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RESUMO  

 

 

Este estudo tem o objetivo principal de desvendar como os professores do curso de 

Administração da Universidade Federal de Sergipe estão ensinando empreendedorismo, que 

desafios enfrentam em suas práticas diárias e a valorização que dão ao tema. Tomou-se como 

base as representações sociais dos professores sobre o empreendedorismo, dado que o tema 

não apresenta consenso teórico.  Como procedimento metodológico utilizou-se o estudo de 

caso, concentrando-se nos professores titulares do curso e usando análise de conteúdo para 

confrontar os dados empíricos obtidos com o referencial teórico adotado. Os resultados da 

pesquisa empírica demonstram que o empreendedorismo está sendo ensinado como conteúdo 

específico de uma disciplina obrigatória na grade curricular do curso. Afora nesta disciplina, 

alguns professores lidam transversalmente com o tema em algumas horas-aula que destinam 

na programação da disciplina que lecionam e/ou dialogando com os alunos sobre a 

necessidade de adotarem uma postura pró-ativa face às incertezas do mercado de trabalho.  

Trazer a realidade para a sala de aula é o esforço pedagógico adotado porque desconhecem 

métodos e técnicas específicos para o ensino de empreendedorismo, sendo esta uma das 

dificuldades apontada pelos professores.  A falta de estrutura material e o direcionamento do 

curso para o empreendedorismo são desafios destacados pelos professores, que demonstram 

claramente uma grande valorização do tema, explicitada em suas práticas em sala de aula e no 

discurso proferido.   

 

 

 

Palavras-chave: educação, empreendedorismo, administração, competências. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The aim of this dissertation is to analyze the teaching process of entrepreneurship at 

Universidade Federal de Sergipe. It was investigated the challenges and the importance of this 

subject to professors at the Business Administration, considering the social representation to 

the entrepreneurship field, because there is not a consensus on theory. This case was focused 

on the titular professors and it was used a content analysis on the empiric survey, according to 

the methodology. The result revealed entrepreneurship has been teaching on the specific 

subject. Despite of this situation the entrepreneur behavior has been stimulated by some 

professors who are teaching the students how to deal with the uncertainty market.  This effort 

has been done with no method because the professors don’t know specific techniques on this 

area so that it has been the most relevant difficulty.  Even considering its importance, the lack 

of structure and goal into entrepreneurship are also presented as the challenges on the course. 

 

 

 

 

Key-words: education, entrepreneurship, administration, competency. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema deste estudo é o ensino de empreendedorismo aos alunos de graduação em 

administração de empresas da Universidade Federal de Sergipe. Enquanto área de 

conhecimento em formação, o empreendedorismo começa a despertar interesse na academia 

mas ainda são poucos os estudos que aprofundam a sua gênese e suas interfaces e que buscam 

respostas aos diversos questionamentos e implicações a ele relacionados.  A despeito do 

interesse que desperta nas instituições de ensino, o termo ainda não possui uma definição 

aceita e reconhecida na Academia, pois empreendedorismo significa coisas diferentes para 

pessoas diferentes e tem sido visto sob perspectivas conceituais diferentes.   

 

Para os economistas o empreendedorismo está relacionado à criação de riquezas, para os 

behavioristas1 a questão central consiste em saber ‘quem é o empreendedor’ e quais seus 

modelos de influência. As teorizações destas duas correntes distintas de pensamento 

avançaram mas não há ainda uma teoria econômica e definição de perfil psicológico do 

empreendedor que seja consensual entre os autores das duas correntes.  A figura do 

intraempreendedor ou empreendedor corporativo é outro enfoque sobre o tema que se 

evidenciou a partir da disseminação do conceito de gestão denominado empowerment, em que 

o trabalhador assume novos papéis e responsabilidades antes exclusivas de seus superiores 

hierárquicos.  A falta de consenso entre as distintas correntes de pensamento e os diversos 

assunto relacionados fizeram do empreendedorismo um campo de pesquisa e ensino novos, 

em que a natureza do tema engloba mais do que a simples aquisição de saber. De fato, integra 

o saber ser e o saber fazer (FILION, 2000) e amplia a dimensão do enfoque para aspectos de 

ordem social, cultural e educacional, além do psicológico e econômico.   

