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Este artigo trata da pesquisa realizada em uma escola do ensino 

fundamental com o objetivo de avaliar a efetividade da implantação de 

uma disciplina de Empreendedorismo no sexto, sétimo e oitavo ano em 

uma escola privada que possui dezoito  unidades no sul e sudeste do 

Brasil. Foram elaborados questionários aplicados a pais, alunos e 

professores e, a partir destes, foram coletados dados para avaliação da 

eficácia. A pesquisa teve como principais resultados a constatação da 

evolução do conhecimento e das habilidades empreendedoras nas 

crianças e reconhecimento dos pais com relação ao programa. 
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1. Introdução  

O mundo está em processo acelerado de mudanças nos aspectos econômico, social e político 

de forma bastante acelerada. Alguns países se unem e formam blocos econômicos, o que gera 

uma nova concepção de mercado internacional. A concorrência tornou-se global e gerou 

consumidores mais exigentes quanto à qualidade dos produtos e serviços. Tecnologias e 

ferramentas surgiram para agregar e modificar diretamente as organizações e a vida particular 

das pessoas (Pessoa e Gonçalves, 2004). 

As pessoas que se destacam neste ambiente de mudanças frequentes têm características e 

comportamentos diferenciados das demais, isto é, tem fácil adaptação a estas mudanças. 

Contudo, o diferencial vai além da adaptação, é preciso se posicionar de forma adequada, ou 

seja, estar em constante busca por soluções alternativas, compreender a existência do risco e 

saber conviver com ele. 

Assim, o profissional que está em posição de destaque na sociedade é aquele que empreende 

no ambiente de trabalho e também na vida pessoal. Mas como formar este empreendedor? 

Este artigo comenta e traz reflexões sobre quais características e habilidades deste 

personagem e apresenta um caso de educação empreendedora no ensino fundamental. 

Na literatura e na história do ensino do empreendedorismo existem diferentes metodologias e 

abordagens de como deve ser construído este conhecimento. Há também certas problemáticas 

quanto ao período no qual deve ser iniciado o ensino do empreendedorismo. 

A ideia desta pesquisa surgiu a partir da tese de doutorado de Pedro (2007) que sugere avaliar 

o programa de Empreendedorismo no Ensino Fundamental. O objetivo deste artigo é avaliar a 

efetividade da implantação de um programa de empreendedorismo no ensino fundamental.  

Os critérios para fazer esta análise foram definidos pela escola em conjunto com os 

desenvolvedores do projeto. Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o tema de 

empreendedorismo e seu ensino em que foram pesquisadas as ideias de autores mais citados 

na área do empreendedorismo. Primou-se pela adoção dos conceitos mais atuais de ensino e 

metodologias. Uma parcela significativa de alunos (cerca de 80%) da população foi 

pesquisada por meio de questionários, bem como pais e professores. 

Com base em todo o estudo e material levantado serão expostos variados conceitos de 

empreendedor e apresentada uma reflexão sobre como o empreendedorismo pode ser 

ensinado embasado por ideias e metodologias atuais. Depois de explicados programa e 

objetivos, será explanada a metodologia aplicada ao projeto, tanto na parte de coleta de dados 

e análise. Por último, são apresentados os principais resultados e conclusões do estudo. 

2. Empreendedorismo 

Cada vez mais o empreendedorismo se fortalece e alcança um papel de destaque na sociedade, 

principalmente por seu efeito na geração de emprego e renda. Apesar de existir uma vasta 

bibliografia e pesquisas sobre o assunto, não há consenso na definição de empreendedor ou de 

empreendedorismo. 

Existe dificuldade na conceituação porque no decorrer dos séculos o empreendedor foi visto e 

interpretado das mais diversas formas. Pode-se observar o quão ampla pode ser uma 

definição, na versão apresentada por Filion (1999), para quem o empreendedor é aquele que 

está em constante evolução, desenvolve e realiza suas visões, estabelece suas metas e 
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objetivos e alcança-os, além de sempre estar preocupado com o meio no qual está inserido, 

atentando às oportunidades de negócios. 

