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“A escola deve libertar-se de uma visão regeneradora 
ou reparadora da sociedade, assumindo que é apenas 
uma entre as muitas instituições da sociedade que pro-
movem a educação”. 
(NÓVOA, 2009, p. 83)
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Prefácio

Pode-se ler “A percepção empresarial e o transbordamento 
da escola na sociedade contemporânea”, de forma que ao abrir o 
livro, colhe-se o pensamento e faz-se o seu transforme em múl-
tiplos pensares e ações. Este, pois, é o desejo transbordado ao 
prefaciar esta obra.

Acredito que a presente obra contribuirá para a sedimen-
tação de novas tramas no cenário da escola contemporânea. Em-
bora, esta escola tenha evoluído no decorrer da civilização hu-
mana, algumas formatações têm acentuado a lógica do preparar 
o aluno para o atuar de forma mecânica no mundo do trabalho. 

Tendo em vista que convivemos numa desigual sociedade 
na qual os desafios adentram a escola, complexificando-a pau-
latinamente, urge repensar sua funcionalidade, urge repensar a 
edificação de docentes e discentes para encarar os desafios por-
vindouros.

Neste sentido, as perspectivas movimentadas por este livro 
que se utiliza da era digital, pela via de ferramentas de comuni-
cação operacionalizada pela internet e pela informática, têm for-
ça para enriquecer eminentemente reflexões sobre as dimensões 
das funções social, política e educativa da escola, a partir da 
percepção empresarial da função da escola no que tange a ideia 
de transbordamento da sua funcionalidade.
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Por tais razões, dentre outras que se desvelam no corpo 
desta obra, é com satisfação a recomendação à análise, reflexão, 
questionamento e transformação de novos pensares a partir dos 
conhecimentos tecidos a partir deste momento. 

Boa leitura!

Setembro de 2022.
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Introdução

As redes sociais têm potencializado discussões acalora-

das acerca do universo da educação. Empreendedores, digital 

influencer e a população em geral manifestam-se e alcançam 

camada expressiva da população. Entretanto, nem todas as ma-

nifestações são pautadas no conhecimento técnico e/ou prático, 

mas no olhar pessoal, de forma rasa e fragmentada. Um exemplo 

é atribuir à escola funções às quais cabem a outras instituições. 

O presente estudo pretende refletir sobre as funções social, 

política e educativa da escola e apresentar a percepção empre-

sarial da função da escola na sociedade contemporânea, eviden-

ciando os pontos convergentes e divergentes desta percepção à 

luz das ideias de Nóvoa (2017, 2010, 2021) e Young (2007), 

entre outros, especialmente no que se referem à ideia de trans-

bordamento da função da escola e de readequação da mesma 

frente aos desafios contemporâneos. 

Considera-se que a educação empreendedora pode cola-

borar para o desenvolvimento do docente, até mesmo quando se 

fala do domínio público, contribuindo ainda no desenvolvimen-

to das desenvolturas e envergaduras atitudinais, podendo ser até 

mesmo um caminho de mutação dos exercícios pedagógicos nas 

unidades escolares, fazendo dos conteúdos ministrados cada vez 
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mais atraentes e envolventes, tanto para os estudantes quanto 

para os docentes. 

A importância da educação empreendedora para o desen-

volvimento de um país tem sido reconhecida, não só no Brasil, 

mas em diversos países do mundo, colocada como prioridade 

nas agendas e debates políticos, econômicos e acadêmicos, 

incluindo os mais altos níveis de discussão (UNCTAD, 2015; 

LIMA et al., 2015a). 

As conferências promovidas pela agência internacional de 

economia e desenvolvimento da ONU destacam quatro áreas-

-chave da educação para o empreendedorismo: a) integração 

do empreendedorismo na educação e treinamento, b) ensino de 

desenvolvimento de programas, c) desenvolvimento de profes-

sores e d) engajamento com o setor privado (UNCTAD, 2011).

 Além disso, o desenvolvimento e a implementação de 

programas de educação para o empreendedorismo seguem as re-

comendações da UNESCO para a educação do século XXI, que 

são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver 

e aprender a ser. Além desses aspectos, a UNESCO recomenda 

outros aspectos da educação moderna  relacionados ao empreen-

dedorismo, para que os alunos desenvolvam a capacidade de 

inovar, reter conhecimentos, desenvolver seus próprios projetos  

e lidar com a mudança (LOPES; TEIXEIRA, 2010). 



11A percepção empresarial e o transbordamento da escola na sociedade contemporânea

Para o Brasil, há, portanto, necessidade e oportunidade 
de fortalecer “a educação empresarial que permita uma maior 
proporção do capital humano desenvolver seu potencial empre-
sarial” (DOLABELA; FILION, 2013, p. 15). A educação para 
o empreendedorismo pode melhorar a qualidade da preparação 
e o número de jovens inovadores, proativos e inovadores, que 
trabalham numa organização ou por conta própria.

No mundo, crescem a cada dia ações voltadas para o de-
senvolvimento de jovens que mostrem mais atitudes e desempe-
nhos que os prepare para que possa realmente abranger a cida-
dania na sociedade, adotando uma disposição proativa perante 
ela. A responsabilidade da escola, nesse horizonte desenhado, 
representa aperfeiçoar cidadãos para viverem no mundo. Desta 
forma, torna-se imprescindível trabalhar através de uma propos-
ta que focalize claramente o desenvolvimento das desenvolturas 
e envergaduras desses novos cidadãos, colaborando para que 
haja um fortalecimento de sua autonomia. 

Este estudo é relevante para refletirmos acerca da extensão 
do papel da escola, acabando por reafirmar que as funções que 
não cabem à educação são de competência das demais institui-

ções, inclusive a familiar. 

Foi utilizado o corpus de dados latente da internet para a 

coleta das informações. O software WebQDA (Qualitative Data 

Analysis) foi utilizado para analisar os dados coletados.
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Breve Conjuntura da Educação 

Com a chegada do século 21, uma série de mudanças co-

meçaram a ocorrer na sociedade. Essas transformações também 

foram realizadas no campo da educação a partir do novo concei-

to de ensino que queremos oferecer aos alunos. As aulas teóricas 

e jurídicas promovem uma visão crítica, dinâmica e atualiza-

da da escola. Assim, com as novas transformações, foi busca-

do oferecer uma nova forma de educação em consonância com 

as mudanças ocorridas na sociedade e com os novos perfis de 

alunos presentes nas escolas contemporâneas. No entanto, ape-

sar da literatura teórica promover uma nova visão da educação, 

o modelo escolar ainda é modelado no de séculos anteriores.              

(FUSINATO E KRAEMER, 2013). 

Com isso se torna reconhecido que uma série de aconte-

cimentos e mudanças influenciaram a educação brasileira e, ao 

longo do tempo, moldaram a escola contemporânea. No entanto, 

apesar de sua longa história, a instituição tem enfrentado nos 

últimos anos um processo que Silva (2007) chama de crise, no 

qual a escola luta para conciliar a prática com as necessidades da 

sociedade contemporânea. 

Assim, percebe-se que as escolas públicas contemporâ-

neas se depararam com alguns processos difíceis na realização 
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de suas atividades educativas. Dentre essas dificuldades, desta-

cam-se os problemas sociais decorrentes dos contextos em que 

os alunos vivem, que estão cada vez mais presentes em sala de 

aula, bem como diversas estratégias governamentais, como pro-

jetos e programas que abordam essas questões por meio da edu-

cação. 

Nesse sentido, a utilização da educação como meio de re-

solução de problemas sociais na atualidade tem sido apontada 

por alguns autores como uma das principais causas do transbor-

damento escolar.

Com isso, temos que a era digital no mundo contemporâ-
neo tem marcado espaços dinamizadores de fluxos informacio-
nais no nosso dia-a-dia que reverberam em potente ferramenta 
de comunicação operacionalizada pela internet e pela informá-
tica. 

O designar tecnológico cada vez mais arrojado desses eclé-
ticos espaços tendem a imbricar distintas áreas do conhecimento, 
temas e camadas sociais em meio aos desafios contemporâneos. 
Nesse fluxo, a performance das redes sociais tem potencializado 
discussões acaloradas acerca da área educacional. Empreende-
dores, digital influencers e a população em geral manifestam-se 
e alcançam camada expressiva da população. Entretanto, nem 
todas as manifestações são pautadas no conhecimento técnico - 
prático, ou mesmo no técnico ou prático, mas no olhar pessoal, 
de forma rasa e fragmentada.
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Uma das maiores discussões virtuais acerca do papel da 
escola na sociedade contemporânea advieram da publicação do 
vídeo intitulado “Nenhum brasileiro aprendeu isto na escola”, 
contendo palestra do empreendedor Flávio Augusto da Silva, 
hospedado no canal Gerando Poder1, na plataforma YouTube, 
com duração de doze minutos e mais de dois mil e mais de dez 
mil, quinhentos e oitenta e oito comentários.

O tamanho número de comentários e a visualização do su-
pracitado vídeo impulsionou a pensar nas questões implicadas 
a instituição escolar que fomentaram expressiva discussão nas 
distintas esferas populacionais. Logo, para pensar em tais ques-
tões, foram considerados como amostragem, o vídeo em sua ín-
tegra e os comentários publicados nos últimos seis meses.

Almejou-se com isto, apontar descritores, dimensões e 
categorias de análise neste estudo que materializam pontos de 
reflexões em torno das funções social, política e educativa da 
instituição escolar a partir da percepção empresarial da função 
da escola no que tange a ideia de transbordamento da sua função 
diante dos desafios da sociedade contemporânea.  