 

As transformações estruturais por que passa a economia mundial e as crescentes e voláteis 

mudanças no mercado de trabalho colocaram em cheque a relação convencional do emprego, 

as exigências de qualificação do trabalhador, a legislação trabalhista e, por conseguinte, a 

escola que prepara para o trabalho.  Inserir-se no mercado de trabalho tem se tornado cada vez 
                                                 
1 A Escola Behaviorista foi fundada por Jonh B. Watson e trouxe à psicologia uma metodologia objetiva e 
científica baseada na comprovação experimental, em oposição ao subjetivismo da época, mas centrando-se no 
indivíduo, estudando seu comportamento (aprendizagem, estímulo e reação de respostas, hábitos, etc) de uma 
forma concreta manifesta no laboratório, e não através de conceitos subjetivos e teóricos (como sensação, 
percepção, emoção, atenção, etc).  In: CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 4 
ed. São Paulo: Makron Books, 1993, p. 535.   
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mais difícil, assim como ensinar em face dessa realidade, já que ao longo dos tempos, ser 

trabalhador tem sido a alternativa mais apropriada defendida na família e no ambiente escolar 

e acadêmico.  Obter um bom emprego2, preferencialmente para toda a vida, foi sempre 

“vendido” como garantia de mobilidade social.  Os pais se esforçam para oferecer acesso a 

educação de qualidade, inclusive em escolas particulares, para que os filhos possam conseguir 

um bom trabalho quando saírem da universidade.  E estas investem em professores 

qualificados, infra-estrutura robusta e currículo atualizado para contribuir na obtenção deste 

sonho.  

 

Entretanto, os alunos conquistam um diploma e, em sua maioria, guardam no armário e 

partem em busca de “qualquer coisa” para fazer.  A necessidade de ocupação e renda substitui 

o sonho do emprego e do salário.  O diploma, antes encarado como passaporte para um cargo, 

hoje não representa garantia de inclusão ou ascensão no mercado de trabalho.  As 

universidades graduam alunos e os mesmos têm dificuldade de se inserir no mercado, ou 

porque desconhecem sua lógica de funcionamento ou porque não estão capacitados de acordo 

com os seus ditames.  Já a classe empresarial não se satisfaz somente com um diploma e o 

saber do ofício, incluindo na seleção aspectos relacionados a características comportamentais 

do candidato ao emprego, e dentre as características mais solicitadas nos anúncios de 

emprego, ser empreendedor está presente na maioria delas.  

 

A Lei 9194, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, instituída em 

1996 para disciplinar “a educação escolar, que se desenvolve, predominantemente, por meio 

do ensino, em instituições próprias,” (Lei 9194, § 1º, Art. 1º) define também que a educação 

escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social (Lei 9194, § 2º, Art. 1º).  

Em 1997 as Instituições de Ensino Superior Brasileiras - IES foram convocadas a apresentar 

propostas para as diretrizes curriculares dos cursos de graduação, as sugestões foram 

encaminhadas, debatidas e complementadas, na busca de uma definição e explicitação das 

competências e das habilidades que se desejava desenvolver no aluno, além de um modelo 

pedagógico capaz de adaptar-se de forma dinâmica às demandas da sociedade. No caso 

                                                 

2 Aqui o Emprego é entendido como a relação contratual estabelecida entre empregado e empregador numa 
relação formal de trabalho In: Dicionário Larousse; e trabalho é considerado a mediação fundamental do homem 
com a natureza In :MARX, Karl. O Capital. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 1971.  
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específico do curso de administração, foco deste estudo, as Diretrizes Curriculares Nacionais3 

estabelecidas para o seu ensino visam oferecer condições para que o bacharel em 

administração esteja capacitado para lidar com o desconhecido, num mundo de crescente 

complexidade que se transforma continuamente.   

 

A necessidade de acompanhar as mudanças do mundo do trabalho visando gerar resultados 

positivos para as empresas vem requerendo um administrador adaptado às situações mais 

diversas e que assuma papel multifuncional.  Estes requisitos para o exercício da profissão 

não são diferentes dos que são exigidos do trabalhador atual4, mas no caso específico do 

administrador, que lida com diversos recursos materiais, tecnológicos, financeiros e humanos 

no dia-a-dia e utiliza informações como matéria-prima no processo de tomada de decisão, a 

necessidade de uma formação profissional abrangente e generalista é um imperativo que se 

coloca para as escolas de administração contemporâneas. 

