crescimento. Engloba as competências de: identificação das emoções, 

percepção correta de si mesmo, reconhecimento de pontos fortes, 

autoconfiança e autoeficácia.

Autogestão: compreende a habilidade de controlar eficazmente os próprios 

pensamentos, emoções e comportamentos nas diferentes situações, bem 

como controlar o estresse, os impulsos e a própria motivação. Também 

significa ser capaz de estabelecer e trabalhar para atingir objetivos pessoais 

e educacionais/acadêmicos. Envolve as seguintes competências: controle 

de impulsos, gerenciamento de estresse, autodisciplina, automotivação, 

estabelecimento de objetivos e habilidades organizacionais.

Consciência social: é a competência pela qual a pessoa consegue se 

colocar na perspectiva e no lugar do outro, criando empatia, mesmo com 

indivíduos de diferentes origens e culturas. Abrange a capacidade de 

compreender normas de comportamento sociais e éticas e de reconhecer 

recursos e apoios da família, escola e comunidade.

Habilidades de relacionamento: compreendem as competências para 

estabelecer e manter relações sadias e gratificantes com diferentes 

pessoas e grupos. Implica a habilidade de se comunicar claramente, ser 

bom ouvinte, cooperar com os outros, resistir à pressão social inapropriada, 

negociar os conflitos de forma construtiva, procurar e oferecer ajuda quando 

necessário. Portanto, engloba as habilidades de comunicação, engajamento 

social, construção de relacionamentos e trabalho em equipe. 

Tomada de decisão responsável: competência que expressa a habilidade 

de tomar decisões construtivas sobre o comportamento pessoal e as 

interações sociais, baseando-se em padrões éticos, na preocupação com a 

segurança e nas normas sociais. Alicerça as decisões na avaliação realista 

das consequências das diversas ações e na consideração do bem-estar de 

si mesmo e dos outros.

CINCO COMPETÊNCIAS  SOCIOEMOCIONAIS CENTRAIS
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Competências 
socioemocionais 

em destaque

ostramos que são diversas as competências 

socioemocionais, não havendo unanimidade entre 

os autores sobre quais e quantas seriam. O Sebrae, 

porém, considera algumas como imprescindíveis para 

qualquer pessoa no século XXI, sobretudo para o processo 

empreendedor e para a Educação Empreendedora. São elas: 

criatividade, empatia, resolução de problemas, integridade, 

diversidade, resiliência e colaboração.

M
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Criatividade Empatia 
abe-se que a criatividade antecede a inovação e se 

relaciona com ela. É considerada fundamental no processo 

empreendedor e para soluções alternativas e sustentáveis. É ela 

que permite que, por meio de novos arranjos de recursos, usos de 

informação e de conhecimento, haja a criação de outras soluções, 

bens e produtos. 

Entretanto, deve-se considerar que a criatividade não é intrínseca 

ao indivíduo. Este é influenciado pelo seu ambiente – social e 

de trabalho –, contexto e trajetória, em que  fatores  podem ser 

tanto um estímulo  quanto um obstáculo para o desenvolvimento 

do potencial empreendedor e a expressão da criatividade. Há a 

interferência de fatores externos.

Para incentivar o desenvolvimento da competência criatividade é 

preciso também influenciar o ambiente social em que o indivíduo 

está, com o intuito de que possam florescer a proatividade e a 

independência na busca de soluções.

empatia é uma competência socioemocional que permite 

à pessoa compreender a perspectiva do outro e se tornar 

mais sensível a sua experiência e posição, sendo capaz 

de se relacionar com mais tolerância e aceitação. É uma 

competência que facilita o estabelecimento e a manutenção do 

relacionamento interpessoal em quaisquer grupos, organizações 

e contextos.

Na Educação Empreendedora, é necessário que os estudantes 

possam ser expostos à diversidade de pessoas, segmentos, 

contextos e situações, e que busquem proximidade e interação 

com indivíduos de grupos e ambientes diferentes de suas 

origens. Deste modo, ao interagir com elas, terão oportunidade 

de entrar em contato com diferentes perspectivas, pontos de 

vista e necessidades. E, então, serão desafiados a encontrar e 

a oferecer soluções que atendam às suas especificidades e a 

obter o feedback. 

S A
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Resolução de 
problemas 

Integridade 

sta competência se tornou uma das mais importantes 

para o mundo moderno, em que a demanda de inovação e 

flexibilidade é crescente e cada vez mais substitui as tarefas 

e as atividades repetitivas e mecânicas da era industrial.

A resolução de problemas se baseia na capacidade de análise 

em situações em que as soluções padrão não se ajustam. 

Assim, o indivíduo não sabe de antemão como chegar à 

solução, mesmo que conheça o objetivo final.  À medida que 

vai lidando com o problema, o sujeito vai compreendendo 

melhor a situação e passa a ser capaz de pensar e planejar. 

Ou seja, para resolver o problema, o indivíduo também utiliza 

sua capacidade de reflexão e de aprendizagem adaptativa, já 

que vai recebendo informações e dados que lhe fazem pensar 

e agir criticamente, mas conservando a flexibilidade.

integridade se relaciona com valores sociais 

e relacionais. A pessoa íntegra é aquela que 

se comporta de acordo com o que considera bom e 

verdadeiro. Consequentemente, torna-se uma pessoa 

confiável, pautada por valores e normas, colocando os 

interesses das organizações, dos grupos e da sociedade 

acima dos interesses pessoais, gerando confiança nos 

que a rodeiam.

Uma pessoa íntegra se compromete moralmente, 

pauta suas decisões e ações pela responsabilidade, 

assume responder pelo próprio comportamento e pelas 

consequências de suas ações. Assim, decide e age de 

modo responsável, por si mesma e pelos outros. 

E
A
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Diversidade  Resiliência

a atualidade, marcada pela grande mobilidade e 

interação entre países, organizações, empresas e 

pessoas, tornou-se cada vez mais importante a habilidade 

de lidar com a diversidade de ideias, posições ideológicas 

e políticas, preferências, costumes, grupos, idiomas e 

culturas.

Sobretudo nas relações de trabalho, com as atuais 

ferramentas de comunicação, já é relativamente comum 

a experiência de termos de interagir e trabalhar com 

pessoas de outras regiões do país ou de outros países. 