Deste modo, apresentamos a seguir a página principal de 
exibição do vídeo “Nenhum brasileiro aprendeu isto na escola”, 
devidamente figurado na imagem 1 que traz a visualização da 

página principal de acesso ao vídeo e aos comentários.

1 Link do vídeo analisado neste artigo. Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=-ACcrhFLq8E&ab_channel=GerandoPoder . Acesso em: 13 
de setembro de 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=-ACcrhFLq8E&ab_channel=GerandoPoder
https://www.youtube.com/watch?v=-ACcrhFLq8E&ab_channel=GerandoPoder
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Imagem 1- Visualização da página principal de acesso ao vídeo

Fonte: Autores, 2022.
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No vídeo é apresentada a percepção empresarial da função 

da escola - acabando por responsabilizá-la por todos os sucessos 

ou insucessos do desenvolvimento humano – e nos comentá-

rios são apresentadas reflexões que coadunam ou se opõem ao 

conteúdo transmitido no vídeo, sendo ambos o corpus de dados 

latente da internet para a coleta das informações a serem anali-

sadas.  

Segundo Pina, Neri de Souza e Leão (2013), esse método 

representa “estudos que analisam documentos contidos na Inter-

net, extraindo os dados a partir de análises desses documentos”.

O presente estudo objetiva refletir sobre as funções social, 

política e educativa da escola, apresentar a percepção empresa-

rial da função da escola na sociedade contemporânea e demons-

trar os pontos convergentes e divergentes desta percepção à luz 

das ideias especialmente de Nóvoa (2017, 2010, 2021) e Young 

(2007), dentre outros, especialmente no que se referem à ideia 

de transbordamento da função da escola e de readequação da 

mesma frente aos desafios contemporâneos. 

Este estudo é relevante para refletirmos acerca da extensão 

do papel da escola, reafirmando que as funções que não cabem à 

educação são de competência das demais instituições, inclusive 

a familiar.
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Foi realizada a análise de conteúdo com o auxílio do sof-

tware2 webQDA®., que se dedica ao apoio da investigação qua-

litativa, favorecendo a organização e a sistematização da reco-

lha e análise dos dados, culminando na definição de dimensões, 

categorias e subcategorias de análise de forma mais prática e 

rápida (SOUZA; COSTA; REIS E NERI DE SOUSA, 2015). 

Na busca dos descritores, a revista Internet Latent Cor-

pus Journal3 e o mecanismo de pesquisa de literatura acadêmica 

Google Scholar4 e o Redalyc5., foram os dados codificados e se-

parados em três dimensões de análise principais, estas dividi-

das em categorias, como representado na página seguinte, na 

imagem 2, que figura as dimensões de análise e categorias para 

análise da percepção empresarial e o transbordamento da escola 

na sociedade contemporânea.

Já na imagem 3, que sucede a 2 é apresentada a nuvem de 

palavras mais faladas e escritas nos dados a partir da visualiza-

ção do vídeo e dos comentários.

2  Software webQDA®. http://www.webqda.net.
3  Revista Internet Latent Corpus Journal. https://proa.ua.pt/index.php/ilcj.
4  Google Scholar. https://scholar.google.com.br/?hl=pt.
5  Revista Redalyc. https://www.redalyc.org/.

http://www.webqda.net
https://proa.ua.pt/index.php/ilcj
https://scholar.google.com.br/?hl=pt
https://www.redalyc.org/
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Imagem 2- Dimensões de análise e categorias para análise da 
percepção empresarial 

Fonte: Autores, 2022.
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Imagem 3 - Nuvem de palavras mais faladas/escritas nos dados 
coletados

Fonte: Autores, 2022.
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A sociedade contemporânea é globalizada, afastada e di-

vidida socialmente, culturalmente e religiosamente. Ao utilizar 

de forma excessiva as redes virtuais, acaba por bloquear a ma-

nifestação plena do saber cognitivo e represar suas capacidades 

neuronais quanto ao contato físico, pessoal e em comunidade 

(NÓVOA, 2021). Neste contexto, quais seriam as funções da 

escola na sociedade contemporânea, visto que a escola é uma 

das instituições capazes de manter a convivialidade mútua entre 

diferentes indivíduos num mesmo ambiente de espaço, contri-

buindo com construções de práticas de vida em comum?

A aprendizagem deve ser a função central da escola, ou 

seja, a função educativa. Entretanto, destacam-se também as 

funções social e política. 

De acordo com Nóvoa (2021), torna-se necessário ressal-

tar que à escola vem sendo atribuídas cada vez mais funções que 

não são de sua competência. O transbordamento da escola geral-

mente ocorre desta forma, ou seja, quando a escola, centrada na 

coletividade, passa a ser responsabilizada por atitudes às quais 

competem à sociedade, como se a ela coubesse sanar todas as 

mazelas. Entretanto, a escola necessita ser liberta da visão re-

paradora da sociedade ao se posicionar como uma dentre outras 

instituições da educação. Nesse sentido, “a busca por uma esco-

la moderna vem sendo difundida desde o surgimento da Educa-
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ção Nova, por Adolphe Ferrière em 1920, ao abordar a temática 

da educação integral, da metodologia ativa, da autonomia dos 

alunos, e da diferenciação pedagógica” (NÓVOA, 2021, p. 05). 

Dessa forma, o presente estudo pretende apresentar a per-

cepção empresarial da função da escola, relacionando-a com à 

ideia do transbordamento da mesma na sociedade contemporâ-

nea, a fim de relacionar quais os aspectos são atribuídos à insti-

tuição escolar, e se são ou não, de sua competência para dar con-

ta do processo educativo no entrecruzamento das suas funções 

social, política e educativa.

Considera-se que o transbordamento da escola pode oca-

sionar disfunções na educação, uma vez que a escola não é res-

ponsável por todos os atributos sociais, mas na aprendizagem 

de cada aluno, o qual, muitas vezes a escola desviou de suas 

funções. E sendo a educação um direito fundamental do indiví-

duo, assegurar que esta, seja de qualidade e acessível a todos, é 

um princípio básico, mas necessário se faz compreender o que, 

como, e para que esta educação deve ser pensada e executada 

nas instituições escolares, tanto públicas quanto privadas. Além 

disso, temos que o transbordamento escolar ocorre por conta das 

muitas missões e funções que a sociedade atribuiu, ao longo do 

tempo,  à organização escolar. Uma vez que a escola era conside-

rada uma instituição de reparação social, ali foram desenvolvi-
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dos diversos programas sociais governamentais, com o objetivo 

de solucionar conflitos relacionados à origem social dos alunos. 

Com esse processo, chamado de ampliação das funções 

escolares, a instituição passa a integrar o desenvolvimento des-

ses projetos sociais à sua prática educativa, o que poderia levar 

a um a partir de suas funções pedagógicas, associadas à cons-

trução do conhecimento escolar, para ocupá-los com questões 

relacionadas para cuidar, proteger e resolver problemas sociais

A Escola Contemporânea 

Ao analisar documentos oficiais que legislam sobre polí-
ticas e programas, Lockmann e Traversini (2017) apontam que 
vem ocorrendo um movimento expansionista da escola contem-
porânea, de forma que os diversos programas e projetos, ao utili-
zarem a educação para sanar problemas sociais, contribuem para 
o alargamento das funções atribuídas à escola. 

Além disso, Lockmann (2016b) aponta, em aná-
lise aos documentos, a existência de pesquisas 
que apresentam cálculos e dados estatísticos que 
relacionam a baixa escolarização com a maior 
ocorrência de problemas sociais, reforçando a 
necessidade de desenvolver programas na edu-
cação. Contudo, segundo a autora, “é preciso 
marcar a importante distinção entre uma “con-
dição necessária” para a diminuição da pobre-
za no Brasil e uma “condição suficiente” (LO-
CKMANN, 2016b, p. 165). 
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Esse processo de assumir diversas funções que anterior-
mente não lhe eram atribuídas, gera uma sobrecarga nessa ins-
tituição. Essa situação é descrita por Nóvoa (2009) como uma 
escola transbordante. Ao considerar o alargamento das funções 
da escola, Lockmann (2016a) salienta que esse processo é pro-
duzido por meio de reconfigurações de papéis ocorridas na ins-
tituição escolar. Sendo eles: 

O papel expansionista da escola contemporânea, 
o qual se refere a uma multidimensionalidade 
de funções que passam a ser atribuídas a esta 
instituição e acabam produzindo uma expansão 
considerável das responsabilidades da escola; e 
a redefinição contemporânea dos conhecimentos 
escolares, em que percebemos os conhecimen-
tos escolares sofrendo modificações importantes 
que passam a privilegiar uma gama de aprendi-
zagens fundamentais para que cada sujeito seja 
capaz de governar a própria vida (LOCKMANN, 
2016a, p. 62). 

Dessa forma, a escola torna-se o espaço que oportuniza 

não apenas o acesso ao conhecimento, mas volta-se, principal-

mente, aos cuidados que os sujeitos precisam desenvolver para 

consigo mesmos. Portanto, a escola “tem uma função protetora 

que costuma ter como alvo crianças, jovens e jovens que vivem 

na pobreza ou em situações em que a violência já faz parte do 

cotidiano” (LOCKMANN e TRAVERSINI, 2017, p. 821). 

Esse fenômeno pode ser considerado como “um conjunto 

de práticas que representam o comportamento moderno e atuam 
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como parte integrante do projeto de defesa e proteção social” 

(LOCKMANN, 2016b, p. 163). 

Segundo Libâneo (2012), essa tendência reforça o dua-

lismo existente nas escolas brasileiras, baseado na produção de 

conhecimento científico e tecnológico voltado para crianças de 

classe alta; e outra para assistência social voltada para crianças 

carentes. 