 

Desde que a administração de empresas passou a ser ensinada nas universidades como ciência 

que tem como finalidade garantir a obtenção de resultados por meio da aplicação de recursos, 

o enfoque do ensino seguiu a linha educativa iniciada por Henry Fayol no Centro de Estudos 

Administrativos por ele criado na França e que se tornou conhecido com uma escola de 

chefes, sendo baseado na racionalidade predominantemente instrumental, ou seja, a formação 

                                                 
3 As Diretrizes Curriculares destacam a formação de um administrador “capacitado para compreender as 
questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de seu gerenciamento no seu conjunto, 
observados os níveis graduais do processo de tomada de decisão, bem como a desenvolver o seu alto 
gerenciamento e a assimilação de novas informações, apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade 
contextualizada no trato de situações diversas presentes ou emergentes nos vários segmentos do campo de 
atuação do administrador.” In: Diretrizes Curriculares para o Curso de Administração - Resolução CNE/CES nº 
01/2004 
4 A Associação Americana de Administradores Escolares (Mesquita apud SINGER, 1998) realizou pesquisa com 
55 líderes em várias áreas, inclusive educacional, empresarial e governamental, sobre as competências a serem 
desenvolvidas pelos jovens para melhor se inserirem no mercado de trabalho: habilidade de comunicação escrita 
e oral; leitura abrangente e habilidade de compreensão; utilização da matemática, lógica e habilidade de 
raciocínio; alfabetização funcional, operacional e entendimento de estatística; fundamento de conhecimento 
científico, incluindo ciência aplicada; habilidade para usar computadores e outras tecnologias; habilidade para 
fazer pesquisas, aplicar e interpretar os dados; conhecimento da história e do governo para operar uma sociedade 
democrática; a compreensão da história mundial e os negócios do mundo; conhecimento da geografia mundial; 
conhecimento de línguas estrangeiras; raciocínio e pensamento crítico e habilidade na resolução de problemas; 
autodisciplina e habilidade para agir com responsabilidade; aplicação de princípios éticos e estabelecimento e 
avaliação de metas; adaptabilidade e flexibilidade; habilidades interpessoais críticas, incluindo fazer parte de 
uma equipe; respeito pelo valor do esforço, entendimento da ética do trabalho e necessidade de contribuições 
individuais e autodisciplina; estar entusiasmado sobre a vida e estabelecer metas para um aprendizado 
permanente; entendimento multicultural, incluindo idéias na diversidade e a necessidade de uma perspectiva 
internacional; resolução de conflitos e habilidades de negociação; entender e praticar honestidade e integridade; 
entendimento e respeito por aqueles não semelhantes – a apreciação da diversidade; capacidade de assumir maior 
responsabilidade por suas próprias ações. 
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do bacharel em administração baseada em práticas administrativas instrumentais, sua análise e 

seus usos.  

 

A atividade principal do administrador é lidar com pessoas, organizá-las para que produzam 

os resultados pretendidos e alcancem os objetivos estabelecidos.  Para executar esta atividade 

são ensinados conhecimentos e desenvolvidas habilidades técnicas e gerencias que o 

capacitam, no mercado de trabalho, a gerenciar um negócio.  Atualmente, em virtude da crise 

no mercado, os cursos de graduação têm procurado desenvolver nos futuros administradores 

uma nova habilidade, também de forma instrumental: o empreendedorismo.  A criatividade, a 

independência e a capacidade de arriscar-se que movem um empreendedor são os compostos 

da habilidade que se deseja desenvolver nos administradores, mas também nos profissionais 

de outras áreas de conhecimento, já que a mudança é a marca da infoera5.   

 

A formação desse administrador polivalente depende do desenvolvimento de competências e 

habilidades, saberes e conhecimentos, oriundos de várias fontes como a formação geral 

(conhecimentos científico) formação profissional e experiência de trabalho e social. A 

qualificação real dos administradores é muito mais difícil de ser observada e constitui-se 

muito mais no “saber-ser” do que no “saber-fazer” (ANDRADE, 2006). Esta afirmação 

confronta a continuidade da formação meramente instrumental que caracterizou o ensino de 

administração ao longo do tempo e evidencia a percepção da necessidade de introdução dos 

pilares da educação para o século XXI da UNESCO – aprender a ser, aprender a conviver, 

aprender a aprender e aprender a fazer.   

 

O presente trabalho se reveste de importância para a prática social do administrador por 

revelar aspectos do cotidiano dos professores da única IES pública federal, responsável pela 

formação de parte do contingente de administradores que são colocados no mercado de 

trabalho no Estado.  Saber empreender, ser empreendedor, são palavras de ordem no ambiente 

empresarial, social e também acadêmico, mas trazem a reboque o como? E o Porque?.  

Palavras que se massificaram paralelamente à confusão que causam pela falta de consenso 

conceitual.  

 

                                                 
5 Infoera: Era da informação e do conhecimento 
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O administrador lida no dia-a-dia com pressão por maximização de resultados e minimização 

de custos e riscos, e vê sua função e formação serem desqualificadas no mercado por 

empresários que atribuem a qualquer um a capacidade de administrar, e por isso contratam 

outros profissionais sem habilitação formal para exercer funções que lhe são privativas. 

