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Empreendedorismo, essa palavra ganhou evidência nos programas empresariais. Muito relacionado ao mundo dos 

negócios é pouco escutada na área de Ciências Exatas e da Natureza, e muito pouco ainda na área da Física. Com um 

significado marcado pelo fazer o novo, quase se confunde com inovação, e muitas vezes andam juntas. O 

Empreendedorismo é uma janela de oportunidade que se abre para aqueles que cursam Física. Joseph Schumpeter pela 

criação de um termo conhecido como Destruição Criadora passou a ser chamado de pai do Empreendedorismo. A 

Destruição Criadora é um processo de inovação em uma economia de mercado. Nesse processo, novos produtos destroem 

as empresas velhas, com isso caem os modelos de negócios estabelecidos. Para ele, os produtos dessa Destruição Criadora 

são o que impulsiona o crescimento econômico em longo prazo, com o risco de quebrar empresas supostamente sólidas. O 

Empreendedorismo e a Inovação podem evitar um monopólio de uma empresa. O papel da Física e a sua relação com o 

Empreendedorismo fica evidenciado em locais nos quais existe uma interação Universidades e Empresas já estabelecido, 

por exemplo no entorno da UNICAMP, no entorno da USP-São Carlos, são pólos estabelecidos de criações de empresas 

de alta tecnologia, que são gestadas no interior das Universidades. Como falar de Empreendedorismo em Física em Feira 

de Santana? Isso é a pergunta natural. 

INTRODUÇÃO 

A palavra Empreendedorismo tem sido muito propagada nos meios de comunicação devido à sua 

proximidade com a inovação. O propósito deste mini-curso é despertar nos estudantes de graduação do curso 

de Física a sua natureza empreendedora apresentando exemplos de estudantes e graduados em Física como 

forma de incentivo para os mesmos.  

O termo Empreendedorismo é dado ao processo, ou iniciativa, de implementar novos negócios, ou 

alterações praticadas em empresas já existentes. Através da Teoria da Destruição Criadora, Joseph 

Schumpeter descreve que em uma economia de mercado, os processos associados a uma inovação, através de 

um empreendedorismo, possam literalmente destruir velhos negócios e quebrar empresas que praticam velhos 

modelos de gestão de seus produtos. Por sua vez, as inovações são as molas propulsoras de um crescimento 

econômico sustentável a longo prazo. As inovações podem também aniquilar empresas estabelecidas, como já 

dito, destruindo possíveis monopólios.  

A inovação pode ser estabelecida através da introdução de um novo bem, pela criação de um novo 

método de produção, através de uma nova forma de comercializar os bens, pela abertura de novos mercados, 

através da descoberta de novas fontes de matérias primas, ou da quebra de um monopólio. Discutiremos, em 

seguida, caminhos que deverão ser trilhados pelos futuros empreendedores, como o Empreendedorismo é 

fomentado em Universidades Públicas, apresentaremos alguns casos da Física na UEFS.  

EMPREENDEDORISMO E A UNIVERSIDADE PÚBLICA 

                                                 
1 Anais da XV Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 15 a 21 de Outubro de 2018, UEFS, Feira 

de Santana. 
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Para Martens (2007) deveremos entender o empreendedorismo como uma área de estudo nos últimos 

25 anos. Aponta o remoto século XII com o uso do termo entrepreneur na França. Para Drucker (1985) o 

empreendedorismo é considerado uma prática. Para Hisrich e Peters (2004) o empreendedorismo é “o 

processo de criar algo novo com valor dedicando o tempo e o esforço necessários, assumindo os riscos, 

psíquicos e sociais correspondentes e recebendo as conseqüentes recompensas da satisfação e independência 

econômica e pessoal”. Para Bancher et al. (2012), o empreendedorismo, além dos processos de inovação e 

novos conceitos, é principalmente norteado pela capacidade de unir talentos, as novas ideias, o conhecimento 

para a criação ou renovação de algo já existente. 