Isso exige competências que extrapolam o domínio 

linguístico e o repertório cognitivo e técnico-profissional. 

As habilidades de lidar com a diversidade estão 

inseridas entre as não cognitivas, que compreendem 

as habilidades sociais. Entre elas estão a empatia, a 

resolução de conflitos, as habilidades de comunicação e 

de relacionamento. 

a Física, resiliência se refere à capacidade de um 

corpo de retomar a sua forma e tamanho após a 

deformação causada por compressão. Analogamente, 

significaria a habilidade de a pessoa se recuperar ou 

ajustar-se após um revés, fatalidade ou desventura.

A Associação Americana de Psicologia (APA) afirma que 

a resiliência é um processo de se adaptar bem em face de 

adversidade, trauma, tragédia, ameaça ou significativas 

fontes de estresse – tais como problemas familiares ou de 

relacionamento, problemas sérios de saúde, estressores no 

ambiente de trabalho ou financeiros. Literalmente significa 

recuperar-se rapidamente após experiências difíceis, e 

resistir aos choques. 

Portanto, a resiliência tem a ver com a capacidade de 

resistir e de se desenvolver mesmo quando o indivíduo se 

defronta com obstáculos, dificuldades e fracassos.

N N
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Colaboração
olaboração se apoia na sensibilidade, na empatia e nas 

habilidades de comunicação para que aconteça. A colaboração 

demanda frequência, rapidez na comunicação e uma coordenação 

dos relacionamentos entre os participantes da equipe, além 

de outras competências como objetivos e conhecimentos 

compartilhados, apoio mútuo, respeito, resolução de problemas e 

habilidade de solucionar os conflitos.

No cenário dos trabalhos voluntários, no exercício da cidadania, 

na vida da comunidade, na vida pública, em todos os âmbitos 

necessita-se cada vez mais da efetiva colaboração das pessoas e 

da habilidade de comunicação. Somente por meio da colaboração é 

que as pessoas aprenderão a conviver umas com as outras.

Deste modo, espera-se que a educação, no geral, e a Educação 

Empreendedora sejam capazes de desenvolver esta competência 

de colaborar e de cooperar para a criação de alternativas viáveis, 

para a solução de problemas e das necessidades dos grupos, das 

comunidades, empresas e organizações e, sobretudo, para o cenário 

das boas relações entre países.

C
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PRÁTICA: MÉTODOS E
TÉCNICAS DE EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA

Cap í tu lo  6
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Agora que já fizemos um longo percurso pela história da Educação 

Empreendedora, suas principais influências, desafios conceituais e 

apresentamos as competências empreendedoras trabalhadas pelo 

Sebrae nacionalmente, é hora de partir para a prática, abordando os 

principais métodos e técnicas e suas pluralidades. 

Cada vez mais, o ensino de empreendedorismo se move na direção 

de metodologias orientadas a ações influenciadas pelo conceito 

de “aprender fazendo”  (learn by doing), com foco no contexto real 

dos negócios e do mundo profissional. A aprendizagem experiencial 

tem sido apontada como a mais efetiva abordagem na Educação 

Empreendedora, porém aliada à reflexão sobre a experiência para 

o desenvolvimento do conhecimento, especialmente em condições 

de alta incerteza, situações complicadas e problemas complexos, 

situações comuns nos negócios. 

Por isso, vamos nos dedicar, neste capítulo, às metodologias 

ativas, que podem ser aplicadas em quaisquer áreas e disciplinas, 

incluindo o empreendedorismo, por sua capacidade de desenvolver, 

por meio de um processo participativo e integrado, a aprendizagem 

de diversas competências empreendedoras. Serão apresentados 

também exemplos bem-sucedidos de Educação Empreendedora em 

instituições de ensino de referência no mundo.
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Aprendizagem Baseada em Problemas 

uma das metodologias que se 

inscreve no quadro de referência 

construtivista e que coloca o aluno no 

centro do processo de aprendizagem, 

promovendo seu envolvimento ativo e 

o desenvolvimento da capacidade de 

resolução de problemas, pensado de modo 

crítico e criativo. Nessa abordagem, o papel 

do professor assume aspecto de facilitação, 

ajudando a questionar, aprofundar as 

perguntas, desafiando, monitorando, dando 

suporte aos alunos para que consigam 

chegar à solução do problema e derivem 

conhecimento do processo como um todo. 

Portanto, a aprendizagem é gerada ao longo 

do processo de trabalho em equipe para 

compreender e resolver um problema real. 

Na Aprendizagem Baseada em Problemas, 

ao serem  confrontados com uma 

questão, os alunos, são desafiados 

a solucioná-la, lançando mão de 

princípios estabelecidos ou até mesmo 

pesquisando, eles próprios, formas de 

solvê-la. A Aprendizagem Baseada em 

Problemas tem várias estratégias: como 

se baseia em aprendizagem por meio de 

experiência prática, do aprender fazendo, 

demanda que os alunos se relacionem 

ativamente, propondo e respondendo a 

questões. Além disso, exige habilidades 

de pensamento elaboradas, uma 

vez que os alunos devem analisar o 

problema, criar e defender as soluções 

e avaliar os resultados. A metodologia 

é muito propícia ao desenvolvimento 

de atividades interdisciplinares, por 

demandar conhecimentos e habilidades 

complementares, e que desenvolve as 

competências de análise e o pensamento 

críticos, estimulando a autonomia 

para buscar recursos, testar soluções, 

aprendendo a lidar com o grupo.

A Aprendizagem Baseada em Problemas se 

fundamenta em quatro características: aluno 

como centro da aprendizagem, problemas 

mal-estruturados, professor como facilitador 

e autenticidade. Uma de suas características 

é a busca por intensa troca de ideias e de 

conhecimentos entre os alunos e entre os 

alunos e o facilitador/professor.