Conhecer e desenvolver habilidades empreendedoras possibilita tomar decisões melhor 

ponderadas sobre opções de carreira e ocupação possíveis e viáveis e melhora a 

empregabilidade, ou seja, a capacidade de ser empregável pelo mercado de trabalho.   

 

As questões de pesquisa orientadoras do estudo são: 

1. De que forma o conteúdo de empreendedorismo no curso de Administração está 

articulado com as políticas públicas do ensino superior? 

2. Quem é o empreendedor para os professores de administração? 

3. Quais os desafios e possibilidades de ensinar a ser empreendedor?  

4. Quais os objetivos do ensino de empreendedorismo nos cursos de administração para 

os professores do curso? 

5. Como são percebidos pelos professores os métodos de ensino e de avaliação utilizados 

para ensinar empreendedorismo face os objetivos do curso de administração?  

6. Qual a importância atribuída pelos professores de administração ao ensino de 

empreendedorismo no curso?  

 

Apesar do interesse que desperta nas instituições de ensino, o termo empreendedorismo ainda 

não goza de uma definição aceita e reconhecida na academia, pois o empreendedorismo 

significa coisas diferentes para pessoas diferentes e tem sido visto sob perspectivas 

conceituais diferentes.  Para os economistas a essência do empreendedorismo está na 

percepção e aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios, sendo o 

empreendedor o responsável pela criação de riquezas (SCHUMPETER, 1985), enquanto os 

comportamentalistas se voltam para os traços de personalidade que o moldam.  
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Apesar das inconsistências teórico-metodológicas6 relacionadas ao empreendedorismo, uma 

crescente relevância lhes é atribuída pelo mercado de trabalho e pela academia, e dado o 

vínculo umbilical estabelecido entre o ensino e o mercado de trabalho pelos diversos 

instrumentos constitutivos do arcabouço jurídico-legal da educação brasileira, claramente 

explicitado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação e no Plano Nacional de Educação, é que 

cabe um olhar acurado buscando desvendar como se articulam estas esferas de conhecimento 

e atuação, pois como destaca Bourdieu (1998:130) “aparelhos como o sistema de ensino, que 

produzem os agentes para a produção, têm uma autonomia relativa que está na origem de 

efeitos de histerese (o sistema de ensino produz literatos, enquanto o aparelho de produção 

exigiria cientistas)”.   

 

Assim, ensinar empreendedorismo para futuros administradores, numa sociedade centrada no 

indivíduo e com escassez de emprego, é um desafio que se reveste de importância para a 

educação ao se considerar também a natureza do trabalho do administrador, que convive com 

as diversas formas de manifestação do poder e as novas tecnologias no dia-a-dia.  É 

importante destacar que o empreendedorismo é um objeto de estudo novo para a educação, 

havendo inclusive dificuldade de aceita-lo por ser considerado uma forma de fortalecer o 

capital.   

 

A acirrada competição empresarial passou a demandar novas habilidades e conhecimentos por 

parte dos trabalhadores, e que são obtidos não só na escola e no posto de trabalho, mas 

também nas diversas interações sociais.  Esta visão ampliada passou a ser denominada  

competências, manifestadas em situações reais de trabalho, atuais e futuras. A dificuldade 

para aceitação do empreendedorismo como objeto de estudo é que para os educadores as 

competências empreendedoras estariam a serviço do neoliberalismo.   

 

Na literatura sobre o tema, vem-se tornando recorrente questionamentos sobre se é possível 

ensinar a ser empreendedor, qual conteúdo deve ser abordado/repassado e de que forma, qual 

avaliação mais apropriada neste caso, qual perfil deve possuir o professor de 

                                                 
6 Pesquisadores e estudiosos se dividem entre aqueles que consideram o ato de empreender como algo 
extraordinário, aqueles que consideram como um processo tão comum quanto respirar, isto é, uma característica 
humana universal e aqueles (a maioria) que consideram que se trata de um processo complexo e multifacetado. 
In: GIMENEZ, Fernando A P. et all. Uma investigação sobre a tendência do comportamento empreendedor in: 
SOUZA, Eda Castro Lucas (Org). Empreendedorismo: competência essencial para pequenas e médias 
empresas. ANPROTEC: Brasília, 2001, p.11.  
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empreendedorismo e a escola que insere este tema em sua estrutura curricular, assim como 

quais os objetivos pedagógicos que norteiam esta adoção. Nestes questionamentos, e nas 

respostas que se colocam, os teóricos da educação têm estado ausentes, o que torna o presente 

trabalho instigante enquanto oportunidade de investigação prática e contribuição para a esfera 

da educação.   

