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RESUMO
O objetivo do estudo é compreender o papel do empreendedorismo na educação e ressaltar a importância da Pedagogia
Empreendedora, usando como caso de estudo a Consultoria Educon. Para isso usaremos de revisões bibliográficas e
análises de resultados de projetos já implantados na referida consultoria e casos encontrados na literatura. Em um
mundo cada vez mais tecnológico e globalizado, faz-se necessário que o empreendedorismo faça parte da educação do
cidadão. Assim, esperamos contribuir para a propagação da Pedagogia Empreendedora, fomentar maiores discussões
em relação  às  consultorias  educacionais  e  fazer  com que a  Pedagogia  seja  vista  e  reconhecida  com sua  devida
importância no âmbito da educação e do mundo empreendedor.

PALAVRAS-CHAVE: Consultoria Educacional; Pedagogia; Pedagogia Empreendedora; Educação.

1 INTRODUÇÃO

O empreendedorismo vem se difundindo no Brasil de forma intensa desde a década de 1990,
devido  estudos  que  comprovam  a  influência  da  cultura  empreendedora  no  desenvolvimento
econômico de uma sociedade (SELA; SELA; FRANZINI, 2006). Esses estudos mostram que quanto
mais  pessoas  com  características  empreendedoras  em  uma  sociedade,  maiores  são  as
probabilidades de desenvolvimento e geração de riquezas deste grupo (SELA; SELA; FRANZINI,
2006).  É  importante  que  a  educação  se  comprometa  em formar  empreendedores  que  possam
contribuir com o desenvolvimento da sociedade na qual estão inseridos.

O conceito de empreendedor não está associado somente àquela pessoa que funda uma
empresa ou cria seu próprio negócio, ser empreendedor é buscar sempre por inovação. Segundo
Chiavenato (2007) o espírito empreendedor esta presente em todos independente de fundarem ou
não uma empresa, eles estão preocupados e focalizados em assumir riscos e inovar sempre.

O nascimento  da consultoria  Educon –  Consultoria  Educacional  Júnior  –  veio a partir  da
necessidade de prestar assessoria às instituições de ensino alcançando o profissional no âmbito
pedagógico em qualquer espaço educacional, sendo ele formal ou não formal. É preciso promover
reflexões sobre as práticas pedagógicas atuais e instigar a criação de profissionais mais ativos e
preocupados com êxito da educação. A consultoria possibilita um olhar externo dentro da instituição
de ensino contribuindo para o surgimento de novos conhecimentos e novas reflexões. É, portanto, o
resultado do olhar empreendedor no âmbito educacional.

2 JUSTIFICATIVA

Em  um  mundo  cada  vez  mais  tecnológico  e  globalizado,  faz-se  necessário  que  o
empreendedorismo faça parte da educação do cidadão (PRELAC, 2004 apud SILVA, 2015). Em
2002  foi  proposto  e  logo  após  aprovado  pelo  PRELAC –  Projeto  Regional  de  Educação  para
América Latina e o Caribe – órgão ligado a UNESCO, a inclusão de o quinto pilar da educação
“aprender a empreender”, esse pilar foi agregado aos outros quatro propostos por Delors no relatório
para UNESCO Educação: um tesouro a descobrir (DELORS, 1988).
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Os quatro pilares de Delors, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e
aprender a ser, tem por finalidade formar um cidadão rico em conhecimentos e apto as mudanças do
mundo (DELORS,  1988).  Assim,  o  quinto  pilar  “Aprender  a  empreender”  vem ao  encontro  dos
demais, pois pretende formar um cidadão autônomo capaz de lidar com as diferentes situações da
vida (LEAL, 2009).

Em virtude do que foi mencionado, faz-se necessário compreender mais a fundo o papel do
empreendedorismo na educação e as contribuições que a Pedagogia Empreendedora pode trazer,
para que dessa forma possamos auxiliar na formação de um cidadão capaz de cooperar com o
desenvolvimento da sociedade na qual está inserido.

3 OBJETIVOS

Pretendemos compreender  o  papel  que o  empreendedorismo desempenha  na educação,
ressaltar a importância da Pedagogia Empreendedora e refletir as ações da consultoria, utilizando
revisões bibliográficas  e  análises  de  resultados de  projetos  já  implantados  na  Educon  e  casos
encontrados na literatura.