Vale ressaltar que Fabris e Silva (2015) apontam as mu-

danças ocorridas no último século, como responsáveis por uma 

ressignificação dos sujeitos presentes na escola pública, sendo 

que a escola volta-se aos alunos que precisam ser protegidos dos 

problemas da vida social, e os professores assumem essa função 

de proteção. As transformações geradas pelo expansionismo da 

escola não se limitam apenas ao alargamento de suas funções, 

mas ampliam o próprio conceito de aprendizagem, “que passa, 

assim como a instituição escolar, a incorporar outras dimensões 

da vida humana, reconfigurando aquilo que entendíamos como 

conhecimento escolar” (LOCKMANN e TRAVERSINI, 2017, 

p. 831). 

Sendo assim, esse processo, descrito por Lockmann e Tra-

versini (2017) como a redefinição contemporânea dos conheci-

mentos escolares, não significa a extinção ou a mudança do que 

se conhece por conhecimento escolar, mas uma modificação na 



25A percepção empresarial e o transbordamento da escola na sociedade contemporânea

utilidade que o conhecimento adquire, voltando-se para a forma 

como os sujeitos conduzem a si mesmos.

A Funcionalidade da Escola

Quando pensamos na função educativa, duas instituições 
veem à mente quase que instantaneamente: a instituição escolar 
e a instituição familiar. Entretanto, quando pensamos nas fun-
ções que a cada uma são atribuídas, passamos a refletir sobre o 
que, como, quando e porque a cada uma cabe ensinar. 

As respostas não serão instantâneas e, se comparadas às 
de demais pessoas, também não serão unânimes por receberem 
influência direta do contexto ao qual cada um está inserido, ou 
seja, sua perspectiva diante de sua experiência, suas leituras, 
seus desejos ou, até mesmo, de seus interesses, por exemplo.

Homens e mulheres, políticos, religiosos, empresários, en-
tre outros, defendem quais funções a escola tem ou deve ter e 
divergem ou convergem entre si, mas não sendo estudiosos so-
bre o tema, apenas entusiastas, dificilmente contemplarão a ex-
tensão da função que a escola tem ou deve vir a ter; dificilmente 
perceberão o processo educativo na perspectiva da integralidade 
do aluno.

Para Borges e Alves (2019), a reflexão acima nos faz cons-
tatar que o inconsciente coletivo, considerado como “(...) algo 
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que foi e está sendo elaborado, de forma contínua, por meio de 
experiências que são individualmente construídas em acesso às 
informações contidas no próprio consciente coletivo (...)”, atri-
buindo à escola um emaranhado de funções que, muitas vezes, 
não lhe são previstas, como se coubesse a ela, por exemplo, 
resolver as mazelas do mundo ou mesmo considerá-las fruto de 
um suposto fracasso no processo educativo. 

Desde a instituição da educação formal na escola, a sua 
função vem sendo estabelecida com base nos contextos histó-
ricos que permeiam as concepções pedagógicas adotadas pelas 
escolas ou pelos sistemas de ensino. Tais concepções sofrem 
influência da sociedade civil organizada, da política interna e 
externa, do empresariado, entre outros. Um relevante exemplo 
diz respeito à adoção da tendência tecnicista onde o processo 
educativo era direcionado para a preparação da mão de obra e à 
busca da eficiência, da produtividade e da racionalidade. 

A seguir, refletiremos sobre as funções social, política e 
educativa da escola.

A Função Social

Cada aluno é único. Dito isto, não estamos nos referindo à 
cor da pele, ao cabelo, ou a forma física, por exemplo. Estamos 
ressaltando as relações, as experiências, a cultura às quais ele 
está inserido e dele não pode ser dissociado.
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Ao adentrar o espaço escolar e interagir com colegas e com 
os demais membros da comunidade escolar, uma grande com-
petência começa a ser construída, a convivência social. Ele, o 
aluno, começa a conhecer e experimentar regras de convivência, 
novas relações são construídas, experiências são compartilhadas, 
culturas são exaltadas, o conhecimento prévio que ele traz é 
valorizado e é iniciado o processo de desenvolvimento das 
habilidades mínimas socialmente estabelecidas para cada série/
ano. 

A escola sempre desempenhou um papel muito importante 
na sociedade. Inicialmente, era prerrogativa de uma pequena mi-
noria e tinha caráter elitista. As escolas particulares são sempre 
para os filhos dos ricos, excluindo a maioria. As escolas públi-
cas existentes também são selecionadas e pagas para participar. 
Com as mudanças republicanas, a obrigatoriedade da educação 
“gratuita e pública” passou a ser iniciativa do Estado. A escola 
assume novamente uma função social muito importante porque 
atua como uma máquina ideológica e deve responder às exigên-
cias da sociedade emergente. Muitos fatores externos afetaram 
o campo da educação: a revolução industrial, a urbanização ace-
lerada e a consequente necessidade de recursos humanos para 
atender a essa demanda. 

A partir do século XX, especificamente nas décadas de 20 
e 30, a acessibilidade das escolas começou a se expandir, por ou-
tro lado, as salas de aula eram inadequadas para um contingente 
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de alunos e professores que não estavam preparados para essa 
realidade, “problemas”. nos dias de hoje. No entanto, a legisla-
ção brasileira e a LDB sempre fazem distinção entre as decisões 
judiciais e a realidade onde a escola está inserida. 

Nesse cenário, a escola desempenha um papel social, res-
ponsável por transmitir o conhecimento codificado, evoluindo 
de acordo com as necessidades da sociedade da época. 

Já na segunda metade do século XX, o grande desafio 
apresentado é o de integrar consciente e criticamente a escola, 
seus alunos e professores no universo da sociedade do conheci-
mento. A agricultura e a indústria são diretamente influenciadas 
pelas tecnologias e mais uma vez é cobrada da escola uma nova 
postura no sentido de rever seus conceitos mudando sua forma 
de ensinar e aprender com as tecnologias.

Assim, mais do que nunca, uma das principais condições 
para o trabalho do educando nesse novo milênio é a sua capaci-
dade de entender as mudanças, identificar problemas e as con-
dições delas decorrentes, apontando alternativas educacionais 
que possibilitem uma educação pautada sob os princípios que 
norteiam a educação: aprender a conhecer, fazer, conviver e ser 
objetivando, sobretudo, o pleno desenvolvimento do ser humano 
enquanto cidadão. 

Trata-se, portanto, de romper com paradigmas que es-
tão arraigados e com metodologias ultrapassadas, uma vez que 
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estamos vivendo “passagem da sociedade industrial para a so-
ciedade informacional”, e a escola não é mais concebida como 
monopólio do saber, pois hoje há um reconhecimento de que a 
educação acontece através de várias agências e os alunos preci-
sam interagir com os conhecimentos assimilados. 

A expressão “gestão democrática” foi incorporada ao glos-
sário pedagógico da escola pública brasileira e, principalmente, 
nas últimas décadas tem sido muito difundida, pois sabemos que 
a participação é o principal meio de assegurar a gestão democrá-
tica na escola, possibilitando o envolvimento dos profissionais 
da educação, alunos e comunidades em geral na tomada de deci-
sões e no funcionamento da organização escolar.

No entanto, podemos dizer que a democracia é um valor, 
ou seja, uma conquista consubstanciada na Constituição Fede-
ral, bem como na LDB, que é um documento que prescreve os 
princípios e normas da educação, portanto, necessários para ga-
ranti-la. Como processo, deve ser construído no cotidiano das 
relações com a escola, pois sabemos que a escola não pode ser 
uma instituição isolada por si mesma, mas deve integrar-se e 
interagir com a escola, vida social mais ampla. 

Segundo Gadotti (1995), algumas diretrizes básicas são 
necessárias, dentre as quais: autonomia escolar, incluindo ges-
tão democrática, valorização dos profissionais da educação e 
iniciativas individuais de sobrenome. Entre os caminhos busca-
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dos para democratizar efetivamente a educação pública, é justa-
mente a democratização da gestão do sistema educacional que 
busca envolver áreas mais amplas da sociedade: paz, população, 
movimentos de massa e outros campos.

No entanto, a escola tem encontrado problemas quanto à 
participação dos usuários dos serviços públicos de educação, 
pois a sociedade é tradicionalmente marcada pela dependência 
e exclusão política e cultural e pensava que somente a escola 
poderia cumprir sua função social.

Portanto, a gestão democrática deve ser uma ferramenta 
para transformar a prática escolar e abrir a “porta” da escola, 
deve ser precedida pela renovação de sua proposta pedagógica. 
Assim, com essa tendência de mudança, a gestão democrática 
estará efetivamente consolidada e, assim, a qualidade do ensino 
e da aprendizagem será aprimorada.  

É importante ressaltar que cada escola tem sua própria 
identidade e cultura e por isso é importante que isso seja res-
peitado e incluído no projeto educacional daquela escola. For-
talecer a gestão escolar, influenciar o desenvolvimento escolar 
são possibilidades proporcionadas por uma gestão democrática 
bem-sucedida. 

Deste ponto de vista, entende-se que os detentores desse 
conhecimento mais complexo podem se proteger contra a explo-
ração das classes dominantes organizando-se para construir uma 



31A percepção empresarial e o transbordamento da escola na sociedade contemporânea

sociedade melhor, menos excludente e verdadeiramente demo-
crática. 

Não se pode esperar que tal organização surja espontanea-
mente, mas por meio de uma educação que possa acompanhar a 
prática política do povo. Como tal, a perícia educativa assume 
aqui um papel sobretudo político. 

Educadores e educadoras devem se engajar social e po-
liticamente, reconhecendo as possibilidades de ação social e 
cultural na luta pela transformação das estruturas opressoras da 
sociedade encenada. Para isso, eles devem primeiro conhecer a 
sociedade em que trabalham, bem como o nível social, econômi-
co e cultural dos alunos. 