O empreendedor pode transformar a situação mais comum em uma grande oportunidade, é 

visionário, sonhador e está com a cabeça comumente no futuro, nunca no passado e quase 

nunca no presente. No mundo dos negócios é o chamado inovador, o grande estrategista, 

aperfeiçoa e cria métodos para penetrar e pôr em prática as oportunidades de negócio em 

novos mercados (GERBER, 2004 apud CRUZ JR. et al., 2006). 

Um dos primeiros exemplos de empreendedor foi Marco Pólo, que criou uma rota comercial 

para o Oriente. Enquanto o capitalista (que o contratou) fornecia recursos para o aventureiro e 

assumia riscos de forma passiva, este tinha um papel ativo, assumindo riscos físicos e 

emocionais (DORNELAS, 2005). 

É possível observar que o empreendedor tem papel semelhante a um filósofo, que questiona, 

constantemente, o ambiente e o porquê das coisas serem de um determinado jeito e não de 

outro. Isso fica evidente nas palavras do relator do GEM (2004) ao falar que o empreendedor 

é um ser especial, com vontade de possuir seu próprio reino, tem felicidade em criar algo 

diferente do fluxo natural da economia, um desafiador dos hábitos arraigados e que questiona 

e reage ao ambiente. É um ser de racionalidade consciente, focado na inovação e não na 

mecanização da rotina. 

O questionamento constante, a busca continua por mudanças, inovações, quebras de 

paradigmas ou reformulações nas formas de fazer algo, estão estritamente ligadas a duas 

características do empreendedor: a busca por desafios e a habilidade para assumir riscos 

calculados. O que instiga e o atrai é o desafio da mudança, o jeito inovador de encarar as 

coisas, a inovação, o novo. Para o empreendedor quanto mais desafiadora é a mudança mais 

estimulante será a busca por superá-la. 

Segundo Costa, Cericato e Melo (2007) o empreendedorismo é a geração de valor por pessoas 

e/ou organizações que trabalham para implementar uma ideia derivada da  criatividade, da 

capacidade para a mudança e do desejo de assumir o risco. É o aproveitamento total das 

potencialidades racionais e intuitivas, a busca constante por conhecimento e  a mentalidade 

aberta para novas ideologias e formas de encarar o meio. 

É comum encontrar uma confusão entre os termos empreendedor e administrador, já que 

existem muitos pontos em comum, nas características e habilidades. Uma das principais 

diferenças reside no fato de que o administrador, ao contrário do empreendedor, não á 

caracterizado por arriscar seu capital. 

Um empreendedor é também um administrador, principalmente no que tange à abordagem 

processual do trabalho, mas os empreendedores são muito mais visionários, sonhadores e 

planejam constantemente o futuro, o que, de certa forma é paradoxal, já que a habilidade de 

planejar é (deveria ser) básica em um administrador (DORNELAS, 2005). 

O mesmo autor também questiona se o empreendedor é aquele que assume atividades e 

funções do administrador de forma complementar, com conhecimento maior, sobre a 

aplicação de ferramentas específicas no momento mais adequado. Neste caso o empreendedor 

seria um administrador completo, reunindo e integrando vários tipos de abordagem, com uma 

visão do todo para interagir de melhor modo com ambiente e tomar melhores decisões. 

Existem alguns pontos-chaves que estão presentes nas definições do empreendedor. Como 

resume Dornelas (2005), na definição de empreendedorismo é possível encontrar três 
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aspectos: iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo trabalho; uso dos materiais que 

estão a sua disposição para transformar o ambiente no qual está inserido – em nível social e 

econômico; assumir riscos moderados e lidar com o fracasso. 

3. Ensino do Empreendedorismo 

Até há algum tempo, o empreendedor e as respectivas habilidades eram vistas como inatas, 

que não poderiam ser desenvolvidas. Esta ideia foi modificada e hoje acredita-se que o 

processo de empreender pode ser aprendido e desenvolvido por qualquer pessoa. O modo 

como os desafios são encarados, o perfil do empreendedor e uma série de fatores internos e 

externos à empresa é que irão determinar o sucesso do empreendedor (DORNELAS, 2005). 