O papel da Física e o seu protagonismo no Empreendedorismo depende essencialmente dos locais nos 

quais a relação Empresa e Universidade já está estabelecido. Citamos como exemplo a Universidade Estadual 

de Campinas, a UNICAMP. No ano de 2017, o número de empresas ditas filhas da UNICAMP já havia 

superado 584, das quais 485 ainda estavam ativas naquele momento.  O total de empregos gerados por essas 

empresas superam os 28.000 empregos diretos. O faturamento anual das empresas filhas da UNICAMP é de 

cerca de R$ 3 bilhões. As empresas que foram criadas por estudantes, ex-alunos, ex-professores, 

pesquisadores, e frutos das incubadoras de base tecnológica são chamadas de empresas filhas da UNICAMP. 

O Empreendedorismo é estimulado na UNICAMP, maiores informações sobre o empreendedorismo na 

UNICAMP podem ser obtidas no site https://www.inova.unicamp.br/empreendedorismo/  através de uma 

premiação em três categorias. Inovação, IMpacto Social e Maior Crescimento. Os vencedores em cada 

categoria concorrem para o prêmio de Empreendedor do Ano. Nesse caso, esse é escolhido pelo seu papel de 

liderança, criatividade e capacidade de resolução de problemas. O senhor Eduardo Neger da Neger Telecom 

que foi vencedor na categoria inovação foi o escolhido como o Empreendedor do Ano de 2017. A sua 

empresa desenvolveu um equipamento que monitora em todo território nacional as máquinas e implementos 

agrícolas contra furto ou roubo. Existe todo um núcleo de empresas de tecnologia que nasceram no entorno da 

UNICAMP. 

Na Universidade Estadual de Feira de Santana foi criado o Núcleo de Inovação Tecnológica da UEFS - 

NIT-UEFS - que é um órgão vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e que tem por finalidade 

gerir a Política Institucional de Inovação, a Propriedade Intelectual e a Transferência de Tecnologia, em 

consonância com as matérias tratadas pelas leis: 9279/96 (que versa sobre os direitos e obrigações relativos à 

propriedade industrial), 9609/98 (que versa sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de 

computador e sua comercialização), 11105/05 (que versa sobre a política de biossegurança), 9610/98 (que 

versa sobre os direitos autorais), 9456/97 (que trata da proteção de cultivares), e a 10.973/2004 - que dispõe 

sobre incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e, demais legislações 

afins.  

Da própria página do NIT encontramos que a sua missão é promover e cuidar da propriedade 

intelectual e da transferência do conhecimento gerado no âmbito da UEFS, fortalecendo a integração entre 

universidade, órgãos do governo, setor produtivo e sociedade, através do desenvolvimento da ciência, 

inovação e tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e cultural da região e do país. 

https://www.inova.unicamp.br/empreendedorismo/
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METODOLOGIA 

Quanto aos procedimentos utilizados para a elaboração desse mini-curso: foi realizada uma revisão 

bibliográfica sobre o Empreendedorismo, caracterizada pelo levantamento e análise da literatura já publicada 

em forma de livros (DYER, et al. 2012; FERREIRA, 2002; HISRICH, et al. 2009; RUSSO, 2012; THIEL, 

2014), artigos científicos, publicações periódicas e imprensa escrita e eletrônica. Dentro desse estudo estava 

uma análise sobre o Empreendedorismo na Universidade Estadual de campinas, apenas como um cenário para 

acontecer o Empreendedorismo. Os dados de 2013 foram analisados, uma vez que representam os últimos 

dados publicados, e sendo o mais recente sobre a realidade atual do empreendedorismo no Brasil. Foram 

solicitadas as narrativas dos profissionais de Física, formados e estudantes. Em seguida suas narrativas foram 

analisadas, e descritas no corpo do trabalho. 

EMPREENDEDORISMO NA FÍSICA DE ESTUDANTES DA UEFS 

A seguir seguem algumas narrativas produzidas por estudantes que já foram formados ou que ainda 

estão no curso de Física da UEFS e suas experiências. Compartilho com o objetivo de mostrar alguns 

caminhos decididos e como muitas vezes o Empreendimento nasce de forma não linear.  