É
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A aplicação da metodologia da 

Aprendizagem Baseada em Problema 

se inicia com a apresentação de uma 

pergunta essencial, problema ou situação 

problema que não possa ser respondida 

prontamente, para provocar a necessidade de 

aprofundar o conhecimento para respondê-

la, escolhidos de tal modo a não envolver 

conceitos  desenvolvidos antes. Os alunos 

são estimulados a analisá-los partindo do 

conhecimento que possuem para, então, 

resolver o problema. Assim, a aprendizagem 

é autonomamente dirigida. Os passos 

seguintes compreendem:
Entre os benefícios da Aprendizagem 

Baseada em Problema, destacam-se a 

durabilidade do conhecimento adquirido para 

aplicação pelos alunos a problemas reais 

futuros; a aprendizagem autônoma, em que 

os alunos aprendem a levantar perguntas 

e aprendem a aprender; a possibilidade de 

fazer uso de conhecimentos prévios e buscar 

outros para analisar e solucionar problemas, 

diferenciando os subproblemas que  os 

compõem; a possibilidade de levantar 

hipóteses de soluções possíveis e de refletir 

criticamente sobre o procedimento de 

solução de problemas.

avaliam o grupo, a si próprios e como 

foi o processo. 

trabalham para conseguir solucionar o 

problema adequadamente e apresentam 

sua solução para a turma e o facilitador;

estabelecem a divisão de tarefas e 

responsabilidades dos participantes do 

grupo, atribuindo prazos, possíveis fontes 

de pesquisa, etc.; 

priorizam as hipóteses e estabelecem 

quais os conceitos e teorias devem ser 

pesquisados e examinados; 

A

B

C

D

E

baseando-se nos dados do problema, os 

alunos levantam hipóteses e as defendem;
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Aprendizagem 
Baseada em 
Projetos

a engenharia, projeto significa uma 

unidade de trabalho que depende 

do cliente e varia tanto em complexidade 

quanto em tempo. Pequenos projetos 

podem envolver apenas uma disciplina 

ou especialização enquanto outros são 

multidisciplinares, envolvendo conhecimentos 

de diferentes áreas ou especializações. 

Para obter sucesso, os projetos demandam 

integração de todas as áreas do treinamento 

do engenheiro. Quando transplantamos 

a terminologia de projeto para a área 

de Educação, a Aprendizagem Baseada 

em Projeto necessita ser entendida e 

contextualizada.

Segundo o Buck Institute for Education 

(BIE), instituição norte-americana focada 

na Aprendizagem Baseada em Projetos, 

esse é “um método sistemático de ensino-

aprendizagem que envolve os alunos na 

aquisição de conhecimentos e habilidades 

por meio de um processo de investigação, 

estruturado em torno de questões complexas 

e autênticas e de produtos e tarefas 

cuidadosamente planejadas”. Portanto 

é uma metodologia pedagógica na qual 

os alunos trabalham cooperativamente 

visando responder a uma questão ou 

resolver um problema complexo. E, ao longo 

do processo de aprendizagem, os alunos 

desenvolvem competências necessárias 

contemporaneamente, que incluem 

colaboração, trabalhar com diversidade, 

pensamento crítico, criatividade e inovação.

Nessa metodologia, os participantes são 

desafiados a se engajarem na solução de 

situações e problemas com alto grau de 

complexidade. Assim, trabalham em um 

processo que aproxima a teoria da prática 

e que incentiva a autonomia para buscar 

soluções com a intenção de criar produtos, 

processos, sistemas ou serviços. Para 

isso, exige-se analisar, aplicar conceitos e 

conhecimentos ao contexto, examinando e 

propondo estratégias de ação, lidando com 

riscos e incertezas, ampliando a capacidade 

de tomada de decisão e autoconfiança.

N
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Os projetos podem ser inspirados na futura 

prática profissional do aluno ou de diferentes 

contextos. A abordagem adapta-se muito 

bem a projetos interdisciplinares, uma vez que 

geralmente se demandam conhecimentos de 

mais de uma disciplina e até de áreas distintas 

para a realização das diferentes etapas de um 

projeto. Os projetos podem ter  duração diversa 

e podem cobrir assuntos e áreas distintas, 

o que é especialmente importante para a 

Educação Empreendedora.

Assim como na Aprendizagem Baseada 

em Problemas, essa metodologia também 

requer que os alunos trabalhem em equipe, 

nas diversas etapas do projeto, sendo 

que o produto final pode ser apresentado 

conjuntamente, finalizando com a entrega 

de relatório final ou de estudo com análises 

integradas. 

A diferença entre a Aprendizagem Baseada 

em Problemas e a Baseada em Projetos é 

que, neste último caso, o problema é apenas o 

início do processo que os alunos investigam.  

Na Aprendizagem Baseada em Problemas, 

as equipes devem solucionar o problema 

apresentado de acordo com princípios, 

conceitos, teorias estabelecidas, investigando 

para chegar a uma solução adequada.

Na Aprendizagem Baseada em Projetos, é muito 

importante a gestão de recursos e de tempo, 

assim como a dos papéis e das tarefas pelos 

próprios alunos. Na Educação Empreendedora, 

essas metodologias tanto podem ser aplicadas 

em atividades curriculares como podem ser 

utilizadas em atividades extracurriculares. 

Dentre as curriculares, pode-se até constituir o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), como 

um projeto empreendedor.
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Sala de aula 
invertida 

(ou flipped 
classroom)

a metodologia da Sala de Aula Invertida, o 

curso ou disciplina são preparados de tal 

modo que os alunos são convidados a preparar 

uma série de atividades – assistir a vídeos, fazer 

leituras e estudar o material ou apresentações 

– antes de ir à sala de aula.  Desse modo, 

presencialmente, o tempo em sala é destinado a 

fazer com que os alunos processem e apliquem 

os conceitos e as teorias com as quais tiveram 

contato.

A disseminação dessa metodologia levou 

certo tempo, já que, como necessita de 

recursos fora de sala de aula, sua realização 

se torna mais fácil com o avanço dos 

recursos de mídias/plataformas e internet. 

Por isso, a Sala de Aula Invertida ganhou 

mais força a partir dos anos 2010.

Como o próprio nome diz, na Sala de Aula 

Invertida os alunos estudam o material e 

são testados antes de a aula ocorrer. De 

acordo com o Guia da Aula Invertida (Flipped 

Classroom Field Guide), devem ser aplicados 

os seguintes passos:

1) Em sala de aula, os alunos são envolvidos em 

atividades que possibilitam a aprendizagem ativa, 

por meio do questionamento e de problemas, 

oportunidade na qual é possível resgatar, aplicar 

e procurar soluções com o conhecimento 

aprendido anteriormente, via on-line.