Baseado neste conceito o número de escolas, cursos e universidades preocupadas com a 

aquisição de conhecimento e desenvolvimento das habilidades empreendedoras é crescente. 

Mas como esse ensino é dirigido? De que forma o empreendedorismo deve ser ensinado? 

Como afirma parte da bibliografia sobre o tema, a educação do empreendedor deve ser 

encarada de maneira particular, distinta do habitual. Segundo Dolabela (2006), o sistema 

tradicional onde o professor (que possui estoque de conhecimento) transmite seu 

conhecimento para o estudante, não funciona para o empreendedorismo. Na verdade funciona 

de forma inversa, o estudante é que gera o conhecimento e o professor o induz a buscar o 

conhecimento que necessita. É necessário que o indivíduo interaja com os seus companheiros, 

crie trocas com o ambiente semelhantes as que serão encontradas no mundo real, aproveite as 

oportunidades, copie e ajuste ideias já estabelecidas e, fundamentalmente, aprenda com os 

seus erros. O empreendedor não para de aprender, e questiona o meio no qual vive e o modo 

como toma decisões, pois estes questionamentos não apontam para uma verdade única, mas 

para vários caminhos e diferentes alternativas. 

O mesmo autor explica o ensino do empreendedorismo com uma metáfora. É necessário que 

se imagine, primeiramente, uma garrafa tampada. A educação para empreendedores adultos 

significa destampar a garrafa, para que o empreendedorismo, ali aprisionado, possa ser 

libertado de todos os obstáculos culturais gerados pelo meio. Por outro lado, a educação para 

crianças, está relacionada a impedir que a tampa seja fechada, para que o potencial 

empreendedor não seja aprisionado, pelo contrário, fique livre para ser desenvolvido. 

De acordo com Fiet (2000), a educação do empreendedorismo não deve ser tão teórica, pelo 

contrário, deve estar estritamente ligada à prática e a exemplos verossímeis. Para que um 

indivíduo aprenda a tomar decisões e enxergue as conseqüências é necessário que este ensino 

aconteça dentro de um ambiente o mais próximo possível da realidade. É fundamental que os 

estudantes fiquem realmente envolvidos com as aulas para alcançar bons resultados. É difícil 

estimular e agradar a todos e então, para alguns, o trabalho será mais árduo e o resultado não 

tão bom, mas é fundamental que o processo nunca seja tedioso. Assim, o sucesso da 

aprendizagem é proporcional ao nível de participação em todo o processo. 

Segundo Dornelas (2005), todo curso de empreendedorismo deve ser muito bem embasado no 

entendimento do que é um empreendedor, quais são suas habilidades, como as oportunidades 

são identificadas, como fazer um plano de negócios e como gerenciar e fazer uma empresa 

crescer. 

A metodologia a ser empregada deve priorizar a construção do conhecimento, o 

desenvolvimento do espírito crítico, o estímulo à criatividade e a superação dos limites, de 

modo a tornar os indivíduos mais autônomos, seguros e cientes das suas próprias habilidades 
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e limites. Isto é, deve focar-se principalmente  no desenvolvimento de cidadãos que tenham a 

capacidade de atuar na realidade e transformá-la (BRASIL, 1998 apud PEDRO, 2007). 

Como foi abordado, não é possível simplesmente repassar o conhecimento sobre 

empreendedorismo, é preciso que o indivíduo (estudante) compreenda o que é ser 

empreendedor e a pensar como tal. Para isto, é necessário identificar e analisar a fundo, o que 

importa para o empreendedor, quais são os valores e fazer uma comparação reflexiva sobre o 

indivíduo e a sociedade. Este processo, que envolve reflexões sobre o individuo e o ambiente, 

demanda bastante tempo. 

Muitos autores afirmam que, para obter maior sucesso no desenvolvimento de habilidades e 

competências empreendedoras, o ensino deve começar cedo. Como defende Vedoya, et al. 

(2005) é preferível que o processo de construção dessas habilidades seja feito de modo lento, 

e não por imposição. É preciso passar segurança, sensação de sustentabilidade, compreensão 

bem fundamentada e, principalmente, fazer uma associação do novo comportamento e das 

habilidades aprendidas com outras disciplinas e experiências do cotidiano.  