 

O primeiro caso é de um formado em Licenciatura em Física, Hildebrando Cunha, que fundou o curso 

Exaflash: “O curso Exaflash começou em 2004. Não tinha outro curso, ensinava em pré-vestibulares da 

época. A equipe foi montada a partir de conhecimento com meus colegas, mas ao longo desses anos houve 

muitas mudanças, atualmente estou dando conta das três disciplinas que o curso dispõe física, química e 

matemática.  

Figura 1: O empreendedor Hildebrando Cunha 

 

Fonte: Próprio 

O curso de física não só me ajudou no Exaflash onde comecei a ministrar aulas de forma direta no 

conteúdo da física como abriu minha mente para o mundo dos negócios. No momento mantenho o curso, mas 

estou muito dedicado a trabalhos no sítio que tenho em Gavião pelo qual o curso Exaflash me ajudou bastante 
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para chegar onde estou. Hoje com os conhecimentos que tenho procuro sempre colocar em prática em todas 

as atividades e os resultados são impressionantes, como por exemplo na pecuária e agronegócio que são as 

minhas atividades profissionais no momento. Ponho os conhecimentos de hidráulica na irrigação, energia 

solar para minimizar custos de eletricidade, enfim consigo com a visão da física quebrar os paradigmas que 

dificultam a vida dos pequenos produtores”. 

O estudante Joseandro Gomes tem uma trajetória muito interessante, principalmente dentro de sua 

natureza empreendedora, não se deixou abater pela situação delicada que viveu, eis sua narrativa: “Eu já tinha 

iniciado a cursar física no ano de 2005, mas havia criado algumas dívidas que me forçaram a sair para 

trabalhar e mesmo após pagar as dívidas não voltei mais para o curso. Continuei trabalhando em diversas 

empresas de eletrônica. Em meados de 2008 eu tinha minha própria eletrônica, mas faliu.  

Fiz um curso técnico para me registrar no CREA e fui procurar emprego na indústria, sem sucesso tive 

que procurar emprego em outras áreas diferentes, sem ser eletrônica. O que eu percebi foi que os empregos, 

fora dessa área, geralmente não querem saber de todas as habilidades que você tem, mas sim, que você 

consiga executar aquilo que a empresa precisa e ela te pagará o mínimo que puder para você trabalhar. Até 

aqui, no ano de 2010, eu já tinha tido alguma experiência na docência, lecionando disciplinas de eletricidade 

no SENAI, o que me fez abrir a cabeça para a área do ensino e então fiz um plano de vida para os próximos 

10 anos, cujo o objetivo seria me tornar doutor em física e estar trabalhando como professor concursado e 

quem sabe, até trabalhar na indústria. No terceiro semestre já estava trabalhando num projeto de IC recebendo 

uma bolsa de R$430,00 que pagava minha alimentação no bandejão, parcelas do meu computador e demais 

custos pessoais. No trabalho de Iniciação Científica (IC) tive convivência com professores com muita 

experiência e histórias de suas trajetórias. Nessa oportunidade do trabalho de IC fui contratado para trabalhar 

em um laboratório da UFBA onde aprendi boas práticas para elaboração, construção e montagem de circuitos 

eletrônicos, lá eu percebi que com conhecimento é possível criar soluções dedicadas a um determinado 

público. Na IC conheci uma plataforma de desenvolvimento de circuitos controlados por computadores, 

chamada Arduino, e com ele consegui controlar os circuitos e adquirir dados de experimentos no trabalho da 

IC.  

Figura 2: Joseandro Gomes e seu hobby 

 

Foto: Joseandro Gomes 

Consegui desenvolver um aparelho automatizado para largada de corridas que substitui o que as pista 

de corridas de bicicross deveriam importar a altos custos. O projeto desse equipamento demorou uns 15 dias 

para ser desenvolvido, cinco anos para "sair da gaveta" e atualmente demora 10 horas para ser 
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montado.Vendendo um por mês, ele me gera uma renda de R$ 14.400,00 por ano. Estou agora me preparando 

agora para aumentar o portfólio de produtos fazendo cronômetros com linha de partida e linha de chegada a 

laser, controladores de brassagem para cervejeiros artesanais e automatismo residencial entrando no conceito 

da Internet das coisas”. 