2) Logo após as atividades presenciais, os 

estudantes recebem o feedback.

3) Tanto as atividades on-line quanto as 

presenciais são avaliadas e compõem a nota 

final do aluno.

4) A preparação dos recursos e das atividades, 

sejam estas on-line ou presenciais, demanda 

bastante planejamento. Esses devem ser bem 

estruturados e específicos à disciplina. 

Lembrando que, no método tradicional, a 

matéria ou o conteúdo seriam transmitidos pelo 

professor durante a aula,  bem como a avaliação, 

se dariam depois, para verificar a assimilação 

do conteúdo. Portanto, o tempo e o espaço da 

aula são ocupados com atividades em que os 

alunos são ativos. Cabe ao professor incentivar 

os alunos a elaborar perguntas, promover 

discussões e apresentar atividades práticas, 

isto é, o docente atua como um facilitador da 

aprendizagem. Como são feitos exercícios e 

testes antes das aulas, o professor pode dar 

mais atenção aos pontos de dificuldade e de 

dúvidas dos alunos.

Com os atuais recursos de comunicação e de 

informação, há uma riqueza de possibilidades 

para a implementação dessa metodologia, 

com atividades e material disponibilizados em 

plataformas virtuais ou disponíveis na internet.

N



TERMO DE REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA  | 130

A

Método Berkeley de Empreendedorismo (BMOE Bootcamp)

Universidade de Berkeley está 

situada no centro do Vale do Silício, 

ecossistema extremamente diferenciado 

e que atualmente estimula o surgimento 

contínuo de novas empresas. O método 

de empreendedorismo desenvolvido na 

Universidade engaja os alunos por meio de 

problemas e desafios, resolvidos em equipes 

mediante um trabalho de forma cooperativa. 

Tal metodologia é utilizada pelo Sutardja 

Center for Entrepreneurship & Technology, 

Centro de Empreendedorismo e Tecnologia 

da Faculdade de Engenharia da instituição, 

em um programa intensivo de quatro dias 

de duração. O programa  se destina a 

interessados em ter uma experiência de 

trabalhar em projeto de empreendedorismo 

ou inovação e também a profissionais, a 

especialistas e a professores de diferentes 

países e instituições.

O Método Berkeley utiliza desde técnicas 

mais tradicionais como exposição de 

conceitos/teorias, casos e experiências, 

reforçando as conexões e a troca de 

experiências entre convidados, professores e 

especialistas, bem como a formação de rede 

de contatos com mentores e especialistas/

professores, profissionais que se dispõem a 

cooperar gratuitamente.

O ponto de partida do processo de 

inovação e empreendedorismo é o 

“storytelling”. Distribuídos em grupos, os 

alunos avaliam ideias e oportunidades 

que serão transformadas em pitches de 

negócio. A partir disso, eles trabalham na 

criação de protótipos e no engajamento de 

interessados/possíveis clientes. Prosseguem 

no processo de desenvolvimento de cliente, 

de validação, mudando e adequando o 

negócio à medida que obtêm resultados e 

tração e, assim, vão construindo a história da 

marca. 
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Team 
Academy

Team Academy é uma metodologia 

iniciada na Finlândia, em 1993, na 

University of Jyväskylä, na cidade de mesmo 

nome, pelo professor de Marketing Johannes 

Partanen (fundador da Partus Ltd), que 

resolveu usar rodas de diálogo com os 

alunos para o ensino de empreendedorismo. 

A metodologia também foi adotada na 

Tampere University of Applied Sciences 

(Finlândia), em 1999, onde é chamada de 

Proakatemia. Hoje está presente em diversos 

países, incluindo o Brasil.

A metodologia Team Academy tem foco na 

interação indivíduo-meio e foi influenciada 

pelo socioconstrutivismo e por ideias 

desenvolvidas por Maria Montessori – 

especialmente em relação ao papel da 

ludicidade no desenvolvimento cognitivo 

– e pelo pensamento sistêmico. Baseada 

no trabalho em equipes, a metodologia 

enfatiza a colaboração, a construção do 

conhecimento em grupo e sua disseminação 

na prática e a autonomia do time para 

conduzir e resolver questões em grupo.

O curso não tem grade curricular definida, 

não é dividido em disciplinas ou módulos. 

Os alunos, vistos como empreendedores 

e denominados como tal, aprendem a 

trabalhar e a conduzir um negócio real, 

convivendo em amplo espaço misto de 

escritório/oficina, em que passam a se auto-

organizar e a desenvolver sua autonomia. 

A instituição de ensino não exerce nenhum 

controle legal ou direto sobre os projetos ou 

negócios criados pelos empreendedores. 

Enfoca-se o processo de aprendizagem com 

apoio de coaches (o papel dos professores 

é o de facilitador).

A
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Deste modo, os empreendedores aprendem 

ao criar e administrar o seu empreendimento 

e, ao longo do processo, buscam os 

conhecimentos e as informações de que 

necessitam. As equipes interagem com seu 

facilitador uma vez por semana, por duas 

horas, conversando e discutindo. Somente 

quando há demanda dos empreendedores, o 

facilitador (por vezes mais de um) dá algum 

conselho ou presta orientação, mas não 

diz o que o time deve fazer no negócio/na 

empresa naquele momento. 

Por meio da prática, empreendimentos, 

cooperativas e negócios servem de 

plataforma para que os empreendedores 

apliquem conceitos e teorias que 

assimilaram nos livros e no material didático 

que eles mesmos buscam ou escolhem 

dentre os que lhes são sugeridos. 

Os alunos atualizam constantemente seus 

contratos de aprendizagem, nos quais 

definem  trajetórias e objetivos para Maestria 

Pessoal (Personal Mastery). Leem, durante 

o percurso, entre 60 e 80 livros em diversos 

assuntos, como: aprendizagem, liderança, 

empreendedorismo, gestão, marketing, 

vendas, finanças, desenvolvimento pessoal. 