Para Durkheim (2012) “a educação deve formar indiví-
duos que se adapte a estrutura social vigente instituindo os cami-
nhos e normas que cada um deve seguir, tendo sempre como ho-
rizonte a instituição e manutenção da ordem social, a educação é 
um forte instrumento de coesão social e cabe ao estado ofertá-la 
e supervisioná-la”. Já Karl Marx (2014) assevera que a educação 
deve figurar-se como mecanismo transformador da sociedade 
em contraposição a reprodução capitalística que assistimos.  

A educação é uma forma pela qual os homens são prepa-
rados para desempenhar funções na sociedade, é uma educação 
racional, a visão de educação está associada à formação integral 
do ser humano, a educação permite que os indivíduos realizem 
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determinado trabalho com o intuito de obter dinheiro. Uma so-
ciedade cada vez mais racionalizada, burocrática e estratificada. 

As escolas devem formar alunos capazes de serem críti-
cos, reflexivos, autodisciplinados sobre seus direitos e deveres, 
conhecedores da realidade econômica, social e política do país, 
capazes de construir uma vida justa, tolerante às diferenças cul-
turais, tais como: orientação sexual, pessoas com necessidades 
especiais, cultura étnica e religião, etc. Ensine a esse aluno a 
importância da inclusão, não só no ambiente escolar, mas na so-
ciedade como um todo. 

Bueno (2010) critica um pouco a realidade da função so-
cial da escola, na qual a sociabilidade é ignorada. A escola tor-
na-se uma instituição abstrata e homogênea, quando na realida-
de, como diz Bueno, cada escola é única, e não deve, em geral, 
ser uma intervenção ineficaz. Todas as organizações, cada mídia 
deve ser vista à luz de sua história, com sua cultura, colocada na 
agenda de que cada organização é única.

Jung (1986) ressaltava que a primeira instituição que o 
aluno tinha acesso era a escola e, por isso, desempenhava pa-
pel muito importante na sua formação. Entretanto, pensando 
na realidade brasileira, para muitos a primeira instituição que 
promove a socialização tem sido a religiosa. Guardadas as de-
vidas proporções, a interação e a socialização promovidas em 
ambos os espaços são importantes e se complementam, mas a 
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intencionalidade educativa contida em cada etapa do processo 
de socialização proporciona maior percepção do “eu, do outro e 
do nós”, um dos projetos pedagógicos mais desenvolvidos nas 
escolas Brasil para se construir os conceitos de identidade, res-
peito, solidariedade, etc.

É nesta perspectiva que é promovida a inclusão escolar e 
que se evita situações que envolvam o bullying, o conflito ou o 
assédio.

A Função Política

No que se refere à função política, trata-se da função mais 

discutida na sociedade nos últimos anos por ser comumente as-

sociada à política partidária. Ao deturparem esta função e ao 

desejarem extirpá-la da ação educativa, acabam por esvaziá-la 

significativamente, o que gera prejuízo incalculável à formação 

integral do aluno.

Aqui temos o aluno não apenas enquanto destinatário de 

direitos, mas como sujeito de direitos; conhecedor dos deveres 

que lhes são atribuídos e da importância deles na vida em comu-

nidade. 

Temos a política pública imersa no fazer educativo atra-

vés da equidade, das ações que promovem um ensino público, 

gratuito, obrigatório e de qualidade; que incentivam uma edu-
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cação que integra a comunidade escolar e sobrepõe os muros da 

escola, alcançando a comunidade local, regional, entre outros, 

como as olimpíadas de matemática, os concursos de redação, e 

os festivais de talentos.

O aluno que se vê parte essencial de uma grande engre-

nagem que não move apenas o mundo, mas que move a vida, 

que acredita nas suas potencialidades e sabe que a escola não o 

está preparando para apertar um mero botão ou um parafuso, a 

ser mero expectador da vida, mas a vivê-la em plenitude, com 

os horizontes abertos a alçar novos voos. Ele sabe que possui 

uma função social, que deve ser agente da mudança que o mun-

do precisa e que o início da mudança se dá nas pequenas ações 

desenvolvidas como o descarte correto do lixo, o uso racional da 

água, entre outros.

A Função Educativa

A função educativa se trata de função inquestionável, a 

primeira a vir à mente. Questiona-se o quê, como, quando, onde, 

por que e para quê ensinar, mas não a função educativa em si. 

Entretanto, as respostas às indagações dependem das particula-

ridades de cada segmento de escolaridade, de cada sistema de 

ensino, da cultura educacional de cada unidade escolar e, muitas 

vezes, de cada professor.
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Partimos do pressuposto de que o processo educativo deve 

ser estruturado na ideia de integralidade do aluno, ou seja, dos 

partícipes compreenderem o aluno de forma integral (aspecto 

intelectual, físico, cultural, emocional, social etc.). 

A composição das palavras ensino e aprendiza-
gem é proposital e tem o sentido de criar uma 
expressão significativa para quem atua na edu-
cação. Ambas são interdependentes e desenvol-
vem-se num processo contínuo e gradual.  O 
ato de ensinar despreocupado com o efeito do 
aprender não produz resultado e não interfere no 
objetivo principal da educação que é a evolução 
do conhecimento e do cidadão. (SIMÕES; MA-
LUSÁ, 2013, p. 7)

Logo, não há como pensar no ato de ensinar enquanto me-

cânico, unilateral, desprovido de um planejamento adequado às 

particularidades de cada turma e de uma avaliação diagnósti-

ca, mas, provido de uma intencionalidade inerente ao processo 

educativo que vê a educação enquanto processo de construção e 

reconstrução do conhecimento. 

Não há como dissociar o efeito de aprender do ato de 

ensinar. Quando há uma intencionalidade, são dinâmicos, são 

profundos e, quando efetivado, produzem resultados com o de-

senvolvimento das habilidades previstas e com a construção das 

competências propostas. 
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Aqui, o aluno é sujeito de sua aprendizagem, é cidadão, 

não é mero reprodutor do conhecimento ou apertador de botões, 

como se máquina fosse. Aqui, a prática docente é pautada na 

construção do conhecimento e não na mera reprodução do co-

nhecimento; na reflexividade, na afetividade. (RAMOS; MA-

SETTO, 2010, p. 54)

Entretanto, no que pese as considerações nos parágra-

fos acima estarem inseridas em uma perspectiva de educação 

compreendida para muitos como inalcançável ou utópica e para 

outros como possível ou até real, atualmente estamos vislum-

brando um dilema quanto ao papel da escola na sociedade con-

temporânea, ou seja, formar trabalhadores ou formar cidadãos? 

Passemos a analisar a percepção empresarial do papel da escola.

A Perceção Empresarial da                                    
Funcionalidade   da   Escola

No vídeo “Nenhum brasileiro aprendeu isto na escola”, 

o empreendedor Flávio Augusto iniciou sua palestra dizendo: 

“Você já parou pra pensar na quantidade de tempo que nós gas-

tamos em sala de aula estudando ou supostamente estudando 

assuntos absolutamente inúteis de uma maneira geral para nossa 

vida?”
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Para refletir sobre esta pergunta/afirmação, precisamos fa-

zer alguns recortes. O primeiro e talvez mais importante seja 

apresentar uma breve biografia do palestrante e o segundo na 

história da educação no período em que ele frequentou o ensino 

formal.

Flávio Augusto da Silva nasceu em 1972, é empresário, 

escritor e palestrante e concluiu o Ensino Médio, tendo chega-

do a cursar, sem concluir, graduação em Ciências da Computa-

ção. Fundador e ex-proprietário da empresa Wise Up (curso de 

idiomas), dedica-se ao público que deseja ser empreendedor de 

sucesso.

Estima-se que tenha frequentado a escola formal pública 

no período entre 1979 e 1990, ou seja, onde a Pedagogia Tradi-

cional era a adotada nas escolas de forma quase que unânime e 

a Escola Nova que já tinha fincado seus pilares através do mo-

vimento progressista na década de 30, tem sua aplicação inicial 

na década de 1980.

A tendência tradicional consistia no processo em que cabia 

ao professor ensinar e ao aluno aprender, sem que houvesse re-

flexão acerca do que era aprendido ou ensinado, era o que Paulo 

Freire (1974), conceituou como Educação Bancária. O conteúdo 

era estabelecido ao professor que o transmitia aos alunos e estes 

deviam aprender por repetição, não havendo oportunidade para 



38A percepção empresarial e o transbordamento da escola na sociedade contemporânea

questionamentos e nem o desenvolvimento de pensamento crí-

tico.

Lustosa Júnior (2012) apresenta de forma clara que, “no 

Brasil, vários educadores se destacaram, especialmente após 

a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, de 

1932”, acercando-se como protagonista o jurista educador Aní-

sio Teixeira, acompanhado por teóricos famosos como Cecilia 

Meirelles, Manuel B. Lourenço Filho e demais teóricos que se 

mostram atentos às direções da Educação e do desacerto da Edu-

cação com o campo tanto das ciências como das tecnologias, 

que se despontaram através do documento supracitado, buscan-

do incansavelmente importantes diretrizes para a política volta-

da para a Educação. 

“A sociedade questionava e clamava por mudanças, quan-

to ao papel que a escola deveria desenvolver na concretização, 

transformação, criação, recriação, integração e universalização 

do saber” (CAMURRA, 2008, p. 112). Neste horizonte, a esco-

la foi motivada a transformar suas práticas pedagógicas, fazendo 

da metodologia de ensino algo bem mais efetivo e mais expres-

sivo para os estudantes. A sugestão do núcleo do movimento era 

que o aluno interatuasse com o mundo de forma mais diligente, 

mais expressiva, do ponto de vista de inclusão dos seus estudan-

tes aos assuntos do mundo. A sugestão era que a escola desen-
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volvesse, com isso, muito mais além do ensino. 