4 DISCUSSÕES PRELIMINARES

Para que a consultoria possa contribuir com a formação de educadores mais comprometidos
com a educação e com a formação de pessoas capazes de contribuir para o desenvolvimento da
sociedade,  faz-se  necessário  compreender  o  papel  do  empreendedorismo  na  educação  e  a
importante contribuição que a pedagogia empreendedora pode trazer.

Hoje, a EDUCON Junior é uma das várias consultorias da Unicesumar. Criada recentemente,
sob a coordenação dos professores Silvio  Ruiz Paradiso e Ozília  G.  Burgo é uma iniciativa da
coordenadora profª Michelli B. Kozuki, que envolve os cursos de Pedagogia, Artes e Música, tendo a
finalidade de aumentar o aprendizado prático dos acadêmicos em sua área de atuação, bem como
desenvolvê-los  pessoalmente  e  profissionalmente  por  meio  da  vivência  empresarial  através  do
empreendedorismo acadêmico e da aproximação com o mercado de trabalho. A relação direta entre
educadores e gestores com nossos consultores e diretores é uma estratégia efetiva.

As  atividades  principais  da EDUCON,  segundo  Paradiso  e  Santos  (2017)  são: Promover
consultoria e assessorar as instituições de ensino alcançando o profissional da educação no âmbito
pedagógico, nas áreas específicas de Português, Matemática, Artes Visuais, História, Arte e Música,
oferecendo  subsídios  às  mesmas; Oferecer  possibilidade  de  aplicação  de  metodologias  e/ou
estratégias  que contribuam para  a  qualidade da educação,  tanto  do ponto  de  vista  da  gestão;
Auxiliar  na  elaboração,  coordenação  e  aplicação  de  projetos  de  ensino,  oficinas,  palestras  e
extensão  na  escola,  com  temas  variados,  como  drogas,  educação  sexual,  racismo,  meio
ambiente, bullying, novas tecnologias, entre outros. 

As  consultorias  educacionais  partem  do  princípio  da  “Pedagogia  Empreendedora”,  que
prepara o individuo para participar do desenvolvimento social e melhoraria da vida da população
eliminando a exclusão social.

A “Pedagogia Empreendedora”, metodologia de ensino do empreendedorismo para a educação
básica, criada por Fernando Dolabela, é uma metodologia criada especialmente para o cenário
brasileiro. Pois se entende que o empreendedorismo, pelo seu potencial de ser utilizado como
principal força na eliminação da miséria e na diminuição da distância entre ricos e pobres, tem
como tema central o desenvolvimento humano, social e econômico. Dolabela utiliza a Teoria
Empreendedora dos Sonhos, a qual considera empreendedor, em qualquer área, alguém que
sonha e busca transformar o seu sonho em realidade, considerando, e destacando, o papel do
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empreendedor no processo de desenvolvimento de uma comunidade (SELA; SELA; FRANZINI,
2006, p. 11).

Essa metodologia esta sendo utilizada em algumas cidades dos estados de Minas Gerais,
São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Em Mandaguari, no Paraná “[...] O resultado deste primeiro
ano de projeto se mostrou muito  satisfatório  tanto para a escola,  e  consequentemente  para os
educadores, quanto para os alunos, pais e comunidade em geral” (SELA; SELA; FRANZINI, 2006,
p.11).  Além disso, nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo os alunos contam com projetos e
programas onde recebem aulas de empreendedorismo.

As consultorias educacionais são empreendedoras por solucionarem problemas através de
inovação, gestão, liderança e tecnologia, etc.

Em  Maringá,  a  EDUCON  é  um  dos  resultados  efetivos  da  união  entre  Educação  e
Empreendedorismo.

5 RESULTADOS ESPERADOS

Almejamos com este estudo poder  contribuir  para a propagação e difusão da Pedagogia
Empreendedora, visto que ela tem muito a oferecer no processo de educação do indivíduo como
cidadão.  Desejamos  também,  adquirir  maiores  conhecimentos  em  relação  ao  uso  do
empreendedorismo  na  educação,  para  que  como  consultoria,  sejamos  capazes  de  prestar  um
serviço ainda melhor e fomentar maiores discussões em relação às consultorias educacionais.

Esperamos assim, que a pedagogia seja vista e reconhecida com sua devida importância no
âmbito da educação e na contribuição para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária.
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