A universidade também realiza conferências 

e programas internos de treinamento da 

Team Academy – Percurso Marqueteiro, 

Jovem Líder, Percurso Inovador. Além disso, 

os alunos têm muitas oportunidades de 

liderar projetos, como organizar um evento 

ou participar de um projeto internacional. 
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Empreendedorismo 
na prática

1

2

3

4

ara incentivar os alunos a agir, criar, aplicar e testar seus 

conhecimentos, várias estratégias têm sido combinadas 

com as metodologias tradicionais de ensino e com outras mais 

modernas.

Apesar de muitas técnicas serem associadas às metodologias de 

ensino específicas de empreendedorismo, como a Effectuation, 

citada anteriormente, a Educação Empreendedora se faz a partir 

de uma mescla de técnicas mais tradicionais e outras mais 

contemporâneas: estudos de caso, palestrantes convidados, 

aulas expositivas, mentoria, dinâmicas, jogos, ferramentas de 

diagnóstico, pitch, simulação, teste de hipóteses, design thinking, 

storytelling, mídias sociais, reflexão sobre a prática, visitas, etc.

Seja qual for a metodologia escolhida, a recomendação de 

especialistas (Blenker et. al., 2011) para os professores de 

Educação Empreendedora é de que o processo de ensino- 

aprendizagem contemple quatro práticas:

P

Estimular os alunos a contar e a construir 

histórias empreendedoras motivadas pela 

própria vida e pelos contextos, para aguçar a 

atitude de descoberta de oportunidades.

Motivar os alunos a perceber e a pensar 

sobre os problemas do local onde 

vivem, seu país, a sociedade e o mundo, 

sensibilizando-os para as divergências e as 

insatisfações e desafiando-os a criar valor 

na sua vida cotidiana.

Trabalhar em times interdisciplinares, o 

que amplia o leque de experiências e de 

percepção de oportunidades e favorece 

a aprendizagem de como trabalhar com 

mais eficácia.

Provocar/convidar os alunos a se projetarem 

no futuro como empreendedores, de modo 

a desenvolver a autoimagem e identidades 

mais empreendedoras.
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EDUCAÇÃO
EMPREENDEDORA
UM ENSINO 
TRANSVERSAL

Cap í tu lo  7
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Ecossistema Empreendedor

ndependentemente de qual 

metodologia a instituição de ensino 

eleja, um aspecto é imprescindível 

para o sucesso de qualquer projeto de 

Educação Empreendedora: Ecossistema 

Empreendedor. O termo pega emprestado 

o conceito da Biologia para indicar que 

se trata de um sistema dinâmico, em 

que há interdependência entre os seus 

participantes, que constroem múltiplas 

relações que permitem a sobrevivência.

Segundo Isenberg (2011) o ecossistema 

empreendedor compreende seis 

grandes fatores: cultura favorável, 

políticas e lideranças propícias, 

disponibilidade de financiamento 

adequado, capital humano de qualidade, 

mercados amigáveis para produtos de 

novas empresas, e uma gama de apoios 

institucionais e de infraestrutura.

Desse modo, é possível dizer que o 

ecossistema empreendedor pressupõe 

inovação, sendo o ambiente em que 

coexistem inúmeros atores com 

distintos papéis, que estabelecem 

conexões de distintas naturezas, 

compondo um ambiente dinâmico com 

trocas de informação, conhecimento 

e recursos; com estabelecimento de 

processos, relações comerciais, além de 

parcerias e relações competitivas.

É um ambiente composto de 

empreendedores e suas empresas/

negócios (grandes e pequenos), 

instituições de ensino e pesquisa, 

espaços de coworking, incubadoras, 

aceleradoras, investidores e agentes 

do sistema financeiro, fornecedores, 

prestadores de serviço, mentores, governo, 

associações de classe, circunscrito a uma 

área geográfica. É importante ressaltar 

que o conceito de cluster difere do de 

ecossistema, uma vez que reúne empresas 

ou indústrias semelhantes que se voltam 

para mercado semelhante. O ecossistema 

necessariamente é heterogêneo.

Os diversos atores e interessados em um 

ecossistema têm diferentes tamanhos e 

tipos, mas podem se articular para que 

consigam oferecer soluções, agregar valor 

e atender a mercados que não poderiam 

fazê-lo isoladamente. Dentre os diversos 

agentes e organizações, ocorre circulação 

de ideias, difusão de conhecimento e de 

experiências, de modo que tal interação 

possa vir a auxiliar na aprendizagem 

coletiva. Assim, seus agentes podem imitar, 

adaptar e inovar conjuntamente, cocriando 

soluções; e, quanto mais aprendem e 

inovam, mais garantem sustentabilidade 

e sucesso em longo prazo. Com grande 

conectividade, atraem e ajudam a 

desenvolver recursos e capacidades 

especializados.

I
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No ecossistema empreendedor, normalmente é 

oferecido apoio às iniciativas empreendedoras, 

por meio de pré-incubadoras, incubadoras, 

aceleradoras, rede de mentores, investidores, etc.

Os ecossistemas representam outra forma 

de pensar sobre o ambiente em que os 

empreendedores e os negócios operam. 

Estar imerso em um desses sistemas permite 

que os empreendedores tenham acesso a 

informações e recursos que, de outro modo, 

não conseguiriam. Isso se faz possível pela 

intensificação de contatos, pela ampliação 

da rede de colaboração e das parcerias e 

pela possibilidade de envolver diferentes 

pessoas que representem recursos inteligentes 

e possam compartilhá-los com outras 

organizações.

Nos ecossistemas, tanto os empreendedores 

quanto as organizações competem, mas 

também cooperam, já que compartilham 

valores, interesses e metas que lhes permitem 

se coordenar para atender às demandas 

crescentes. E apostam nos benefícios mútuos 

e na sustentabilidade do ecossistema em 

longo prazo. E ainda: possibilitam a formação 

de alianças e parcerias e mais apoio para 

ajudar a pensar e a criar outras soluções, 

inovar em modelo de negócios, em criação de 

plataformas e no enfrentamento de problemas 

e causas comuns.

Os ecossistemas dinâmicos formam 

comunidades com mais sinergia e possibilitam 

o melhor uso de recursos, da inteligência e da 

criatividade e se retroalimentam positivamente, 

acelerando a aprendizagem e a inovação.