A importância do desenvolvimento precoce do empreendedor também é destacada por Santos 

e Pellin (2008), que afirmam que um benchmark realizado na ONG Junior Achivement 

apontou que a aprendizagem deve começar no ensino fundamental e seguir até a graduação. A 

fundamentação do ensino deve basear-se em exemplos que se aproximem da realidade e no 

desenvolvimento de ferramentas que estimulem a criatividade. 

A complexidade do processo de aprendizagem do comportamento empreendedor é a causa do 

desenvolvimento mais lento e profundo. É preciso envolver não somente o indivíduo, mas 

todo o ambiente que está ao redor. Pedro (2007) explica que o estudante necessita 

compreender a si mesmo e o meio no qual está inserido para que os conhecimentos se 

transformem em habilidades e, consequentemente, propiciem a mudança de atitude. 

4. O empreendedor e o ensino do empreendedorismo no Brasil 

Dornelas (2005) afirma que o movimento do empreendedorismo começou a tomar forma no 

Brasil no início da década de 1990. Algumas entidades como o Sebrae e a Softex foram 

criadas e, aos poucos, se fortaleceram e ganharam espaço. Contudo, a época não era muito 

propícia para a disseminação, principalmente por questões de cunho político e social e pouco 

se falava sobre a criação de empresas de médio e pequeno porte. O tempo passou, a situação 

econômica do país se consolidou, outros programas como a EMPRETEC surgiram e hoje o 

Brasil encontra-se em um patamar considerado satisfatório quanto ao número de 

empreendedores, segundo levantamentos realizados pelo GEM. Apesar dos muitos 

empreendedores, não é possível afirmar que estes sejam empreendedores de sucesso, que 

apostaram em ideias inovadoras e superaram obstáculos impostos pela vida empresarial. Isto é 

evidenciado pelos dados encontrados no relatório de GEM (2009): a relação de 

“empreendedores por necessidade” sobre “empreendedores por oportunidade” é de 1,6.  

O estímulo a políticas de incentivo ao ensino do empreendedorismo pode contribuir para a 

geração de emprego e renda aos brasileiros. As pequenas e médias empresas brasileiras são os 

principais geradores de emprego, contribuem para uma melhor distribuição de renda e alteram 

o nível de competitividade no mercado de trabalho. É necessário que as instituições adotem 

uma nova postura baseada na cultura empreendedora e que promovam a transformação do 

sistema de ensino (RITA, 2008). 

Entretanto, encontram-se alguns obstáculos, principalmente culturais, para o desenvolvimento 

das potencialidades do empreendedor. A idéia de um jovem abrir seu próprio negócio ainda é 
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encarada com desconfiança por parte da sociedade brasileira, o que causa uma barreira a ser 

vencida por aqueles que já desenvolveram o espírito enmpreendedor. Esta barreira cultural é 

derivada da antiga e, ainda atual, visão de que todo profissional deveria procurar um emprego 

estável. 

Essa situação é corroborada por Casarotto Filho (2001) apud Santos e Pellini (2008) que 

defende que a “síndrome do empregado” está muito presente na sociedade e no sistema 

educacional, o que dificulta o preparo do jovem para se inserir profissionalmente de forma 

autônoma. O ensino do empreendedorismo desde o ensino fundamental pode contribuir para 

modificar esta realidade. 

É exatamente este tipo de iniciativa que o artigo aborda: a importância do ensino do 

empreendedorismo no ensino fundamental. O empreendedorismo pode ser desenvolvido no 

indivíduo quando este já é adulto, todavia o processo é mais árduo, já que os valores e ideias 

estão muito enraizados. Isto torna o incentivo ao ensino já na infância uma prática 

completamente desejável e que pode facilitar a disseminação do espírito empreendedor e da 

consciência sobre a importância e os benefícios do empreendedorismo. 

5. Programa de Empreendedorismo no Ensino Fundamental 

No ano de 2004, o Colégio X (nome fictício) fez uma proposta de pesquisa ao Laboratório de 

Empreendedorismo, coordenado pelo professor Dr. Álvaro Lezana, para a criação de um 

programa de educação empreendedora. O objetivo principal deste projeto era formar 

indivíduos ágeis, flexíveis e aptos a enfrentar o mercado de mudanças constantes, a partir do 

ensino fundamental. 

