
Formar jovens empreendedores em escolas públicas é possível 
Rose Mary Lopes 
  
Como parâmetro básico, a Unesco definiu que o papel da educação do século 21 é o de fazer o 
indivíduo aprender a conhecer, a fazer, aprender a conviver e a ser. Acrescentou ser 
fundamental ao mundo moderno o desenvolvimento da capacidade de inovar, conviver e lidar 
com as mudanças e criar e implementar projetos próprios. 
  
Ora, se de fato conseguíssemos cumprir esses parâmetros, estaríamos formando cidadãos 
proativos, capazes de levantar informações, dar sentido a elas, encontrar soluções para as 
situações e de implantá-las, interagindo e trabalhando de forma motivada, cooperativa e 
criativa, perseguindo os próprios objetivos e metas, divisando formas de alcançá-los. Desse 
modo, muitas das competências empreendedoras seriam desenvolvidas. 
  
Então, a educação empreendedora teria pouco mais a acrescentar: a conscientização de outra 
possibilidade de carreira – tendo seu empreendimento próprio, concebendo e formatando um 
empreendimento social, atuando como autônomo e até mesmo se inserindo de forma 
intraempreendedora nas organizações. 
  
Mas, no quadro real, sabe-se que a educação, principalmente a básica, está deixando de 
alcançar seus objetivos mínimos, que dirá o desenvolvimento de crenças, atitudes, habilidades 
e conhecimentos que têm a ver com a ação empreendedora! 
  
Entretanto, havendo a adequada conjugação de esforços e vontades, muito pode ser feito. 
Vejamos um exemplo do resultado de alianças e parcerias em prol da educação 
empreendedora, no caso de São José dos Campos (SP). 
  
Em 2012, a 9ª edição da Feira do Jovem Empreendedor ocorreu de 20 a 24 de novembro, no 
Centro de Formação do Educador dessa cidade, com o tema “Mentes conectadas liberando 
escolhas de caminhos”. 
  
Essa feira, com periodicidade bienal, resulta de equipes extremamente motivadas e 
compromissadas da Secretaria de Educação, do Centro de Competitividade e Inovação 
(Cecomp) – incubadora --, do apoio da Fundação Hélio Augusto de Souza e de todas as 
secretarias do município. Além dos projetos dos alunos, a feira compreende atividades 
interativas, apresentações culturais, palestras, casos de sucesso, salão de oportunidades e até 
torneio de robótica. Consulte o link: http://www.feiradojovemempreendedor.com.br/. 
  
Para colocar tudo isso no ar, as coordenações e profissionais se comportam de forma muito 
empreendedora: mobilizam parcerias e apoios de empresas, bancos, do Sebrae SP, de 
universidade, de órgãos de imprensa, rádio e televisão. 
  
Participaram da feira projetos do programa Profissional do Futuro desenvolvidos nas escolas e 
em mais de 15 oficinas oferecidas no Cecompi. Neste ano mostraram-se 90 projetos 
selecionados por uma comissão técnica, os quais foram desenvolvidos por alunos de escolas 
públicas e particulares de São José dos Campos. Esses projetos concorreram na categoria de 
ensino médio e técnico ao Prêmio Profissional do Futuro 2012. 
  
Das 26 escolas municipais de ensino fundamental, foram submetidos 297 projetos de 3.107 
alunos de 8º ano; e 279 projetos de 2.857 alunos do 9º ano. Desses, selecionaram-se para 
compor a feira: 26 projetos do 8º e 46 do 9º ano. E todos os projetos tiveram orientação feita 
por 26 professores dedicados à educação empreendedora. 
  
Na feira, cada uma das equipes possui seu estande para apresentar seu negócio ou produto, e 
o fazem de forma muito motivada aos outros estudantes, ao público em geral que vem visitar 
a feira, bem como para os juízes que têm o papel de apontar os três melhores projetos de 
cada nível: 8º, 9º e também do ensino médio e técnico. Todos os ganhadores são revelados 
numa cerimônia especial de premiação, por meio de prêmios obtidos em parceria com 
empresas. 
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Os projetos nascem a partir de pesquisas que os jovens realizam em seus próprios bairros, 
como maneira de perceber as necessidades não satisfeitas pelos negócios ou organizações 
locais. Ou podem ser outras necessidades e oportunidades percebidas pelos alunos. Assim têm 
nascido os projetos. 
  
Concebem o negócio ou o projeto social, efetuam pesquisas com os potenciais consumidores e 
vão formatando e dando vida a eles. Aprendem a trabalhar em equipe, a procurar e convencer 
pessoas a prover recursos de que necessitam – desde ajuda para, por exemplo, moldar ou 
soldar alguma peça ou dinheiro – que permitam criar maquetes, materiais de divulgação – 
panfletos, cartões de visita, chaveiros e banners. 
  
Chegam até a criar vídeos de apresentação de seus negócios. Desenvolvem a capacidade de 
sonhar, criar e implementar seus projetos. Sem dúvida, é muito tocante vê-los tão 
empenhados nas apresentações de seus projetos, com uma postura séria e profissional e 
engajados na defesa de seu projeto diante do júri! 
  
Há muito debate acerca dos resultados desse tipo de educação: se realmente os jovens, 
futuramente, se encaminhariam ou não para atividades empreendedoras. O fato é que as 
atitudes, habilidades e conhecimentos aprendidos por meio desse tipo de experiência são uma 
bagagem real com que esses jovens contarão daí para frente ao se deparar com os problemas 
e desafios. 
  
Tanto no Brasil quanto, por exemplo, na União Europeia, sabe-se que os currículos nacionais 
permitem esse tipo de enriquecimento curricular - e foi o que São José dos Campos 
aproveitou, baseando-se em lei federal, normas e resoluções complementares. 
  
Porém, o ponto decisivo para a promoção desse tipo de educação, em qualquer nível no qual 
se deseja promovê-la, é a motivação, preparação e envolvimento dos professores. Assim, se 
outros municípios quiserem iniciar esse trajeto, saibam que faz muitos anos a Secretaria de 
Educação do município vem investindo nisso, lançando mão de diversos instrumentos e 
programas, desde: Sebrae, Junior Achievement, Pedagogia dos Sonhos (de Fernando 
Dolabela) e outros. 
  
O importante é começar, com passos pequenos, mas firmes. Por exemplo: a feira iniciou em 
2000 com apenas 10 escolas, 10 projetos expostos (entre 120 projetos candidatos) e 100 
alunos expositores. É preciso salientar que houve vontade política para torná-la um evento que 
não pudesse ser descontinuado por gestões futuras. Portanto, a oficialização dessa feira deu-
se pelo decreto nº. 10.775 em 10/2/2002. 
  
Isso revela que ao se juntarem as competências técnicas e as políticas, os projetos nascem e 
podem vingar. Então, é uma lição interessante para todos, demonstrando que a esfera pública 
pode, sim, desenvolver um papel fundamental na formação de nossos jovens. Contudo, tem 
que querer!  
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