Além do mundialmente conhecido Vale 

do Silício, na Califórnia (EUA), há diversos  

exemplos de ecossistemas empreendedores 

no Brasil: Santa Rita do Sapucaí (MG), Porto 

Digital (Recife/PE), San Pedro Valley e bh.tec 

(Belo Horizonte/MG), TecnoSinos (São 

Leopoldo/RS), UFRJ, Ilha do Fundão (RJ) 

e TecnoPUC ((Porto Alegre/RS. No Estado 

de São Paulo, há vários ecossistemas, 

especialmente os formados em torno ou por 

indução de Universidades – como a de São 

Carlos e  a UNICAMP –, e no caso de São 

José dos Campos, além do ITA, é importante 

destacar que a Embraer tem importante papel 

no fomento ao empreendedorismo. 
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ECOSSISTEMAS E A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA 
interação, a aproximação e o intercâmbio entre as instituições de ensino e as 

iniciativas de Educação Empreendedora com os ecossistemas oferecem um leque 

de oportunidades que vão desde a presença de empreendedores, empresários e mentores, 

a aproximação dos alunos à realidade dos empreendimentos, a oferta de serviços para 

negócios e empreendedores em fases iniciais até as ofertas de estágio e a cooperação para a 

resolução de problemas e desafios reais dos empreendedores por alunos e professores.

Tudo isso pode enriquecer muito o ensino de empreendedorismo, quer no âmbito formal, quer 

no informal, aproximando a teoria da prática. É comum que, em torno desses ecossistemas, 

ocorram uma profusão de eventos: palestras, workshops, seminários, competições, startup 

weekends, startup day, apresentação de pitches, exposições e muitas possibilidades para 

compartilhar conhecimento sobre temas de empreendedorismo. Isso permite que os 

estudantes tenham acesso a discussões em torno de temas como inovação, marketing, 

metodologias ágeis, finanças, etc. 

A
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Novos atores 
no ecossistema 
empreendedor

omo vimos, existem muitas 

instituições e atores no contexto 

em que os empreendedores se inserem 

e operam, formando um ecossistema 

empreendedor. Dentre as instituições, 

podem ser citadas as escolas, as 

faculdades e as universidades e também 

os seus recursos em termos de capital 

humano e os recursos materiais – 

laboratórios, equipamentos, bibliotecas 

e bases de dados, agências de inovação, 

pré-incubadoras, incubadoras, parques 

tecnológicos, etc.

As instituições de ensino, particulares ou 

públicas, fazem parte de um ambiente 

social local e regional que contém outros 

atores importantes no cenário da Educação 

Empreendedora. Assim, quando são 

convidados a conversar com os alunos, por 

exemplo, os empresários/empreendedores 

trazem para a sala de aula suas histórias e 

testemunham suas trajetórias, mostrando 

o que os impulsionou, o que os mantém, 

seus erros e acertos. Interagem com os 

alunos e os inspiram e também se colocam 

à disposição como recursos.

Esses agentes têm  contribuído com a 

proposição de desafios ou problemas 

a ser solucionados pelos alunos. Suas 

empresas ou mesmo a trajetória de vida 

podem servir de base para a elaboração 

de estudos de caso. Muito comumente, 

empreendedores têm participado de 

atividades extracurriculares como startup 

weekends, como mentores, ajudando 

os participantes a pensar projetos 

empreendedores; modelos de negócio; 

meios de engajamento, de prototipação, 

contribuindo com sua experiência 

ou redes de contatos e ampliando as 

possibilidades para os participantes. 

Empreendedores também podem 

abrir suas empresas e organizações 

para estágios e observação ou até 

disponibil izar recursos delas para que 

os alunos aprendam de modo mais 

contextualizado e mais próximo da 

vida real.

Outros atores que têm participado 

da Educação Empreendedora são os 

investidores, tanto os investidores-anjo, 

como os de capital de risco, que trazem 

para os envolvidos a perspectiva de como 

as oportunidades, os modelos de negócios, 

os empreendedores e suas equipes 

são avaliados nas diferentes etapas do 

desenvolvimento do projeto ou do negócio.

C
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Outros atores como por exemplo 

advogados, contadores, engenheiros, 

especialistas em design, profissionais 

de marketing, programadores, 

desenvolvedores, especialistas em 

processos, em materiais têm sido 

envolvidos em atividades de Educação 

Empreendedora, sobretudo em processos 

de aprendizagem baseada em projetos, 

ajudando a  examinar os diferentes 

aspectos dos problemas e dos projetos. 

É possível a esses atores prestar sua 

contribuição presencialmente ou por 

meio de recursos de comunicação, o que 

expande muito as conexões que podem 

ser ativadas e o tipo de orientação e 

mentoria a ser oferecido aos alunos e aos 

potenciais empreendedores.

Gestores, profissionais ligados às 

agências de inovação das universidades 

ou de pré-incubadoras, incubadoras, 

aceleradoras e parques tecnológicos 

também têm sido chamados a participar 

de atividades formais ou informais de 

Educação Empreendedora.

Muitas são as instituições e 

organizações (ONGs e outras) que 

atualmente se interessam pelo 

empreendedorismo e pela Educação 

Empreendedora e que oferecem 

variados tipos de recursos ou formas 

de incentivar, orientar e apoiar a ação 

dos empreendedores, além de sua 

cooperação no âmbito das instituições 

de ensino. 

No país, a maior dessas organizações e 

que está presente em todos os estados, 

cidades, abarcando várias atividades de 

apoio aos empreendedores e à Educação 

Empreendedora é o próprio Sebrae. Outros 

exemplos são Endeavor Brasil,  Aliança 

Empreendedora, Artemísia, Ashoka, GIFE, 

Enactus, Choice, Yunus, Rede Mulher 

Empreendedora, Programa 1000 Women, etc.

Recentemente tem se observado 

outro fenômeno, isto é, o das grandes 

corporações que, interessadas em 

fomentar o empreendedorismo 

tecnológico e a formação de startups 

que possam ajudar a aportar inovação 

e soluções novas para seus negócios, 

têm criado espaços para os quais 

atraem, selecionam, incubam ou 

aceleram as startups, oferecendo 

recursos de infraestrutura, mentorias, 

rede de apoio e outras ferramentas 

voltadas ao desenvolvimento dessas 

startups. 