Foram desenvolvidos os conteúdos a serem abordados durante o programa e, afim de facilitar 

a exposição destes, foram criadas apostilas contendo orientações para as aulas e utilização 

pelos docentes. Além disso, foi realizado um curso de capacitação dos professores envolvidos 

com a disciplina. 

O programa buscou integrar conceitos de empreendedorismo, projeto político-pedagógico e 

desenvolvimento de competências. A fim de alcançar esta integração, bem como a 

disseminação do espírito empreendedor, optou-se por dividir em três grandes grupos, 

conforme ilustrado na figura 1. 

 
Fonte: Adaptado de Pedro (2007) 

Figura 1 – Procedimentos de Integração dos Conceitos 

A disciplina de empreendedorismo objetiva ser integradora, isto é, fazer com que estudantes 

desenvolvam conhecimentos e competências que possam ser utilizadas também em outras 

disciplinas – matemática e história, por exemplo. Além disso, intenta-se que o estudante possa 
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aplicar este conhecimento no cotidiano. Isto torna e evidencia como o desenvolvimento de 

habilidades e competências empreendedoras têm empregabilidade abrangente desde o 

primeiro ao último grupo (PEDRO, 2007). 

O primeiro grupo é o da quinta série (Grupo Indivíduo), onde são desenvolvidos conceitos 

relativos ao comportamento do indivíduo, principalmente à formação de valores. Assim 

iniciou por este grupo pela proximidade inicial com o assunto que favorece o 

desenvolvimento de valores relacionados ao empreendedorismo. O intuito nesta fase é fazer o 

estudante compreender fatores (necessidades, habilidades, conhecimento e valores) que 

influenciam o comportamento do indivíduo tanto na escola como na vida. Os conteúdos deste 

grupo são apresentados na Figura 2. 
 

 
Fonte: Adaptado de Pedro (2007) 

Figura 2 - Procedimento de Integração dos Conceitos 

O grupo da sexta série (Grupo Competências) trabalha aspectos que sustentam as 

competências empreendedoras: aquisição de conhecimento e desenvolvimento de habilidades 

e atitudes. Objetiva-se compreender o comportamento empreendedor baseado em aspectos 

que definem a prática empreendedora – necessidades, habilidades, conhecimento e valores 

específicos – e em fatores que foram estudados genericamente no ano anterior (Grupo 

Indivíduo). Estas habilidades e atitudes são utilizadas não apenas no contexto profissional, 

mas também contribuirão para o desenvolvimento das relações interpessoais. Na Figura 3 são 

expostos os conteúdos deste grupo. 
 

 
Fonte: Adaptado de Pedro (2007) 

Figura 3 – Grupo “Competências” – eixos e temas específicos 

O terceiro grupo, “Ação Empreendedora”, estuda a caracterização de um empreendimento 

para que o estudante possa colocar competências empreendedoras em prática e inserir-se na 

sociedade. Para esta inserção, o estudante pesquisa o contexto, identifica oportunidades e 
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aplica conhecimentos e habilidades adquiridos ao longo do programa de empreendedorismo. 

Esta prática assemelha-se com seu ambiente futuro, ou seja, o processo empresarial. Este 

grupo se caracteriza pela elaboração de um projeto final, que consiste na criação de uma 

empresa sustentada por um plano de negócios. Os eixos deste grupo são exibidos na Figura 4. 

 

 
Fonte: Adaptado de Pedro (2007) 

Figura 4- Grupo “Ação Empreendedora” – eixos e temas específicos 

De modo sucinto, pode-se dizer que o Grupo Indivíduo busca mostrar como os valores são 

formados e compreender o comportamento do indivíduo. Já o Grupo Competências objetiva 

agregar conhecimento e desenvolver habilidades empreendedoras no estudante. O terceiro 

grupo, Ação Empreendedora, tem o intuito de colocar conhecimentos e habilidades 

desenvolvidas durante os dois anos anteriores em prática e expor o estudante a situações 

semelhantes à realidade empresarial.  

6. Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa iniciou-se com uma revisão bibliográfica sobre materiais de empreendedorismo, 

suas competências e habilidades e o processo de ensino do assunto. Em seguida deu-se início 

à revisão do projeto implantado para que fossem definidos os objetivos para o trabalho, 

conforme mostra a Figura 5.  
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Figura 5 – Fluxograma do Procedimento Metodológico 

Definidos os objetivos, analisaram-se os aspectos que deveriam constar na avaliação do 

programa e qual seria o universo da amostra a ser pesquisada. Optou-se pela elaboração de 



 

 
 

 

 

 

9 

três diferentes questionários que seriam aplicados aos alunos das três séries, aos pais e aos 

professores da disciplina. O intuito dos questionários foi a avaliação dos conhecimentos 

adquiridos pelos alunos ao longo do ano, analisar as mudanças percebidas pelos pais quanto 

ao comportamento e desenvolvimento do espírito empreendedor nos filhos e verificar 

sugestões dos professores quanto à disciplina. Contatou-se o Colégio X para a realização da 

pesquisa que foi a aceita sem contestação. 

Os questionários foram elaborados com questões discursivas. Optou-se por este tipo de 

pergunta por dar uma maior abrangência sobre os temas e ampla possibilidade de respostas. 

Os questionários foram encaminhados a uma amostra de quatro alunos para verificação da 

viabilidade de aplicação numa amostra maior.  

Depois de verificar a sua adequação, os questionários foram aplicados ao universo e 

posteriormente tabulados. As respostas foram analisadas a partir de um padrão de respostas, 

dadas pelos alunos, que contribuiu para a compreensão e formulação de um diagnóstico do 

programa. 

7. Resultados 

Os questionários foram aplicados na sede do Colégio X em Florianópolis. Aos alunos, este foi 

levado em sala de aula, onde foi ressaltada a importância da pesquisa. Aos pais o instrumento 

foi encaminhado por meio de uma circular emitida pela escola, que explicava os objetivos do 

projeto e solicitava a devolução do mesmo respondido. Os professores optaram por responder 

o questionário em conjunto para que pudessem discutir os pontos críticos da disciplina. O 

universo total foi de 274 alunos, 45 pais e 2 professores. 

Os dados coletados resultaram em informações que possibilitaram uma avaliação da disciplina 

de empreendedorismo aplicada aos alunos de quinta a sétima série do ensino fundamental.   

Analisando primeiramente os resultados da quinta série, pôde-se perceber que, apesar da 

adoção de respostas abertas, as crianças apresentaram conhecimentos claros sobre os eixos 

descritos para cada grupo. Ao serem questionados sobre como aprenderam a entender melhor 

o próximo, 68% afirma ter melhorado nesse sentido, principalmente nas partes de trabalho em 

equipe (10%) e respeito ao próximo (29%). Isto pode ser observado na Figura 6. 

 

Figura 6 – “A disciplina de empreendedorismo ajudou você a entender mais os outros? Por quê?” (5ª série) 

Como pode ser visto na Figura 7, grande parte das crianças apresentou conhecimentos em 

áreas relacionadas ao empreendedorismo. Isto é considerável já que o tema não consta nos 

eixos definidos para o grupo. 
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Figura 7 – “Comente sobre o que você aprendeu nas aulas de empreendedorismo.” (5ª série) 

Nos questionários aplicados na sexta série constatou-se que eixos propostos para o grupo, 

como liderança e comunicação, foram assimilados. Habilidades fundamentais para um bom 

profissional foram percebidas pelos alunos e classificadas como fatores chave para ser 

empreendedor de sucesso (Figura 8). Houve uma variedade de respostas para esta questão que 

pode ser justificada pela dificuldade em definir o que é um empreendedor de sucesso. 

