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Os adolescentes Filipe Linhares Amancio de Oliveira, Anabela Pontes e Lucas da Silva Braz, 
alunos da sétima série do Colégio Assunção, nos Jardins, bairro nobre da capital paulista, 
estão entre os estudantes do ensino fundamental que começam a ser preparados para, quem 
sabe, num futuro próximo, participarem de uma nova geração de empreendedores no País.  
 
Embora a legislação educacional não obrigue a adoção desse conteúdo nas escolas de ensino 
fundamental e médio, cresce o número de instituições preocupadas em estimular nos alunos a 
visão de negócios calcada em iniciativas empresariais individuais ou de pequenos grupos. A 
maioria delas acontece no ensino médio com a idéia de trazer estes princípios para a sala de 
aula com vários objetivos. Além da iniciação em empreendedorismo, vários temas da 
economia são abordados, como o consumo consciente e o papel da poupança no 
desenvolvimento de um país.  
 
Tudo o que Filipe, Anabela e Lucas, e seus colegas, aprenderam do Projeto Empreendedor - 
iniciado na quinta série e concluído na sétima série - foi empregado para realizar a feira dos 
pequenos empreendimentos, aberta aos pais, amigos e professores da escola durante dois 
dias, em outubro. A "Papelaria Assunção", a única entre as oito barraquinhas de alimentação, 
conseguiram um resultado de R$ 784,30, entre vendas e doações de patrocinadores buscados 
pelos próprios alunos. Todas as saídas e entradas foram devidamente registradas em livro-
caixa, como manda o figurino.  
 
O processo de três anos, que culmina com a feira, foi uma oportunidade dada aos alunos de 
vivenciar todas as etapas que compõem o perfil de um empreendimento, desde o 
planejamento, passando pelo desenvolvimento de um produto e também a sua 
comercialização. "Tudo faz parte desse aprendizado, inclusive ouvir não das lojas para as quais 
pedimos patrocínio", ressalta Filipe, que aos 13 anos já aplica na Bolsa com orientação do pai, 
o economista Jefferson Freitas Amancio de Oliveira, diretor da São Paulo Anjos - uma 
associação privada, sem fins lucrativos, que tem o propósito de aproximar investidores de 
empreendedores.  
 
A professora de Matemática Marcia Estillack, coordenadora do projeto, explica que entre os 
objetivos está o de fazer um paralelo com a importância, para o futuro desses alunos, de 
empreender no conhecimento nessa fase da vida. "Essa feira está sendo possível porque houve 
um longo percurso de aquisição de conhecimentos", diz a docente. "É um jeito prático desses 
estudantes entenderem que daqui dez anos poderão colher o fruto do esforço feito agora", 
completa.  
 
O ponto de partida do projeto é a leitura do livro O Segredo de Luísa, de Fernando Dolabela, 
que mostra, em linguagem didática e em forma de romance, como nasce um empreendedor. 
Os próximos passos consistem em inserir esse conteúdo em praticamente todas as disciplinas, 
como explica a coordenadora pedagógica da escola, Silvia Russo. "Ciências, Língua 
Portuguesa, História e Arte. Cada disciplina abre uma brecha para falar do 
empreendedorismo", acrescenta.  
 
Assim como escolher o tipo de negócio, os produtos, fixar o preço, montar a barraca - e tomar 
os cuidados devidos no caso do comércio de alimentos, onde os vendedores não esqueceram 
de usar luvas, aventais e toucas -, os alunos vivenciam outras lições. É o caso da coleta 
seletiva de lixo, de aprender a fazer troco, de testar as canetas colocadas à venda.  
 
A coordenadora ressalta outro aspecto positivo proporcionado por esse tipo de iniciativa aos 
alunos. "Até a maneira como vão pedir patrocínio no comércio é uma lição de vida." A maior 
parte dos recursos para montar as barracas veio de patrocínios e uma pequena parcela foi 
bancada pelos pais. Da mesma forma, a destinação dos recursos angariados também tem seu 
valor. O lucro foi repartido em quatro partes iguais - Filipe, Anabela e Lucas ficaram com R$ 
196,00 cada um, e o mesmo valor foi destinado para apoiar o Projeto Esperança. Ao instituir a 



obrigatoriedade de destinar parte da arrecadação na feira para iniciativas de assistência social, 
a escola introduz o tema da Responsabilidade Social.  
 
"Percebi meu filho mais maduro no decorrer deste trabalho neste semestre. Está 
administrando melhor o tempo e notei que o projeto torna os alunos mais unidos, mais 
solidários", diz Desianne Lasalvia, mãe de Lucas. "Ir atrás de patrocínio significa lidar com o 
mundo real, perceber que é preciso mostrar uma proposta viável. É vivenciar uma situação do 
mundo real", ressalta Lucia Quinteiro, outra mãe satisfeita com a iniciativa. Para Conceição 
Linhas, mãe de Filipe, o projeto também é um jeito indireto de tonar os alunos s consumidores 
mais conscientes. "Eles aprendem a respeitar o trabalho dos outros, pois têm noção das várias 
etapas percorridas para se colocar um produto à venda", diz.  
 
Os vários tipos de benefícios proporcionados pelo ensino de economia desde a infância levou o 
Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo (Corecon) propor à Assembléia 
Legislativa paulista um projeto de lei para incluir a disciplina de Educação de Economia e 
Finanças no currículo do ensino médio. "Para mudar o comportamento do brasileiro só 
investindo na educação. Do contrário, dificilmente a população vai introjetar o hábito de 
poupar mais ou deixar de comprar a prazo, mesmo sabendo que os preços das prestações 
embutem juros altíssimos", acentua o presidente do Corecon-SP, Waldir Pereira Gomes.  
 
A proposta, que está sendo discutida junto ao Conselho Nacional de Educação e Conselhos 
Estaduais de Educação, prevê a distribuição do conteúdo em várias disciplinas correlatas, como 
História, Matemática, Ciências Sociais. "Não é possível que no País onde o juro do cheque 
especial alcança 166% ao ano não se preocupe em dar uma formação aos jovens sobre esse 
lado do consumo", acentua Gomes. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A6. 