Além de muitas redes de apoio aos 

empreendedores ou aos interessados em 

empreendedorismo, há muitos recursos 

disponíveis para os interessados 

em dinamizar as ações de Educação 

Empreendedora em suas instituições de 

ensino, fazendo com que ela tome força e 

alcance cada vez mais jovens brasileiros. 
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Formação de 
Professores

este documento, apresentamos os 

desafios que a sociedade tem para 

os próximos anos, quais sejam: educar 

as novas gerações para um cenário 

incerto e mutante, que vai exigir cada 

vez mais das competências, sobretudo 

das socioemocionais, a fim de que as 

pessoas contribuam para a solução de 

problemas no que diz respeito à criação 

de um mundo melhor.

Além dos desafios e das oportunidades 

para a elaboração de um currículo 

de Educação Empreendedora, já 

apresentados, a formação, a capacitação 

e o desenvolvimento adequado dos 

professores também são fundamentais 

nessa missão. Tal formação não se 

encerra no curso de Pedagogia ou nas 

formações complementares em práticas 

pedagógicas: exige  desenvolvimento 

contínuo, interesse e esforço da parte 

dos que se dedicam à nobre tarefa de 

formar seres humanos. 

Certamente as escolas e as instituições 

de ensino superior podem e devem 

contribuir para essa educação e 

formação continuada, dado que as 

mudanças de cenário (políticas públicas, 

novas tecnologias, etc.) são rápidas e 

contínuas, o que pode alterar exigências 

e regulamentações, currículos, introduzir 

programas e recursos. O próprio 

professor, porém, deve buscar maneiras 

de se atualizar, principalmente nos dias 

de hoje, em que se tem à disposição 

muitos recursos livres na internet ou 

eventos gratuitos oferecidos por diversas 

instituições, organizações e profissionais.

N
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Na educação de modo geral, bem como na Educação Empreendedora, o papel do professor 

foi ressignificado. Afinal, com tantas fontes de informação disponíveis ao toque de dedos, o 

professor perde seu lugar de único detentor do conhecimento e ganha novas funções: 

MENTOR OU TUTOR:
— — 

papel do professor que percebe e 

apoia os alunos no seu percurso, 

ajudando na construção de seus 

projetos de vida, interessando-se pelo 

desenvolvimento total deles.

Fonte: Fundação Telefônica, 2016. 

ORIENTADOR:
—— 

aquele que apoia os alunos no 

desenvolvimento de seus interesses, 

orientando-os na aprendizagem por 

projetos, estimulando-os a lidar e 

solucionar problemas, aplicando o 

conhecimento teórico ao mundo real.

PROFESSOR POLIVALENTE:
—— 

é o professor que ultrapassa os limites de 

uma disciplina e transita em várias, de modo 

que consegue combinar conhecimentos, 

criando conteúdos e atividades que unem 

essas diferentes áreas. Exemplo: Música e 

Matemática; História e Jornalismo. 
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Segundo recomendação da Comissão Europeia, de 2014, 

para seus países-membros, a formação de professores para a 

Educação Empreendedora está alicerçada em algumas condições:  

INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE PROFESSORES COM VISÃO 
E ESTRATÉGIA EMPREENDEDORAS.

BOA FORMAÇÃO INICIAL DOS PROFESSORES.

PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DE PROFESSORES 
ALICERÇADOS NAS NOVAS PEDAGOGIAS.

NECESSIDADE DE A ESCOLA  VALORIZAR O ESPÍRITO EMPREENDEDOR 
E DE SEUS LÍDERES  OFERECEREM APOIO EFETIVO.

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUADO.

PARCERIAS NA COMUNIDADE.

REDE DE ENSINO NO DOMÍNIO DE EMPREENDEDORISMO.
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Formação de professores para o 
empreendedorismo ao redor do mundo

renomado Babson College, nos 

Estados Unidos, educa os professores 

de empreendedorismo há mais de 30 anos. 

Por meio da Educação Empreendedora, 

contribui para o desenvolvimento 

econômico regional, ensinando aos 

professores as pedagogias, o método de 

casos e as melhores práticas no Simpósio 

para Educadores de Empreendedorismo 

(SEE Global). 

O Babson também customiza para os 

gestores e os professores das instituições 

de ensino superior, de diferentes países, 

seis Módulos para Educadores de 

Empreendedorismo (MEE), em que utilizam 

diferentes recursos metodológicos buscando 

ensinar o referencial Pensamento e Ação 

Empreendedores®.

Outra instituição americana que se tem 

preocupado e dedicado à Educação 

Empreendedora é a United States 

Association for Small Business and 

Entrepreneurship (USASBE), a maior afiliada 

do International Council of Small Business 

(ICSB). A USASBE foi criada em 1981 e, em 

2016, redefiniu sua missão com o intuito 

de ser uma comunidade inclusiva para o 

avanço da Educação Empreendedora por 

meio de ensino, estudos e prática ousados. 

Assim, sua comunidade é composta de 

estudiosos e pesquisadores que se dedicam 

ao avanço da Educação Empreendedora 

mediante pesquisas de vanguarda e 

transformação do conhecimento das 

pesquisas em conteúdo que seja ensinável; 

de professores que compartilham as 

melhores e mais inovadoras práticas; e 

de diretores e profissionais que procuram 

atualizar-se e complementar a Educação 

Empreendedora com experiências práticas 

em uma comunidade mais ampla de 

empreendedorismo.

No Brasil, algumas iniciativas foram 

pioneiras. Uma delas partiu do professor 

Fernando Dolabela, que se envolveu, desde 

1996, com o Programa Softstart, em âmbito 

nacional, que tinha por objetivo começar 

a Educação Empreendedora com cursos 

da área de Informática. Dolabela criou a 

metodologia Oficina do Empreendedor, 

publicada em livro de mesmo nome, e 

aplicada em muitos projetos, órgãos e 

instituições de ensino, incluindo o CNPq, o 

Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e o Sebrae. 

Outra metodologia proposta pelo mesmo 

professor Fernando Dolabela, voltada para 

a Educação Básica, foi publicada em seu 

livro Pedagogia Empreendedora, em 2004. 