 

Figura 8 – “Como você descreveria um empreendedor de sucesso?” (6ª série) 

No Grupo Ação Empreendedora os alunos tinham como última atividade a elaboração de um 

plano de negócio. Quando questionados sobre seu preparo foram levantados aspectos 

relacionados aos eixos propostos para o grupo, como identificação do mercado e 

planejamento para ação (Figura 9). 
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Figura 9 – “Qual a importância de um plano de negócio?” (7ª série) 

Apesar de acreditarem na capacidade de abrir um empreendimento, a maior parte das crianças 

não tem interesse pelo mundo dos negócios. A porcentagem de alunos que pensam em abrir 

uma empresa é de 44% na quinta série e decai, na sétima série, para 37% (Figura 10). Pode-se 

apontar como causa a presença da “síndrome do empregado”, citada anteriormente. 

 

 

Figura 10 – “Você pensa em abrir uma empresa no futuro?” (Início e fim do programa) 

Os alunos das duas últimas séries foram questionados se acreditam que podem vir a ser 

empreendedores de sucesso (Tabela 1). As respostas foram, em geral, positivas - 70% (sexta 

série) e 76% (sétima série). Dos integrantes do último ano do programa, 61% afirmam que 

obteriam sucesso devido ao conteúdo aprendido em sala de aula. Isto demonstra 

reconhecimento e confiança no conhecimento adquirido em sala de aula e visão da utilização 

deste fora do ambiente escolar. Nota-se também que o número de crianças que afirmam ter 

vocação para serem empreendedores de sucesso decresce de um ano para o outro – de 34% 

para 14%. Isto pode estar ligado com uma maior percepção de como realmente funciona o 

mundo dos negócios. 

Respostas  6ª série 7ª série 

Sim, pois aprendi nas aulas 36% 61% 

Sim, devido ao histórico familiar 0% 1% 

Sim, pois tenho vocação 34% 14% 

Não me sinto apto 18% 8% 

Não tenho interesse 12% 16% 

Tabela 1 – “Você acha que pode ser um empreendedor de sucesso? Por quê?” (6ª e 7ª série) 
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Com o objetivo de avaliar a integração dos conceitos com outras disciplinas curriculares do 

ensino fundamental, foi questionado aos alunos a percepção desta relação. Apesar do 

crescimento desta percepção, de 41% na quinta série para 54% na sétima série, o resultado 

encontrado não é satisfatório (Figura 11).  

 

Figura 11 – “Você vê alguma relação entre empreendedorismo e as outras disciplinas?” (5ª, 6ª e 7ª série) 

Nos questionários aplicados aos pais pode-se ver uma expressiva aceitação com relação aos 

aspectos abordados na disciplina. Grande parte dos pais afirma que a disciplina é importante 

para o desenvolvimento e fundamental para o futuro dos filhos. Conforme a Figura 12, é 

possível observar uma percepção dos pais com relação ao desenvolvimento de habilidades 

empreendedoras. Na quinta série as habilidades foram notadas em apenas 40% das crianças 

contra 100% na sétima série. Isto evidencia uma evolução das crianças ao longo da 

participação no programa. 

 

Figura 12 – “Você percebeu o desenvolvimento de habilidades empreendedoras em seu filho?” (Questionário 

Pais) 

8. Conclusão 

O presente trabalho tinha objetivo de avaliar a efetividade de um programa de 

empreendedorismo no ensino fundamental. Por meio da aplicação de instrumentos de 

pesquisa elaborados especificamente para tal fim foi possível avaliar esta efetividade. Os 

resultados mostram um grande interesse dos alunos e conscientização dos pais com relação a 

importância do programa. O programa alcança seu objetivo no sentindo de preparar o aluno 

para este mundo repleto de mudanças constantes através de estímulo ao espírito 

empreendedor, ou seja, fomentam o espírito crítico e a habilidade em enfrentar problemas na 

esfera pessoal e profissional. 

Sugere-se que para estudos futuros estes resultados sejam utilizados numa pesquisa com 

perguntas fechadas, a fim de obter um resultado mais preciso sobre o fenômeno. Outra 

sugestão seria ampliar o universo da pesquisa para outras escolas do Grupo X com propósito 

de ter uma avaliação que inclua o impacto das características regionais na efetividade do 

programa. 
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Por último, poderia se ampliar a pesquisa de forma longitudinal acompanhando o desempenho 

profissional dos alunos que passaram pelo programa. 
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