O movimento questionava a postura do profes-
sor, que, naquela época, era um transferidor de 
informações de forma linear, detentor do conhe-
cimento, ditando as regras a que todos estavam 
“obrigados” a replicar, ou seja, os jovens não 
eram estimulados a pensar, a criticar, a construir 
seus aprendizados. (LUSTOSA JÚNIOR, 2012, 
p. 4)

Dessa forma, percebe-se que a Educação nova tem seu de-

sígnio dilatado para além dos perímetros das salas de aula, ado-

tando uma aparência mais humanística, adotando seu emprego 

social, no desígnio de aperfeiçoar e transformar a “hierarquia 

democrática” em “hierarquia das capacidades”, com conveniên-

cias análogas de Educação, com desígnio de constituir, alargar 

meios de atuações com o propósito de administrar o desenvolvi-

mento adequado e incondicional do indivíduo em cada uma de 

suas fases de crescimento. 

Como decorrência do movimento, a escola atual já não 

pode mais se manter limitada ao simples alfabetizar antigo, ape-

nas preocupado em oferecer a formação básica, mostrando-se 

preocupada ainda com o preparativo do aluno para encarar todos 

os tipos de desafios que enfrentará em sua entrada no disputado 

campo do trabalho, tendo em vista que o jovem da sociedade 
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contemporânea questiona a escola e sua contribuição, buscando 

apoio e probabilidades de se implantar no mercado de trabalho. 

Por muito tempo a escola aproveitou e, em alguns ca-

sos, ainda aproveita da comunicação com seus estudantes, para 

transmitir os seus saberes em um método aparentemente dedu-

tivo e linear, por meio do qual todos os alunos podem ouvir e 

nada questionar. Para os alunos da atualidade, não basta somen-

te aprender ou mesmo saber, tornando-se necessário, ainda, que 

haja compreensão e abrangência de tudo o que lhes é ensinado. 

Foi, aparentemente, no contexto educacional acima que o 

palestrante experienciou a vivência escolar e é dentro deste con-

texto que ele, aparentemente, traz à tona suas inquietações que, 

por mais que algumas pessoas concordem com ele por ter tido 

experiência semelhante, não significa que a educação ocorre da 

mesma forma, que os professores utilizam as mesmas metodo-

logias, que os conteúdos hoje ensinados não estão inseridos no 

contexto de vida do aluno e que ele, hoje, não consegue transpor 

durante as aulas para a vida prática.

Entretanto, se, como o palestrante afirma, “gastamos” tem-

po em sala de aula estudando assuntos “absolutamente inúteis”, 

como na década de 90, quando não havia internet nem o atual 

aparato tecnológico ele construiu competências e desenvolveu 
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habilidades que o fizeram ser quem ele é e fazer o que faz? Em 

22/04/2021, um comentarista anônimo6 escreveu:

“Eu concordo demais com esse cara por que a 
gente tem que estudar matemática por exemplo 
sé tem calculadoras em tablets celular é compu-
tadores é a calculadora não faz menor sentido 
não? é a história pra que sé tudo já passou é nin-
guém liga para isso não é algo útil nós temos 
computadores celulares Wi-Fi pra que saber dis-
so sendo que eu posso estudar eu mesmo den-
tro de casa só o ensino do português talvez seja 
importante mais só ensinando como ler escrever 
etc. as aulas de português não deveria ter aulas 
de livros tempo gastado com coisas inúteis nem 
a ciência importa maioria de nós não vamos ser 
cientistas sé alguém quer ser cientistas é só com-
prar um livro é ler ou usar o PC é navegar no 
Google”.

O comentário acima é um dos mais de dez mil comentá-
rios vinculados ao vídeo, mas reflete quase 90% dos comentá-
rios que lá estão dispostos.  Em 13/04/2021, comentarista A7 
comentou: 

“Na verdade, muitas matérias poderiam deixar 
de ser inúteis se fossem ensinadas da maneira 
correta. O sistema de ensino é tão falho que faz 
as crianças pensarem que são burras, que ao ver 

6  Comentarista anônimo, refere-se a comentarista que teceu comentário ano-
nimamente a respeito a respeito do vídeo. No decorrer desta escrita haverá 
outros comentarias anônimos dentre os mais de dez mil comentários vincu-
lados ao referido vídeo.  
7 Comentarista A, corresponde a identificação fictícia para nomear um co-
mentarista do vídeo, e que procede a identificação alfabética B, C, D, e assim 
sucessivamente para identificar demais comentaristas como forma de preser-
var a identidade dos mesmos.
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que não conseguiram aprender de um jeito as fa-
zem repetir de novo do mesmo jeito ao invés de 
trocar a abordagem. É óbvio que um jovem que 
passou toda a infância achando que era burro 
não vai ter prazer em aprender mais tarde”.

Aqui vemos um olhar sobre o processo educativo, questio-
nando não o que se ensina, mas de que forma se ensina. Não o 
olhar sobre o conteúdo, mas o olhar sobre si.

Em 04/05/2021, a professora Comentarista B comentou: 

“Sou professora de arte e sempre falo para meus 
Alunos não estudar somente para fazer provas. 
Digo que o conhecimento é acumulativo e temos 
que ter prazer em conhecimento. Acredito que 
o professor tem que incentivar o conhecimento. 
E tudo que você está falando podemos ver na 
escola sem desprezar as outras áreas do conheci-
mento que já são vistas na escola”.

Neste comentário a professora se mostra aberta não a des-

considerar as disciplinas que são lecionadas, mas a incluir novas 

disciplinas e comenta sobre a ação a ser adotada pelos alunos 

(ter prazer em conhecimento) e sobre a ação a ser adotada pelo 

professor (incentivar o conhecimento). Ou seja, algo precisa ser 

mudado e não é excluindo o ensino formal da vida do aluno ou 

mantendo o processo de ensino e de aprendizagem como em 

muitos lugares ele se apresenta. Em 20/04/2021, Comentarista 

C, comentou: 
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“Tudo o que tu disseste aprendi eu no decorrer 
da vida, na escola aprende-se matemática, física, 
química, como operar, como reparar, como fa-
bricar etc... pelos comentários daqui o que vocês 
não têm é escola e querem saber, resumindo, o 
que querem uma grande parte da gentinha que 
anda por aqui é sair da escola com o papel sem 
ter trabalho de estudar (e viva a terra plana)”.

Por fim, Comentarista C, traz a perspectiva do processo de 
ensino e aprendizagem como dedicação e esforço, conceitos que 
diversas pessoas, segundo ele, não estão dispostas a fazer.

Segundo Nóvoa (2021), concluímos que muitas pessoas 
atualmente, dentro ou fora das salas de aula, têm dúvidas como 
“o que esse conteúdo contribuirá em minha vida?” Tais ques-
tionamentos fazem com que se indague as funções da escola na 
sociedade contemporânea e é sabido que o sistema educacional 
convencional passa por um processo em que vem sendo consi-
derado obsoleto, e incapaz de se renovar, em que há um senti-
mento de crise. 

Com isso, muitos jovens ainda hoje, em salas de aula, pos-
suem dúvidas como “o que esse conteúdo contribuirá em minha 
vida?”. Tais questionamentos fazem com que se questione as 
funções da escola na sociedade contemporânea. 

No mesmo vídeo, o empreendedor Flávio Augusto da Sil-
va diz: “Esse sistema de ensino convencional, que tá aí, ele foi 
criado e desenvolvido, lá na época da revolução industrial.”
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Em 08/05/2021, outro comentarista anônimo escreveu:

“Gente, se fossemos reparar o problema não é as 
escolas, é o sistema de ensino, a escola seque um 
cronograma/ modelo de ensino, o que tem que 
melhorar é justamente isso. Claro tem aquelas 
que burlam, como a minha atual, os professo-
res são muito dedicados e criativos, aprendi tudo 
que você citou do 1 ao 3 com os meus profes-
sores atuais, claro exercitei minha curiosidade 
também”.

Sabemos que antes do avanço digital, o ensino em quadro 

negro, ou o professor que tinha uma única fala, não abria opor-

tunidades de diálogo com seus alunos, parecia que funcionava 

bem. Contudo, a situação foi mudando de lugar, onde a vertica-

lização de um quadro negro deu lugar ao tablet, em que pode até 

ser mais dinâmico, de boa visualização e ferramentas de buscas, 

mas é uma realidade que ainda hoje nem todos possuem acesso 

a esta ferramenta. (NÓVOA e VIEIRA, 2017, p.45)

Pode-se afirmar que se faz necessária uma transformação 

nos Sistemas de Ensino, mas, para isso, precisamos mudar de 

forma ampla, visto que precisamos mudar a legislação em ca-

deia e, de fato, não ter um Sistema de Ensino que seja vitrine, 

mas que seja implantado, implementado e seja efetivo.

O empreendedor Flávio Augusto da Silva diz: “A esco-

la deveria ser um lugar para que você aprenda a pensar, para 

que você aprenda a raciocinar e que você aprenda a desenvolver 
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conhecimentos, e que aprendam a desenvolver habilidades que 

sejam úteis para sua vida.”

É concebida em 1993, a Comissão Internacional sobre 

educação para o século XXI, porém finalizada em 1996. Em seu 

relatório final, segundo Delors et al., (1998), foram apresentados 

quatro pilares da educação: o aprender a conhecer (desenvolvi-

mento do ser humano), o aprender a fazer (qualificação para o 

trabalho), o aprender a viver juntos (atuação da cidadania) e o 

aprender a ser (a soma dos três pilares listados anteriormente), 

pilares estes que também se refletem na Constituição Federal de 

1988 e devem também refletir em Planos Estaduais e Municipais 

de Educação, bem como Projetos Político Pedagógicos. Vemos 

claramente que a qualificação para o trabalho é um, mas não o 

único dos pilares. Assim, resta à escola promover um ensino que 

pense no aluno como um todo, não apenas preparando-o para o 

mundo do trabalho.