Destaca-se que essa é utilizada pela ONU em 

países da África, tendo sido implementada 

na Argentina e no Chile e também inserida 

no programa curricular do Ministério de 

Educação do Peru. 

O
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Papel do Sebrae na 
formação de professores

á muitos anos que o Sebrae promove a 

cultura e a educação empreendedoras 

e desenvolve soluções educacionais que 

podem ser implementadas dentro ou fora do 

currículo, para os diversos níveis de ensino, 

tanto para instituições ou escolas públicas 

quanto para as escolas privadas. Nesse 

sentido, tem gerado, ao longo dos anos, além 

de cursos e treinamentos, muito material 

disponibilizado on-line para os diversos 

públicos clientes do Sebrae – potenciais 

empreendedores, empreendedores, 

professores, coordenadores de ensino, 

dirigentes de escolas, etc. 

O Sebrae, acompanhando as ações de 

vanguarda de Educação Empreendedora 

no mundo, tem criado e oferecido também 

os SebraeLabs, ou seja, ambientes 

multifuncionais e colaborativos que 

permitem a prática e a experimentação 

de gestão empreendedora, incentivando 

remodelagem de negócios e 

desenvolvimento de ideias inovadoras 

nos pequenos negócios. Esses espaços 

podem ser utilizados e frequentados por 

empreendedores, especialistas, startups e 

pela comunidade de interessados.

Em 2013, o Sebrae lançou o Programa 

Nacional de Educação Empreendedora 

(PNEE) visando difundir a Educação 

Empreendedora e  incentivar o 

desenvolvimento das competências 

empreendedoras, oportunidade em que lança 

mão de uma diversidade de soluções. 

Em geral, nas diversas soluções 

educacionais para os níveis fundamental, 

segundo grau e técnico, o Sebrae oferece 

a capacitação dos professores no uso 

dessas soluções. Um exemplo é o Jovens 

Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), 

solução que oferece diversas propostas 

pedagógicas, uma para cada ano desse nível 

de ensino.

A aprendizagem das competências 

empreendedoras necessárias para a própria 

vida é promovida mediante atividades 

lúdicas que envolvem diferentes temáticas. 

Exemplos: para o 1o. ano do ensino 

fundamental, a temática é  o mundo das 

ervas aromáticas; para o 3o. ano, a oficina 

de brinquedos ecológicos; para o 8o. ano, o 

empreendedorismo social.

Desde 2013, no nível do ensino 

profissional/técnico, dentro do âmbito do 

Pronatec Empreendedor, o Sebrae apoia as 

instituições de ensino na implementação 

da Educação Empreendedora, que visa 

orientar os alunos sobre as diferentes 

possibilidades no mundo do trabalho, por 

meio de inserção de conteúdos nos cursos 

do Pronatec. Seguindo os Referenciais 

Curriculares Nacionais da Educação 

Profissional de Nível Técnico (RCNEPT), 

são desenvolvidas competências 

empreendedoras, cruciais hoje para 

a trabalhabilidade e a perspectiva do 

“autoemprego”. 

H
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CER - Centro  
Sebrae de Referência 

em Educação 
Empreendedora: 

disseminação e 
conhecimento à mão

assunto cultura empreendedora e 
Educação Empreendedora tornou-se 

tão relevante para o Sebrae, que o levou 
a criar o Centro Sebrae em Educação 
Empreendedora (CER), que atende a toda 
a rede do Sebrae e ao público interessado 
no tema da Educação Empreendedora.

O CER tem como propósito ser um 
promotor e difusor do conhecimento sobre 
Educação Empreendedora, incentivando 
e fomentando estudos e pesquisas, 
posicionando-se como importante 
ponto de contato entre a academia e 
todos os envolvidos e interessados 
no tema. O CER gera e compartilha 
conhecimento, metodologias, técnicas, 

ferramentas e materiais que apoiam 
o desenvolvimento e viabilizam a 
prática da Educação Empreendedora, 
além de levar conteúdo de educação 
empreendedora e empreendedorismo a 
jovens e educadores de todo o país

Estabelece ainda parcerias 
estratégicas com universidades, 
empresas, centros de pesquisa e 
profissionais de destaque no país e 
internacionalmente. Assim, procura 
inspirar pesquisadores e professores 
a gerar conteúdo de alta qualidade, 
de modo a melhorar o ensino 
empreendedor e fazer avançar a 
cultura empreendedora no Brasil .

O
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A Educação Empreendedora é um 

tema de vanguarda que permeia 

tanto o mundo da educação 

quanto o do empreendedorismo. 

A proposta do TERMO DE 

REFERÊNCIA EM EDUCAÇÃO 

EMPREENDEDORA não é esgotar 

o assunto e sim fomentar a 

discussão sobre novos modelos, 

tendências e possibi l idades para 

a educação e para a educação 

empreendedora.

Dentre as várias iniciativas 

e ações do CER, está a 

plataforma online (www.cer.

sebrae.com.br) em que são 

disponibil izados conteúdos 

selecionados, considerados 

essenciais sobre o universo da 

Educação Empreendedora. Nessa 

plataforma, é possível encontrar 

estudos, pesquisas,  e ferramentas 

e tecnologias sobre Educação 

Empreendedora no Brasil  e no 

mundo.

Além da plataforma, o CER se faz 

presente por meio dos eventos, 

como por exemplo,  o ConheCER 

-  Seminário Internacional de 

Educação Empreendedora,  em 

que se discutem temas variados, 

como boas práticas da Educação 

e Educação Empreendedora e 

as tendências do Brasil  e do 

mundo. O Exploratórium, que 

se apresenta pelos Estados 

debatendo com seu público sobre 

novos modelos e possibi l idades 

para a educação. O ConecteCER, 

que é um evento online que 

acontece na Semana Global de 

Empreendedorismo e que aborda 

temas modernos e conectados ao 

empreendedorismo, educação e 

educação empreendedora. O CER 

ainda possui um canal no YouTube 

com uma programação dedicada à 

Educação Empreendedora.

Se você quer continuar atualizado 

sobre o assunto,  acompanhe o 

site www.cer.sebrae.com.br e se 

inscreva em nossos canais de 

contato para ter acesso gratuito a 

todo o material  produzido.
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