
Cultura empreendedora entra na grade curricular de escolas  
 
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP) abre 
amanhã o Ciclo de Disseminação da Cultura Empreendedora no Ensino Formal do Cone Leste 
Paulista. Trata-se do primeiro de quatro fóruns que ocorrerão em municípios-chave desta 
região do estado, que têm como objetivo sensibilizar os professores de todos os níveis, do 
infantil ao superior, sobre a importância de preparar a criança e o jovem para uma atitude 
empreendedora, ampliando a visão destes sobre carreira e futuro profissional. 
 
O primeiro evento acontecerá em Mogi das Cruzes, no Centro Municipal de Formação 
Pedagógica (Cemforpe), e terá na programação as palestras "Estratégias do Ensino do 
Empreendedorismo na Educação Formal e suas Tendências", com Emerson Morais Vieira, 
gerente de Educação do Sebrae-SP, e o "Professor do Futuro", com Gabriel Perissé, escritor e 
doutor em filosofia da Educação. 
 
De acordo com Emerson Vieira, gerente de Educação do Sebrae-SP, o trabalho começa com o 
treinamento dos professores, que são habilitados para a aplicação das metodologias de ensino 
de empreendedorismo desenvolvidas pelo Sebrae.  
 
Empreendedorismo é um termo bastante utilizado nos dias de hoje. Várias instituições têm 
propostas na área. No entanto, o gerente de Educação do Sebrae-SP destaca que o 
empreendedorismo do futuro difere do atual. "Ele será sustentado por outros valores 
fundamentais para a nossa sociedade: a ética e a cidadania, a cultura da cooperação e da 
inovação e a sustentabilidade ambiental", ressalta. 
 
Municípios pioneiros 
 
Na região do Cone Leste Paulista vários municípios e instituições de ensino já deram a largada 
e estão preparando os jovens para o mercado, não apenas por meio da educação básica, mas 
também pela inclusão de atividades para despertar valores e a cultura do empreendedorismo a 
partir do ambiente escolar.  
 
A cidade de São José dos Campos tem na rede pública municipal um programa que é 
referência nacional, além da aplicação das metodologias de ensino de empreendedorismo. 
Instalado em um amplo espaço, o Centro de Educação Empreendedora (Cedemp) atende toda 
a rede de ensino, e que entre as várias ações, é responsável pela realização da Feira do Jovem 
Empreendedor, já na oitava edição em 2009. 
 
Em Guarulhos, a Escola Superior Paulista de Administração (ESPA) recebeu o repasse da 
metodologia de ensino desenvolvida pelo Sebrae-SP e, por meio de parceria com o Escritório 
Regional no município, capacitou seus professores. Em outubro de 2008, alunos da graduação 
já realizaram a primeira feira de empreendedorismo e apresentaram novos projetos de 
negócios. 
 
Itaquaquecetuba preparou os professores da rede municipal durante os meses de fevereiro e 
março de 2009 e, além de difundir os conceitos por todas as escolas do município, pretende 
fazer a Escola do Parque, um modelo e futuramente um polo de educação empreendedora. 
 
Na região de Guaratinguetá, vários secretários municipais e profissionais de educação da rede 
pública e privada receberam em novembro de 2008 as orientações necessárias para a 
implantação de programas de educação empreendedora, durante o Seminário de Educação e 
Empreendedorismo promovido pelo Escritório Regional do Sebrae-SP no município. 
 
O Ciclo terá ainda outros três fóruns durante o ano. No próximo mês de junho ocorrerá em 
Guarulhos com o tema "As diversas faces do Empreendedorismo". Em setembro, o assunto 
"Empreendedorismo e Inovação" será discutido em São José dos Campos. O fechamento do 
ciclo será com o tema "Empreendedorismo Social", em novembro na cidade de Guaratinguetá. 
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