Um professor de destaque pela sua trajetória como profissional do Ensino e como grande incentivador 

da Astronomia e seu estudos é o professor João José da Silva Carrilho, Mestre em Ensino de  Astronomia, 

título obtido na Universidade Estadual Feira de Santana (UEFS), – Bahia, atualmente professor do Colégio 

Anísio Teixeira, em Feira de Santana, ministrando curso de Astronomia e Iniciação à Robótica no C e no 

Quanta Administração de Cursos Diversos LTDA ministro curso de Física para Vestibulares, Astronomia e 

Iniciação à Robótica, em Salvador. Na Figura 3 abaixo, vemos uma foto do Centro de Observações 

Astronômicas João Carrilho. 

Figura 3: Centro de Observações Astronômicas João Carrilho em Amélia Rodrigues 

 

Fonte: João José Carrilho 

Sua narrativa é rica e incentivadora às boas práticas pedagógicas: “Fui estudante de escola pública na 

cidade de Salvador, cursando o primário na Escola Assis Chateaubriand, o ginásio no Ministro Pires e 

Albuquerque e o colegial no Severino Vieira e Colégio da Polícia Militar. Graduado em Ciências Naturais, 

pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL), com habilitação em Matemática e Física. Em 

complemento à formação anterior, conclui em novembro de 2010 o Curso de Especialização em Astronomia: 

Uma Ciência Interdisciplinar, pela Universidade Estadual Feira de Santana (UEFS) e em 2015 conclui o 

Mestrado em Ensino de Astronomia pela Universidade Estadual Feira de Santana (UEFS). Comecei a dar aula 

de português e química mesmo antes de entrar na faculdade. Fiz vestibular na UFBA em 1976, sendo 

aprovado em Engenharia Química, mas, não cheguei a cursar, pois recebi um convite de uma professora de 

matemática para substituí-la no 1o colegial do Colégio da Polícia Militar e no meio desse ano resolvi fazer o 

vestibular da UCSAL pois o curso inicialmente à tarde permitiria ministrar as aulas pela manhã.  
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O primeiro contrato oficial de ensino foi em 1978, através de um órgão da Polícia Militar, ligado a 

educação chamado PM3, permanecendo ligado a esse Colégio durante 11 anos. No ano de 1980 comecei a dar 

aulas de Física no 1o colegial do Colégio 2 de Julho, na época um colégio de referência em Salvador e, 

permaneci por lá 17 anos, tendo pedido o meu afastamento, pois a carga horária de 12 aulas diárias não cabia 

mais e começava a comprometer a qualidade das aulas, sempre planejadas e levando para os alunos sempre 

uma novidade a mais. No ano de 1981 comecei a dar aulas nos colégios Maristas e Anchieta, também 

colégios particulares e de referência em Salvador. No colégio Anchieta permaneci durante 08 anos, pedindo 

afastamento para fazer parte de outro colégio que apontava com uma proposta diferente de educação, o 

Colégio Módulo, onde dei aulas durante 25 anos. Já no colégio Marista fiquei durante 17 anos e pedi 

afastamento para mais uma vez, fazer parte de uma nova proposta, agora fazendo parte da sociedade do 

Colégio e Curso Oficina, formado por professores oriundos da diretoria do sindicato dos professores – 

SINPRO-BA. Uma das grandes decepções na área do ensino. E após 05 anos pedi meu afastamento, pois na 

minha opinião, educação não podia ser tratada apenas como comércio.  

Em 2001, fundei o Curso Quanta, onde o professor comprometido com educação promove seu curso 

voltado para complementar o estudo de alunos que desejam fazer vestibular ou concursos que exigem um 

maior grau de aprofundamento. Em 2003 no município de Amélia Rodrigues criei um pequeno centro de 

estudos voltado para Astronomia e ciências afins, onde desenvolvo projetos junto à comunidade local e 

também em Salvador – na Livraria Cultura, UNEB - campus 7 Senhor do Bonfim, UCSAL- Campus de 

Biologia dentre outros. Em 2009, quando decidi sistematizar os estudos na área específica de Astronomia 

ingressei no Curso de Especialização em Astronomia, promovido pela UEFS e decidi também dar aula na 

cidade de Feira de Santana, onde hoje sou professor de Física do Colégio Anísio Teixeira, atualmente 

ministro aula no 2 e 3 séries do Ensino Médio, desenvolvi um projeto que tem como objetivo a Inserção da 

Física Moderna no Ensino Médio e Iniciação à Robótica, com um trabalho na área de Física Experimental, 

com materiais de baixo custo.  