Estamos falando de um relatório que foi construído na dé-

cada de 1990 e, apesar de ser refletido nas inquietações do pa-

lestrante atualmente, não foram em sua plenitude efetivados. As 

transformações na escola são urgentes.

Somos conhecedores de experiências por quais Sistemas 

de Ensino e/ou escolas passaram por uma metamorfose, que fo-

ram capazes de reinventar a pedagogia e ambientes de aprendi-



46A percepção empresarial e o transbordamento da escola na sociedade contemporânea

zagem para aumentar a porosidade da vida educacional em sua 

conexão com os espaços públicos – e a cidade e, felizmente, tais 

metamorfoses tem se efetivado com maior intensidade.

É difícil escrever a história do futuro, mas é necessário. 

Não queremos a desintegração da escola, mas sim a sua profunda 

transformação no contexto de novas relações com a sociedade e 

o conhecimento, valorizando sempre os professores e uma visão 

humanista da educação. (NÓVOA e ALVIM, 2020, p. 36)

Ainda de acordo com o empreendedor Flávio Augusto da 

Silva, “A escola deveria se atualizar...”. Na verdade, a escola, o 

processo educativo, o fazer pedagógico não são estáticos. Essa 

natureza dinâmica vem, na maioria das vezes, através da pressão 

externa, dos detentores do capital, tal qual a pressão exercida no 

vídeo ao qual nos serve de objeto de estudo. 

Uma das formas mais efetivas de mudança é a educação 

continuada. Representa um aspecto central do desenvolvimento 

profissional. Porém, é preciso reconhecer que muitos destes pro-

gramas não são úteis, servindo apenas para tornar complexo um 

cotidiano docente, fortemente exigente. Devemos atentar para a 

recusa do consumo de cursos no mercado da formação docen-

te que alimenta sentimento de constante desatualização e fitar 

a prática do chão da escola como matéria-prima de continuada 

formação. (NÓVOA; VIEIRA, 2017)
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Segundo Flávio Augusto da Silva,  

“conhecimentos gerais é legal meu amigo, a 
Google tá aí para gente saber de tudo, já que a 
gente vai estudar alguma coisa, já que nós va-
mos gastar o nosso tempo com alguma coisa na 
escola, que seja com alguma coisa útil, (...) por 
exemplo primeiros socorros (...), oratória, (...) 
inteligência emocional, (...) produtividade (...), 
Assistência Social (...), programação (...)”.

 Em 22/12/2020, ainda um outro comentarista anônimo 
trouxe que:

“(...) no passado a educação era baseada nas ar-
tes liberais, no desenvolvimento das virtudes, no 
autoconhecer. A educação clássica já previa tudo 
isso, o vídeo foi bem quando apontou o mecani-
cismo educacional como fruto da revolução in-
dustrial, mas tem outro problema bem pior, pelo 
menos na educação brasileira, que é a educação 
instrumentalizada politicamente. Os alunos ro-
bôs da educação pro industrial saiam trabalha-
dores braçais e técnicos, não eram criativos, mas 
eram produtivos e do meio deles saiam os talen-
tos imparáveis. Da educação instrumentalizada 
brasileira saem o que? Militantes... É por aca-
so a baixíssima quantidade de engenheiros do 
Brasil? (Exemplo famoso). E de cientistas? E de 
escritores, poetas e filósofos de 1a linha? (Esse 
exemplo n se vê na mídia). Sugestões: A 1a coisa 
é quebrar o paradigma de que todo mundo tem 
que estudar tudo. Isso engessa o professor, o alu-
no e o sistema. A escola só presta onde a família 
se faz presente. A família presente opina sobre o 
que ensinar porque conhece os filhos (deveria), 
os alunos opinam sobre o q aprender (pois há o 
interesse pessoal), a escola aponta as habilida-
des mínimas gerais aprontando p um rumo de 
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sociedade. Desse choque e confluência de in-
teresses surgem modelos e grades curriculares 
mais livres e aí procuraram escolas por perfis. 
Haveria boas e ruins. 3a coisa, e que inclusive 
está aqui no vídeo, é a ideia de que a escola é o 
lugar onde se aprende tudo, aí entra muita coisa 
defasada. Mas se as sugestões do vídeo ou ou-
tras aqui se tornassem obrigatórias essa escola 
proposta ficaria igual, inchada e lotada de coi-
sas. Dir do consumidor é importante? É. E quem 
disse q não é trabalhado? Eu trabalho isso com 
meus alunos, mas porque conheço e quando a 
turma quer. É proibido ensinar isso, não! O que 
ocorre é que você ensina e se sobrecarrega com 
a (...) de coisa que tem no currículo e é cobrado 
por isso. Então voltamos a questão do excesso 
de obrigatoriedade, é preciso quebrar obrigato-
riedades curriculares e reduzir ao essencial. (a 
se debater). As matérias estão desfasadas, isso é 
verdade, mas não se pode cair no engodo de es-
cola ensinar somente coisas interessantes como 
sem o moleque passar pela matemática básica. 
Ensinar se expressar, aí faz lá um curso de ora-
tória. E cadê a fundamentação no teatro grego? 
Não se pode substituir as bases simplesmente 
pelos temas. Quando falo de bases n é nada do 
engodo da base nacional comum. É preciso focar 
nas bases logo cedo e isso se concluiu no máxi-
mo aos 13 anos. Apontar temas, conteúdos é só 
uma parte do problema. Introduzir temas diver-
sos com alunos semianalfabetos ou analfabetos 
funcionais só transforma escola em depósito de 
gente repetindo coisa, os meninos não irão real-
mente aprender a fazer. Sugestão: Quem já tem 
filho ou quando tiverem vão lá nas escolas deles 
e vão sugerir e mudar a cabeça dos pais também, 
vão pressionar por uma escola mais criativa. O 
Estado (no caso das escolas públicas) muda se 
formos pressionar. Quem for vai tomar muita pe-
drada kkkk... Sou professor de História em Ara-
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caju, vou além do conteúdo, não doutrino alu-
no, tenho como proposta sempre que possível; 
a história com o hoje e aí mostrar a origem de 
algo que usamos, mas nem sempre dá. As vezes 
o conteúdo obrigatório n tem significância, mas 
precisa ser colocado (pressões de Enem, esco-
la...) as vezes falta tempo, e as vezes não se tem 
apoio, nem dos principais interessados: alunos 
e pais. Vou ver mais vídeos do canal”. (grifos 
nossos)

Tanto o palestrante quanto o comentarista acabam por de-
monstrar, na prática, o fenômeno do transbordamento da função 
da escola, atribuindo a ela funções e conteúdo sem levar em con-
sideração a fala, os níveis e nem as etapas de escolaridade. 

No tempo 12:02 o empreendedor Flávio Augusto da Silva 
diz: “A quem interessa esse currículo escolar defasado, ultrapas-
sado, com matérias absolutamente inúteis, muitas delas inúteis, 
outras delas com outra importância e deixando de lado temas tão 
importantes como os que eu acabei de mencionar aqui?”

Assim, Flávio Augusto da Silva complementa: “Eduque o 
seu filho apesar da escola.”

No ano 2020, tudo mudou. De acordo com Nóvoa e Al-
vim (2021), com a pandemia, terminou o longo século escolar, 
iniciado 150 anos antes. A escola, tal como a conhecíamos, aca-
bou. Começa, agora, uma outra escola. A era digital impôs-se 
nas nossas vidas, na economia, na cultura e na sociedade, e tam-
bém na educação. 
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Por uma Escola Empreendedora

Consideramos que uma proposta de uma educação em-
preendedora, que se mostra discutida abertamente no meio da 
educação, pode vir a trazer consigo a probabilidade de inovação 
perante uma amplidão e alternativas gerais que submergem essa 
temática. 

O empreendedorismo, como eixo norteador na 
educação, sempre andou junto da própria edu-
cação, se a entendermos como um processor so-
cial, sempre em mutação. E, além disso, não se 
trata de uma preparação para o que há de vir nas 
nossas vidas, mas, sim, que a educação é a nossa 
vida, propriamente. (DEWEY, 1959, p. 112-113)

Compreende-se, assim, que o empreendedorismo, como 

apreciação, é abrangido como a competência de encontrar e em-

pregar os melhores potenciais no campo do trabalho, como por 

exemplo o acréscimo da autoestima, da proatividade e da cola-

boração, por meio de uma abordagem que se mostre bem mais 

expressiva para os jovens alunos da atualidade. 

Contudo, ao contrário disto, observa-se claramente que 

no desenvolvimento dos docentes que trabalham em escolas dos 

anos iniciais da Educação Básica, nada era aludido sobre uma 

educação empreendedora, o que mudou a partir da implantação 

e implementação do “Novo Ensino Médio”.
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Quando se alude ainda acerca das atividades de ensino 

e de aprendizagem, também é percebido que não lhes é dada 

nenhuma informação para que possa haver uma abrangência 

dessas apreciações, mesmo sendo claro que, em todo o mundo, 

crescem cada vez mais as ações para o desenvolvimento de jo-

vens que se mostrem empreendedores e este desenvolvimento é 

encargo da escola.