 

Dentro da linha de pesquisa ‘Novas Tecnologias, Educação e Trabalho’ o presente estudo 

busca desvendar como os professores do curso de Administração da UFS estão ensinando 

empreendedorismo, que desafios enfrentam em suas práticas diárias e a valorização que dão 

ao tema. Para tanto, toma-se como base as representações sociais7 dos professores, dado que o 

empreendedorismo, conforme dito, não tem uma base teórica consensual. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar como o conteúdo de empreendedorismo está articulado com as políticas 

públicas do ensino superior; 

 Caracterizar a concepção de empreendedor e empreendedorismo para os 

professores de administração; 

 Desvendar como os professores enfrentam os desafios e possibilidades de ensinar a 

ser empreendedor e a importância de desenvolver esta competência/habilidade nos 

alunos; 

 Levantar os desafios e possibilidades do ensino de empreendedorismo no curso de 

administração, a partir da percepção dos professores do curso; 

 Comparar, sob a ótica dos professores, os métodos de ensino e de avaliação 

utilizados para ensinar empreendedorismo e identificar a sua adequabilidade em 

face aos objetivos do curso de administração; 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

A metodologia utilizada foi o Estudo de Caso por possibilitar a análise em profundidade do 

ensino de empreendedorismo no curso de administração de empresas na Universidade Federal 

                                                 
7 Representações Sociais é um conjunto de conceitos, proposições e explicações originadas na vida cotidiana 
durante as comunicações interpessoais e tem como propósito transformar algo não familiar em familiar. Em 
nossa sociedade, equivale aos mitos e sistemas de crenças das sociedades tradicionais ou a versão 
contemporânea do senso comum. In: Moscovici (apud SÁ, Celso F. Núcleo Central das Representações Sociais. 
Petrópolis/RJ; Vozes, 1996) 
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de Sergipe. Esta técnica foi escolhida por ser indicada para pesquisa que se concentra em 

explicar holisticamente a dinâmica de certo período histórico de uma unidade social em 

particular. O estudo apresenta características exploratórias, em face da necessidade de 

compreender o fenômeno do empreendedorismo sob o enfoque de professores que se 

relacionam com o tema em sua experiência em sala de aula e, também, descritivas por buscar 

levantar as representações que fazem os professores do curso de administração acerca do 

empreendedorismo. 

 

O campo empírico foi o curso de Graduação em Administração de Empresas da Universidade 

Federal de Sergipe. O curso foi criado no final da década de 1970, funciona no campus da 

Universidade em dois turnos, conta com um quadro de 28 professores, entre titulares e 

substitutos8, e 680 alunos matriculados no período 2006-19.  O universo pesquisado foi 

composto por professores do curso e foi utilizada amostra por acessibilidade, já que foram 

pesquisados todos os professores que se dispuserem a participar da pesquisa.   

 

Considerando que enquanto sujeitos no processo educativo, que no aspecto macro têm seu 

papel alterado de acordo com os modelos sociais, culturais e econômicos vigentes em cada 

época, e no aspecto micro ocupam posição de transmissor de conhecimento ou facilitador de 

aprendizagem, conforme o modelo pedagógico adotado, foi identificado o perfil dos 

professores do curso de administração pesquisado com vistas a obter a sua experiência 

didático-pedagógica.   
 

O referencial teórico foi elaborado por meio de fontes secundárias, documentos e dados 

empíricos.  As categorias centrais de análise utilizadas para atingir o objetivo do estudo foram 

trabalho, empreendedorismo, educação e administração. O quadro abaixo retrata as 

transformações por que passaram algumas variáveis abordadas no presente estudo:   

 

As Transformações no Mundo  
ontem   hoje 

modernidade sólida   abordagem   modernidade líquida 
industrial   sociedade  pós-industrial 

taylorismo/fordismo   organização do trabalho  produção flexível 

                                                 
8 os professores titulares fazem parte do quadro fixo do curso, os professores substitutos fazem parte do quadro 
móvel, com regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais e contrato de trabalho temporário, de até 2 anos. 
9 o semestre 2006-1 está sendo realizado no período de junho a setembro de 2006 
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especialização   demandas do trabalhador  multifuncionalidade 
habilidades   educação/formação  saberes e competências 

Estado provedor   empreendedorismo  livre iniciativa individual 
locais/regionais   integrações  globais 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas em profundidade junto aos professores 

do curso de administração, para colher as representações sociais10 que fazem sobre o 

empreendedorismo e as questões relacionadas ao seu ensino.  Enquanto forma de saber 

prático que liga um sujeito (professor) a um objeto (empreendedorismo) as representações 

sociais tem a estrutura composta de duas faces indissociáveis: a face figurativa e a face 

simbólica, pois são fenômenos psicossociais histórica e culturalmente condicionados, ou seja, 

são específicas de uma cultura particular e de uma particular evolução dessa cultura (SÁ, 

1996).   