Ainda como atividade profissional foi funcionário fundador do Museu de Ciência e Tecnologia do 

Estado da Bahia, ingressando em 1979 como monitor, passando em 1983 ao cargo de técnico pesquisador 

ligado ao governo do Estado pela Secretaria de Planejamento, tendo participado do projeto ProCiências - PI-

065/86 CAPES, desenvolvido no período de 1986 a 1988. Nesse projeto, no qual fui coordenador, 

desenvolvia e aplicava atividades experimentais de baixo custo em onze escolas públicas em Salvador. 

Entretanto, devido aos entraves impostos à aplicação das verbas, o grupo achou melhor encerrar o projeto e 

pedir a reabsorção destas, pedindo no ano de 2003 o meu desligamento da instituição. 

Desde então, resolvi, por iniciativa própria, dar continuidade ao projeto e, como tinha necessidade de 

verificar as variáveis que precisavam ser contornadas, passei a aplicar a construção dos kits-protótipos na rede 

particular de ensino. Desde muito tempo desejava continuar com os estudos de uma forma mais sistematizada, 

porém nenhuma área era do meu interesse, mas 2013, com as possibilidades de dois mestrados profissionais 

em Feira de Santana, me inscrevi nos dois, o Mestrado em Ensino de Física (MNPEF) e o Mestrado 

Profissional em Astronomia (MPAstro) tendo sido aprovado nos dois. Considero um curso de mestrado de 

extrema relevância para o currículo profissional de um professor, e, nessa perspectiva, ressalto que os motivos 
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que despertaram o meu interesse emergem da evidência de que a formação contínua do professor, 

independentemente da sua idade e experiência, é cada vez mais urgente na sociedade contemporânea.  

De fato, as mudanças no cenário educacional são constantes e as discussões dentro das ciências passam 

por reformulações, não podendo o professor estar alheio a elas. Nesse sentido acredito que os conhecimentos 

adquiridos em um curso de mestrado viabilizam a concretização de tais anseios. Acredito também que me 

enquadro nas fases que o professor passa ao longo da sua trajetória profissional e que estou agora na fase do 

experiente lamentador. Hoje sou grato a todos que colaboraram de algum modo para possibilitar a 

concretização dessa minha prática profissional”. Abaixo na figura 4 temos a premiação de uma turma de 

robótica para estudantes de Amélia Rodrigues. 

Figura 4: 2ª turma de Iniciação à Robótica - Alunos de Amélia Rodrigues em Janeiro de 2018 

 

Fonte: João José Carrilho 

CONCLUSÕES 

Nosso mini-curso teve como principal motivação despertar nos estudantes do curso de Física, em 

particular dos estudantes da licenciatura, embora os do bacharelado também possam ser incluídos como 

público-alvo, o caráter empreendedor ao apresentar os relatos de profissionais. Estamos vivendo um período 

entre as crises de 2008 e as provocadas a partir de 2015. Nesses momentos de crise geralmente são associados 

aos momentos de grandes oportunidades no mercado. Dentro do mercado econômico, dados apontam para 

cerca de 17% dos brasileiros, que se encontram entre as faixas etárias de 18 e 64 anos, estão de alguma forma 

desenvolvendo seu próprio negócio. Portanto, é preciso desenvolver algumas características que já foram 

apontadas no mini-curso, para garantir um início mais seguro em sua nova atividade. Pesquisas por sua vez 

apontam que quando o empreendedorismo é movido apenas pela necessidade, há uma grande probabilidade 

de descontinuidade do negócio (MACHADO, 2015). Vimos que durante o curso de graduação é possível 

criarmos vínculos que nos ajudarão em um futuro próximo no desenvolver da atividade profissional. Vimos 
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também que existem oportunidades, que aparecem ainda na graduação, que por meio de uma sociedade dar 

início a um negócio promissor. 
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