SERMAIS
Ética e Empreendedorismo: uma fusão que dá certo!
Confrontando o pensamento do poeta português Fernando Pessoa, ao escrever “Navegar é preciso, viver não é
preciso”, com a descoberta da América para os europeus, no século XV, pelo navegador genovês, Cristóvão Colombo,
pode-se aﬁrmar que a disciplina Ética e Empreendedorismo tem suas premissas nesse confronto. Primeiramente pela
precisão, que demanda navegar em um oceano jamais navegado, obtendo sucesso no empreendimento que envolveu,
além dos seus conhecimentos náuticos, investidores (banqueiros, o clero e a coroa espanhola). Por seguinte, aﬁrmar
que as realizações dos sonhos pelo ser humano, sejam eles grandiosos, ou, simplesmente, o início de uma vida pessoal
mais organizada, tenham uma única trilha: pessoas mais felizes e mais satisfeitas com as suas realizações. Ainda mais
se essas realizações forem conquistadas em grupo e para o grupo. Como diria o cantor e compositor baiano Raul
Seixas “sonho que se sonha junto é realidade”, justiﬁcando que a escola é um espaço de formação coletiva
fundamentada em princípios solidários e de comunhão.
O empreendimento de Colombo em descobrir terras desconhecidas para o europeu pode levar a seguinte reﬂexão:
Apesar de séculos terem se passado, “A América ainda está em construção, haja vista as desigualdades sociais e
econômicas produzidas pela transformação do mundo do trabalho, os desastres ambientais provocados pelo avanço
das forças produtivas e, o mais grave, a falta de ética produzida por grande parte dos políticos e seus reﬂexos
comportamentais por uma grande fatia da sociedade”. Nem todo empreendimento é perfeito e para que se
empreenda algo, precisa-se pensar a melhor forma de colocá-lo em prática para que o sucesso faça do seu
protagonismo uma ação de respeito às adversidades que se possam encontrar pelo caminho, levando em conta o
pensamento crítico que se forma a partir das condições materiais e imateriais historicamente construídas (desde a
chegada de Colombo em terras americanas). A construção da democracia, principalmente por parte da utopia juvenil
de igualdade e justiça, exempliﬁcada pelas diversas iniciativas mundo afora, contribui para os conhecimentos
construídos dentro e fora da escola/academia em alternativas de vida que ecoam por uma formação humana justa e
igualitária em todos os sentidos.
A ética de Colombo na relação amistosa com os índios foi imediatamente suprimida pela ordem mundial vigente, o
mercantilismo. O sonho de navegar, descobrir novas rotas, comprovar que a terra era redonda e dar a posse à coroa
espanhola do Novo Mundo foi realizado com a precisão de Pessoa. Porém, os desdobramentos sobre os povos
dominados nesse processo colonizador deram novos contornos ao empreendimento desenvolvido em solo ameríndio.
A disciplina Ética e Empreendedorismo tem como objetivo debater novos valores presentes nas relações de produção
intelectual e na execução dos projetos empreendedores no Brasil e no mundo como forma de mediar as demandas
necessárias para a construção democrática numa sociedade desigual com a cultura dos povos e com o meio ambiente,
através de conceitos fundamentados na solidariedade mútua, inovadora e sustentável.
A disciplina Ética e Empreendedorismo ajudará meu ﬁlho a ser um empresário? Pergunta que fazem os responsáveis
pelo educando. Não se pode prever o futuro, mas, desde já, é notório que, se este educando se tornar um empresário,
certamente, todos vão querer trabalhar em seu empreendimento. Ou seja, o objetivo da disciplina é fazer entender
que “para ser preciso”, como fora dito no início do texto, faz-se necessário pensar em tudo e em todos como
beneﬁciários da sua ação (empreendimento).
Para cumprir o seu desaﬁo, a missão da disciplina em questão, em cada etapa do seu plano de curso, consiste em:
debater assuntos humanísticos a partir de conceitos universais como meio de se ver um mundo de forma crítica e
descobrir no educando suas aptidões, bem como as competências ao dominar certas habilidades em suas áreas de
atuação cotidiana e, assim, construir uma ação empreendedora na execução de projetos autorais.

A disciplina Ética e Empreendedorismo, metodologicamente, divide-se em três etapas que ocorrem em cada
ano(série), em diferentes eixos temáticos estrategicamente elaborados para se aproximar das diversas áreas do
conhecimento cientíﬁco e respectivas habilidades desenvolvidas pelas demais disciplinas, a ﬁm de dialogar
multidisciplinarmente, contribuindo com o trabalho acadêmico. Nesse sentido, começamos o primeiro trimestre com
o uso dos conceitos, o segundo trimestre com organização e planejamento empreendedor e o terceiro trimestre com
a criação e projeção de um produto. Dessa forma, compõe-se a metodologia para os anos do Ensino Fundamental.
Para cada ano (do 6º ao 8º) do curso da disciplina será abordada uma temática especíﬁca, durante o ano letivo, para
balizar com os assuntos trabalhados de forma processual: Tempo e Cultura, Diversidade e Desenvolvimento
Sustentável.
Contudo, é bom lembrar que o conceito de empreendedorismo ainda está em construção no meio acadêmico, assim
como nas escolas de Ensino Fundamental e Médio. O Colégio Villa vem, nesse sentido, contribuir com essa construção,
propondo a livre iniciativa como princípio da criação e da realização de sonhos da comunidade escolar.
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