A sociedade contemporânea, segundo Farias (2018), cla-

ma por pessoas autônomas, com competências socioemocionais, 

que saibam trabalhar em equipe, enfrentar novos desafios e se 

adaptam à diferentes situações. A pedagogia empreendedora, 

proposta por Dolabela (2003), forma indivíduos proativos, em-

preendedores, dando vez e voz aos sujeitos, qualificando-os para 

as premissas do mercado socioeconômico atual. 

Pontes (2019) explica que o ato de ensinar do professor 

foca na aprendizagem do aluno, e a escola atual é responsável 

por minimizar a defasagem tecnológica, instrumental e pedagó-

gica, ao fornecer conteúdos científicos assertivos. Para Miller et 

al., (2009), a educação contemporânea atua na contextualização 

social com práticas pedagógicas através dos diálogos, refletindo 

sobre o ato de ensinar e aprender, consolidando os conhecimen-

tos dos alunos e professores, distinta da educação convencional 

que muitas vezes engessa o ensino aprendizagem.  
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Nas possibilidades de a escola promover o desenvolvi-

mento humano e justiça social do aluno, Libâneo (2020) destaca 

que por meio da “educação para todos” e “aprendizagem para 

todos”, as funções da escola se desfiguram, ao invés de favore-

cer a competência cognitiva, afetiva e moral dos alunos, no qual 

não há sentido da formulação de um currículo comum a todos, 

ainda que seja recomendado. Não há conhecimento verdadeiro, 

porque todo conhecimento se insere em contextos históricos e 

está imerso em relações de poder.

Historicamente, os sistemas educacionais foram projeta-

dos e modelados para produzir pessoas que preencherão vagas 

em grandes organizações ou empregos em disciplinas específi-

cas de engenharia, ou operarão como especialistas autônomos.

Segundo Malacarne, Brustein e Brito (2014), o resulta-

do é que o sistema educacional atual, ao invés de estimular o 

lado empreendedor dos alunos, investe na formação de profis-

sionais em busca de  uma vaga em uma empresa ou profissão, 

é um especialista. «Muitas vezes as pessoas são educadas para 

o trabalho, e incentivar o empreendedorismo nesse contexto 

significa enfrentar resistências e conflitos durante essa mudança, 

o que impacta na organização”, professores e alunos. (MALA-

CARNE; BRUTEIN; BRITO, 2014, p. 29) 
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Além disso, percebe-se que as universidades que buscam 

promover o empreendedorismo e ainda o fazem apenas por 

meio do foco em administração de empresas e tecnologia, dife-

renciando-a de outras disciplinas, como psicologia, sociologia, 

educação e outras áreas afins. para entender o comportamento 

humano (LORENTZ, 2015). 

Muitos autores ressaltam que o ensino do empreendedo-

rismo deve seguir uma metodologia própria, diferente daquela 

utilizada no ensino tradicional (LOPES, 2010; DOLABELA; 

FILION, 2013; LIMA et al. 2015b). Dolabela e Filion (2013) 

defendem uma mudança radical dos métodos tradicionais de en-

sino, seguindo a tendência de focar na transmissão do conheci-

mento, buscando uma aprendizagem que se concentre no pensa-

mento autônomo e proativo.

O New Labour foi além dos Tories, pois argumentava que 

o mercado apresenta melhor solução para o setor público, priva-

do, e educação, ocasionado o questionamento - Para que servem 

as escolas?  Primeiro para adequar as escolas às necessidades da 

economia, e segundo, transformá-la num produto de prateleira 

do comércio, a qual, competem por alunos e fundos. Mas o ver-

dadeiro sentido da escola é de promover à aquisição de conheci-

mentos. (YOUNG, 2007, p. 1290)
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Henrique e Cunha (2008) também entendem que a educa-

ção empreendedora não pode ser feita da mesma forma que ou-

tras disciplinas, devendo levar os alunos a estruturar contextos e 

compreender as diferentes etapas do seu desenvolvimento. Este 

ensino deve também centrar-se mais no desenvolvimento do co-

nhecimento e do próprio conceito e na aquisição de saber-fazer 

do que na simples transmissão do conhecimento. 

 Dolabela e Filion (2013) também acrescentaram que esse 

ambiente de aprendizagem deve estimular e desenvolver a con-

fiança e a autoestima dos alunos. Os alunos devem mergulhar 

em um sistema de aprendizagem em que haja uma relação es-

treita entre eles e a realidade que os cerca. Os autores ressaltam 

que a formação em empreendedorismo deve levar em conta os 

contextos cognitivo, emocional e social dos alunos. 

A evolução do aluno na formação da identidade deve ser 

gradual, de modo a diminuir a tensão entre os indivíduos e o 

mundo ao seu redor, para que os alunos aumentem o nível de 

confiança necessário para os negócios. Mendes (2011) também 

defende que o empreendedorismo não deve ser visto como uma 

disciplina independente, como se encontra na maioria das insti-

tuições de ensino, mas integrado às demais, devido a uma série 

de problemas inerentes. estudar. pesquisar.
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Na mesma linha, Tschá e Cruz Neto (2014) defendem que 

a educação para o empreendedorismo não deve ser vista como 

uma disciplina única, mas como um conjunto de ações por meio 

das quais os alunos são orientados a desenvolver suas ideias, 

suas próprias e o processo deve ser estabelecido a partir de o 

primeiro período da licenciatura. 

As universidades, portanto, quando se trata de apostar no 

empreendedorismo, devem fazê-lo de forma integrada, interdis-

ciplinar, harmonizada e transversal. Guerra e Grazzotin (2010) 

enfatizam que o empreendedorismo não deve ser abordado ape-

nas em áreas isoladas, muito menos entre as quatro paredes da 

sala de aula. Os autores também defendem que o empreende-

dorismo deve ser vivenciado fortemente por todos, em todas as 

direções. 

Os professores devem trazer os tópicos para a sala de aula 

de forma integrada com outras disciplinas, organizações e co-

munidades. “Todos os professores têm a responsabilidade de 

garantir que os alunos sejam incentivados a pensar e agir com 

espírito empreendedor. As salas de aula, cada vez mais, devem 

ser transformadas em laboratórios de conhecimento. O tema do 

empreendedorismo deve ser abordado em todos os campos e em 

todos os níveis” (GUERRA; GRAZZIOTIN, 2010, p. 83).
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De acordo com Libâneo (2020), a função da escola orienta 

os sistemas escolares, no sentido e valor ao processo educativo, 

portadora de ideologia, nos contextos socioeducativos, políticos, 

econômicos e culturais do ensino, o quais paramentam a ideia de 

“educação” fundamentado pelos agentes educativos.

O “alargamento da escola” altera o sistema tradicional que 

era conhecido como conhecimento escolar disciplinarizado, para 

como os sujeitos são conduzidos e devem conduzir a si mesmos 

(LOCKMAN e TRAVERSINI, 2017). 

As múltiplas funções da escola obtiveram a nomenclatura 

de “Transbordamento da escola” por Nóvoa (2009), em que a 

escola foi se desenvolvendo com a acumulação de missões e 

conteúdo, como uma espécie de constante transbordamento que 

a levou a inúmeras atividades a serem realizadas. 

A educação para o empreendedorismo tem suas peculia-

ridades. Sua especificidade também se reflete na relação com o 

papel dos alunos no processo de ensino e aprendizagem. Freire 

(2002) em sua pesquisa Friedlander (2002) defende que a res-

ponsabilidade da educação deve recair sobre os próprios alunos, 

que detêm o poder de desenvolvimento e autoavaliação. 

A educação empreendedora deve se concentrar nos alunos 

e não nos professores ou no ensino, tornando-os mestres de sua 



57A percepção empresarial e o transbordamento da escola na sociedade contemporânea

aprendizagem. “É preciso ter consciência de que saber ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar a própria produção ou 

construção”. (FREIRE, 2002, p.52) 

 Oliveira e Barbosa (2014) indicam que o ensino do em-

preendedorismo requer diferentes abordagens, algumas das 

quais ainda nem foram criadas. No entanto, entendem que não 

basta oferecer práticas ou recomendações ditas “modernas”. 

Para os autores, é importante adequá-los às necessidades e parti-

cularidades das pessoas envolvidas, ou seja, dos próprios alunos. 

Lopes (2010) também afirma que a educação para o em-

preendedorismo se diferencia da educação tradicional porque se 

baseia mais nas atividades dos próprios alunos, de forma expe-

riencial, real e contextual do que no mundo real, estimulando a 

imaginação e a análise intelectual, preparando-os para lidar com 

a incerteza, falta de recursos e diferenças, típicas do início de um 

novo negócio, projeto ou ação. 

 A essência da estratégia de educação empresarial segundo 

Dolabela (2008) é sonhar e buscar realizar o sonho. Os alunos 

criarão um projeto próprio - chamado de sonho na pedagogia 

empresarial de Dolabela (2003b, 2008) - e se beneficiarão da 

força dessa ação. «Ele deve ser paternal e também protagonista 

da trama que criou. O ato de buscar realizar seus sonhos é im-

buído de emoção, que mobilizará e promoverá a aquisição dos 
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elementos, recursos internos e externos necessários (DOLABE-

LA, 2008, p. 105). O autor acrescenta que as emoções são a base 

das ações e, portanto, do autoestudo dos alunos. 

 Dolabela (2008) explica que, sabendo qual é o seu so-

nho, o empreendedor tem motivação e energia para buscá-lo. 

É da ação que pode nascer o conhecimento para realizar. Para 

explicar esse conhecimento e como adquiri-lo, o autor descreve 

que as pessoas agem sobre quem são e não apenas sobre o que 

sabem.

 O conhecimento que interessa ao empresário é o conhe-

cimento necessário para a realização de seu projeto, cujo estudo 

leva à ação, pois somente na ação se pode construir o conheci-

mento. Isso inclui o conhecimento do ambiente (conhecimen-

to específico) e as habilidades e competências necessárias para 

realizá-los. 