 

Criado por Serge Moscovici (apud SÁ, 1996) a partir de um estudo realizado em 1950 a 

respeito da representação social da psicanálise pela população parisiense, o conceito de 

representações sociais passou a ser utilizado para investigar problemas como conflitos sociais, 

relações intergrupais, violência, e também para temas complexos como a justiça, ou temas 

relacionados às minorias a exemplo da criança e da mulher. Estes variados usos têm sido 

atribuídos à amplitude do seu conceito.  

 

Em se tratando da esfera pública, novos desafios relacionados ao trabalho, cidadania e 

educação tem sido impostos pela globalização, que concomitantemente interferem na esfera 

privada, dos valores individuais, das formas de encarar o mundo e de produzir e reproduzir 

comportamentos.  Este trabalho focou as representações sociais dos docentes acerca do 

empreendedor e do empreendedorismo, representações estas que foram construídas no 

cotidiano público e privado, profissional e familiar e que portanto norteiam a concepção e a 

prática educativas.  Ressalte-se aqui a faceta mutável das representações sociais, que se 

                                                 
10 As representações sociais são forjadas por atores sociais para lidar com a diversidade e a mobilidade de um 
mundo que, ainda que pertença a todos nós, coletivamente nos transcende. Elas são um espaço potencial de 
fabricação comum, onde cada um vai além das dimensões de sua própria individualidade para entrar noutra 
dimensão, fundamentalmente relacionada com a primeira: a dimensão da esfera pública. Neste sentido, as 
representações sociais não somente surgem através de mediações mas tornam-se, elas também, mediações 
sociais. In: JOVCHELOVITCH, Sandra. Representações sociais e esfera pública: a construção simbólica dos 
espaços públicos no Brasil. Petrópolis/RJ: Vozes, 2000, p.81. 
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constrói e reconstrói com o passar do tempo e das experiências vividas do encontro do outro e 

com o outro. 

 

Denise Jodelet (apud SÁ, 1996) entende a representação social como uma construção e uma 

expressão do sujeito (que envolve processos cognitivos e mecanismos intrapsíquicos e 

motivacionais), e do social e coletivo, já que integra na análise destes processos o 

pertencimento e a participação social e cultural do sujeito. É ainda uma forma de saber 

“prático” que se refere à experiência a partir do qual é produzido e que serve para se agir 

sobre o mundo e sobre os outros. É uma forma de saber prático que liga um sujeito a um 

objeto.   

 

Foi utilizado roteiro semi-estruturado para as entrevistas, que foram gravadas e transcritas. As 

informações coletadas foram analisadas através de técnicas de análise de conteúdo 

possibilitando produzir inferências acerca de dados verbais e/ou simbólicos manifestados 

pelas representações sociais dos professores e assim fazer uma análise comparativa com os 

pressupostos teóricos sobre empreendedorismo, pois a análise de conteúdo implica 

comparações contextuais.   

 

Como diz Franco (2003: 8), “dentre as manifestações do comportamento humano, a expressão 

verbal, seus enunciados e suas mensagens, passam a ser vistos como indicadores 

indispensáveis para a compreensão dos problemas ligados às práticas educativas e seus 

componentes psicossociais.”  Neste trabalho as práticas educativas e psicossociais foram 

relacionadas ao empreendedorismo.  

 

Estrutura do Trabalho 

 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: o Capítulo I retrata as transformações no 

mundo do trabalho e do indivíduo trabalhador, destacando a substituição do modelo de 

organização da produção taylorista/fordista pela especialização flexível e a conseqüente 

responsabilização do trabalhador pelos riscos e resultados de suas ações e decisões.   

 

O Capítulo II  discorre sobre o papel da educação na formação do indivíduo do século XXI, 

incluindo um retrato do ensino superior no Brasil e os pressupostos teóricos do construtivismo 

e das competências e habilidades exigidas para o trabalho. 
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O empreendedorismo enquanto conceito em elaboração e objeto de ensino nas universidades é 

detalhado no Capítulo III.  Nele se destaca a evolução do conceito de empreendedorismo, as 

correntes teóricas que lidam com as diversas facetas referentes ao tema, além do histórico do 

ensino no Brasil e em Sergipe.  O capítulo IV traz o histórico do curso de administração e o 

mercado de trabalho para o administrador.  