 Saber fazer, acrescenta Dolabela (2008), se constrói a par-

tir do fazer e refletir sobre isso, ou seja, imaginar, criar, errar, fa-

zer, inovar, substituir sonhos e corpo próprio, perseverar diante 

dos erros, recomeçar. Um empreendedor é alguém que é capaz 

de entender esses fatores.

A formação empreendedora é interdisciplinar e multidisci-

plinar. Para atingir seus objetivos, é necessário desenvolver um 
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plano de ensino ou planos de aula que correspondam ao método 

de ensino adequado ao contexto de aprendizagem. Diante disso, 

diferentes métodos, técnicas e recursos têm sido estudados e tes-

tados como forma de promover o processo de ensino-aprendiza-

gem na formação empreendedora. (ROCHA; FREITAS, 2014)

A formação empreendedora requer uma abordagem teó-

rica combinada com atividades práticas. Diversas opções peda-

gógicas são apresentadas no documento com o objetivo de de-

senvolver a formação empreendedora nas instituições de ensino 

superior, incluindo palestras sobre empreendedorismo, elabora-

ção e apresentação de planos de negócios, jogos de negócios e 

incubadoras. (ROCHA, 2012)

Ampliando a compreensão de métodos e propostas para 

a educação empreendedora, Henrique e Cunha (2008) propõem 

novos modelos conceituais para instituições de ensino, incluindo 

(HENRIQUE, CUNHA, 2008, p. 127):  a) inclui a atuação como 

experiência didática, em além de falar, ler e escrever;  b) agilizar 

o contato com empreiteiros;  c) negociar resultados relacionados 

ao projeto que levem a novos negócios;  d) criar uma escola 

de empreendedorismo;  e) experiência de arranque ilimitada no 

calendário acadêmico; e  f) na avaliação da instituição deve ser 

considerada a produção em projetos e subprojetos empresariais. 
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Um dos recursos mais utilizados no ensino do empreende-

dorismo nos últimos anos é o plano de negócios. No entanto, es-

tudos mais recentes, como o realizado por LIMA et. al. (2015a), 

apontaram que as metodologias orientadas para o empreendedo-

rismo, baseadas principalmente em planos de negócios, devem 

visar indivíduos com alta intenção empreendedora verificada e 

oportunidades identificadas de negócios viáveis, para que pos-

sam dar os passos certos para iniciar seu negócio. 

Essa constatação, aliada à crescente e mais diversificada 

demanda estudantil por educação empreendedora, que não se li-

mita à criação de negócios, revela uma lacuna significativa na 

educação empreendedora por meio de novas metodologias, prin-

cipalmente no Brasil, onde essa formação sempre foi incluída no 

plano de negócios empresa (LIMA et al., 2015a). 

Henrique e Cunha (2008) mostram que as peculiaridades 

do ensino do empreendedorismo se afastam dos princípios edu-

cacionais tradicionais e aplicam diferentes formas no processo 

de ensino-aprendizagem, tais como: resolução de problemas, in-

teração com colegas e outros por meio da comunicação com o 

ambiente, trabalho sob pressão, copiando outros empreendedo-

res, decidindo sob pressão, aproveitando oportunidades, apren-

dendo com os erros e feedback dos clientes.
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Desenvolver competências educacionais, empreendendo 

na formação de professores e proporcionando um aumento no 

conhecimento, dos alunos, estudantes, enfatiza um impacto na 

habilidade avaliativa e instrucional da escola. Os recursos finan-

ceiros, são assertivos na pesquisa, para custearem os materiais, 

equipamentos e valorização de educacionais. 

Para um empreendimento educacional, os riscos 
são viáveis, no aperfeiçoamento de competên-
cias, alargamento dos negócios, direcionando 
as táticas pedagógicas nas questões avaliativas, 
autoconhecimento, e na importância de investir. 
O qual, o empreendedorismo se caracteriza pela 
criação de algo com valor, empenho, tempo, 
como a elaboração de um artigo, texto, forne-
cendo conhecimento a sociedade acadêmica glo-
bal. (HASHIMOTO et al., 2018, p. 89-90)

Segundo Moran (2015), o ensino híbrido surgiu nos Esta-

dos Unidos e Europa, para solucionar o problema de os alunos 

dos cursos à distância estarem se distanciando da escola, por se 

sentirem sozinhos, com esta modalidade de ensino, a aproxima-

ção com os professores foram proeminentes (MACDONALD, 

2018). Baseado em metodologias ativas, se tornou um instru-

mento global na educação, convergindo sistematicamente entre 

o modelo presencial e o virtual.

Por fim, Hashimoto et al., (2018) destaca que as escolas 

hibridas são empreendedoras no ensino aprendizagem de forma 

livre, representada pelo cruzamento da escola convencional com 
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a escola do futuro, baseadas na prática e criatividade. Como uma 

dinâmica multifacetada, interligando ambientes diferentes, de-

safiando os educadores a raciocinarem mais. 

Considerações 

Atualmente, o Ensino Fundamental não deve se mostrar 

limitado ao simples e antigo alfabetizar, preocupado apenas em 

oferecer uma formação básica aos alunos, tampouco deve se ater 

ao preparar o aluno para atuar de forma mecânica no mundo do 

trabalho. 

Torna-se necessário, portanto, preocupar-se com a edifica-

ção de docentes e estudantes preparados para encarar os desafios 

porvindouros do mercado de trabalho, tendo em vista uma socie-

dade atualizada, que exige indivíduos independentes, com com-

petências múltiplas, que possam trabalhar em grupo, que tenham 

envergadura para aprender com circunstâncias novas e compli-

cadas e que encarem novos desafios, agenciando mudanças. 

Tais características serão claramente incitadas por meio de 

uma educação que realmente se mostra empreendedora. Contu-

do, durante o processo formativo dos docentes, tendo em vista 

quando se enfoca nas atividades de ensino aprendizagem, ob-

serva-se que nada ou quase pouco se menciona aos educadores 
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acerca do empreendedorismo ou mesmo de uma educação em-

preendedora. 

Também não são proporcionadas a eles um desenvolvi-

mento ou mesmo informações necessárias para uma melhor 

abrangência de tais apreciações como sendo a competência certa 

para que se possa encontrar e aproveitar os melhores potenciais 

individuais, a ampliação da autoestima, da proatividade, como 

também da colaboração, tão imprescindíveis para que haja o de-

senvolvimento dos estudantes. 

Tendo esse panorama em mente, a proposta de educação 

empreendedora mostra-se como uma probabilidade de expandir 

horizontes e colaborar para as alterações sobre o desenvolvimen-

to desses administradores de transformação de toda a sociedade. 

Dessa forma, a educação empreendedora pode colaborar 

para o desenvolvimento do docente, até mesmo quando se fala 

do domínio público, contribuindo ainda no desenvolvimento 

das desenvolturas e envergaduras atitudinais, podendo ser até 

mesmo um caminho de mutação dos exercícios pedagógicos nas 

unidades escolares, fazendo dos conteúdos ministrados cada vez 

mais atraentes e envolventes, tanto para os estudantes quanto 

para os docentes. 
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No mundo, crescem a cada dia ações voltadas para 

o desenvolvimento de jovens que mostrem mais atitudes e 

desempenhos que os prepare para que possa realmente abranger 

a cidadania na sociedade, adotando uma disposição proativa 

perante ela. 

A responsabilidade da escola, nesse horizonte desenhado, 

representa aperfeiçoar cidadãos para viverem no mundo. Desta 

forma, torna-se imprescindível trabalhar através de uma propos-

ta que focalize claramente o desenvolvimento das desenvolturas 

e envergaduras desses novos cidadãos, colaborando para que 

haja um fortalecimento de sua autonomia. 

As colunas norteadoras do ensino voltado para o empreen-

dedorismo são o desenvolvimento de atitudes, como também o 

desenvolvimento de metodologias voltadas para o planejamen-

to, mostradas como ações que buscam inovação dos aprendiza-

dos nas escolas, por meio de uma educação empreendedora, a 

qual se mostra como um novo e profícuo caminho. 

Difundir a tradição é fundamental no desenvolvimen-

to dos docentes na procura pelo autoconhecimento, por novas 

aprendizagens, colaborando para que haja uma educação que se 

mostre transformadora, dissolvendo padrões na procura da con-

solidação de uma autonomia, de um projeto de vida e ainda de 
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uma verdadeira liberdade para se determinar o próprio destino.  

Assim, a educação empreendedora acarreta benfeitorias que se 

mostram imediatas tanto às crianças quanto aos jovens, sendo 

por meio dela que os estudantes se mostram incitados a terem 

pensamentos fecundos, perseverança, empenho e mais autocon-

fiança. 

Mostra-se, então, imprescindível agenciar e expandir 

a compreensão acerca do que realmente é o empreendedoris-

mo, ou seja, um empreendedorismo que não exclusivamente se 

mostre no sentido empresarial, mas que se mostre preocupado 

e voltado para o estudo do comportamento, reconhecendo e in-

centivando as ações empreendedoras do sujeito, das disposições 

ambientais e da formulação de metodologias de ensino para que 

haja uma socialização do sujeito. 

Que o papel do docente é se mostrar como um “agente de 

transformação”, é algo nítido. Assim, mostra-se imprescindível 

atuar com um compromisso ético educativo, contribuindo para 

que realmente tanto a teoria quanto a prática marchem juntas, 

tornando-se grandes aliadas na abertura de novas portas para 

a constituição de uma nova representação de jovem, o qual se 

mostrará bem mais determinado e bem mais reflexivo acerca de 

seu importante papel perante a sociedade.
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