 

O Capítulo V trata do ensino de empreendedorismo no curso de administração da UFS e as 

representações sociais que os professores fazem sobre o ensino.  As considerações finais 

encontram-se no Capítulo VI. 
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Capítulo 1 – AS TRANSFORMAÇÕES NO MUNDO ATUAL  

 

Compreender o momento atual e as transformações no mundo revela-se tarefa de pouca 

facilidade já que as variáveis envolvidas são inúmeras, se relacionam de forma complexa e se 

modificam com rapidez que vai além da capacidade de apreensão, pois continuamente novas 

perspectivas e possibilidades são acrescentadas, singularidades e pluralidades se 

desencontram e complementam num movimento que também envolve tensões decorrentes da 

reciprocidade do local e do global nas relações sociais e comerciais.   

 

As novas tecnologias de base microeletrônica e as novas formas de organização do trabalho 

deram origem a teses de enriquecimento do trabalho, de aproximação entre concepção e 

execução, de um novo perfil de trabalhador e até do fim do trabalho.  Mas o trabalho continua 

sendo uma categoria central na sociedade atual, só que acrescida de face heterogênea, 

complexa, fragmentada e precária ao mesmo tempo.   

 

A crescente integração econômica dos fluxos comerciais, de capital e de pessoas, causou 

impacto no comportamento dos mercados e das pessoas e popularizou o termo ‘globalização’.  

A globalização supera a concorrência entre as empresas porque a produção e a inovação não 

se limitam às fronteiras de um país ou região. A simultaneidade entre a produção e difusão da 

informação proporcionada pelas novas tecnologias de comunicação possibilitou um fluxo de 

capitais em escala sem precedentes e as diferenças salariais entre os países impulsionaram a 

migração de trabalhadores em busca de remuneração mais vantajosa. A globalização 

influencia a organização do trabalho e a atividade do trabalhador.     

 

O trabalhador industrial, especializado, empregado (regido por uma relação estável, formal e 

contratual de trabalho denominada emprego) diminui rapidamente e dá lugar ao trabalhador 

de serviços, polivalente e não necessariamente empregado (podendo ser terceirizado, 
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subcontratado, tempo parcial, sem emprego) O trabalho masculino não é mais hegemônico, a 

mulher acumula trabalho doméstico e assalariado para suprir ou aumentar a renda familiar.  

 

Na esfera empresarial, enquanto sistemas econômicos, as empresas transformaram seu 

sistema de produção para responder à modernização tecnológica e organizacional, e com as 

transformações do trabalho modificaram-se também o trabalhador requerido e o perfil do 

mercado de trabalho, este hoje configurado por uma minoria de especializados e qualificados 

e uma maioria que sobrevive na periferia desse mercado.  O panorama de ruptura engendrado 

no sistema econômico e produtivo das empresas extrapolou para os seus sistemas político, 

cultural, simbólico e imaginário (PIMENTA, 1999).   

 

Como instâncias de socialização dos atores que compõem e estruturam, as empresas 

transpareceram para a sociedade o paradoxo da implantação de tecnologias deslocadoras e 

poupadoras de mão-de-obra em paralelo ao tratamento destas como recursos estratégicos, 

suscitando críticas e debates acirrados e evidenciando proposições diferenciadas dos 

indivíduos na organização. Enquanto recursos estratégicos, os trabalhadores são essenciais à 

empresa pois são responsáveis pela inovação e conseqüente competitividade das empresas, ao 

incorporarem o conhecimento que detêm na pesquisa e desenvolvimento de novos processos e 

produtos.  A mesma competitividade é usada para justificar a modernização do processo 

produtivo e o tratamento dos trabalhadores como insumos descartáveis.  Essa ambigüidade 

está na base do empreendedorismo, na relação entre inovação e emprego, na transformação do 

papel do indivíduo na sociedade e das exigências do  trabalhador no mercado de trabalho. 

 

Os métodos tayloristas de organização da produção – separação entre quem planeja e quem 

executa, seleção científica do trabalhador a partir das aptidões para a tarefa – juntamente com 

a concepção estrutural de organização eficiente de Fayol constituem a vertente produtiva do 

modelo fordista de produção. A centralização das diferentes fases do processo produtivo em 

grandes plantas industriais, padronização e hierarquização das atividades de planejamento e 

comercialização num contexto de integração vertical sustentavam a noção convencional de 

eficiência e produtividade baseada na exploração das economias de escala ao máximo.   

 

A outra vertente do modelo fordista refere-se à adaptação dos ganhos de produtividade ao 

consumo de massa, este sustentado por um sistema de regulação das relações trabalhistas, 

ancorado na força sindical e no controle estatal (salário mínimo, acordos coletivos, 
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previdência etc).  Estas duas vertentes do modelo representavam o mecanismo básico que 

possibilitou a manutenção e reprodução do ‘círculo virtuoso cumulativo’ do padrão de 

acumulação capitalista.  

 

Os ajustes nas economias capitalistas avançadas e a revolução tecnológica que transformou a 

base técnica de produção (a mecatrônica possibilitou a redefinição de estratégias competitivas 

baseadas na eficiência) levaram ao esgotamento das condições que impulsionaram o 

crescimento econômico destas economias capitalistas avançadas no pós 2a Grande Guerra.  O 

modelo keynesiano11 de Estado do Bem-Estar Social, vinculado a empresas líderes, com 

controle rígido do comportamento dos agentes financeiros, administração das relações 

salariais e ênfase no desempenho da estrutura industrial dos grandes conglomerados 

econômicos foi afetado pelas alterações na base técnica da indústria de máquinas-ferramentas, 

que possibilitou simultaneamente reestruturar a organização da produção e viabilizar a 

produção em lotes menores, diversificar a linha de produtos manufaturados e o encurtamento 

do ciclo de vida dos produtos.  

 

A busca por maior flexibilidade por parte dos sistemas econômicos representa um dos 

fundamentos da transformação do modelo taylorista-fordista de produção – baseado na 

produção em massa de produtos manufaturados – para um modelo alternativo baseado em 

máquinas-ferramentas, produtos e trabalhadores flexíveis ou seja, a especialização flexível. 

 

 

1.1 - As transformações no mundo do trabalho - reestruturação produtiva 

 

Como alternativa ao modelo de produção em massa, o modelo de especialização flexível 

exige sinergias derivadas das inter-relações entre os elos das cadeias produtivas, das redes de 

coordenação e de cooperação e estas tendem a ganhar espaço no debate sobre as novas 

tendências da organização industrial. O binômio concorrência/cooperação, o foco na 

resolução de problemas, nas respostas rápidas e na adaptação de habilidades para fins 

                                                 
11 Este modelo, baseado na teoria de desenvolvimento econômico de Jonh Maynard Keynes foi iniciado nos 
EUA para recuperar a economia dos efeitos da quebra da bolsa de valores no início da década de 1930.  A 
situação atual de esvaziamento do papel do estado deixa os indivíduos à mercê da própria sorte.  A dificuldade 
de aceitar esta posição atual do estado decorre de estarem ainda vivas na memória a opção de desenvolvimento 
adotada em que o estado assumiu o papel empreendedor, construindo a infra-estrutura necessária para a indústria 
e inclusive criando e administrando empresas em setores estratégicos nas esferas federal, estadual e municipal.  
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específicos são outros aspectos inerentes ao modelo de especialização flexível da produção.  

Souza (1995: 23) ressalta 

 

o intenso ritmo das mudanças tecnológicas, que acelera a obsolescência técnica de 

equipamentos, processos e produtos e propicia o rejuvenescimento de indústrias maduras e o 

surgimento de novas atividades industriais, comerciais e de serviços; as crescentes flutuações 

dos mercados; a diluição de suas fronteiras; o acirramento da concorrência e o aumento das 

condições de incerteza e de risco em que são tomadas as decisões dos agentes econômicos.  

 

Os fatos constatados por Souza (1995) provocaram mudanças nas formas de produzir, de 

administrar e de distribuir. As relações entre empresas (fornecedores, clientes e concorrentes) 

entre empresas e trabalhadores e entre empresas e demais instituições alteraram-se com o 

acirramento da concorrência e do aumento das incertezas, das crescentes tensões com os 

sindicatos e do peso dos encargos sociais na folha de pagamento.  A necessidade de 

reformular as estratégias para manter/aumentar a competitividade industrial centrou-se em 

eliminar, repassar ou dividir custos, desde os decorrentes do trabalho aos decorrentes dos 

investimentos em ativos fixos. 

 

O equilíbrio entre o poder do Estado e o poder financeiro sob o capitalismo comportou-se de 

forma sempre delicada, mas o colapso do fordismo-keynesianismo significou o fortalecimento 

do poder financeiro e a completa reorganização do sistema financeiro global e da emergência 

de poderes imensamente ampliados de coordenação financeira.  Hoje o Estado está em 

situação problemática, chamado a regular as atividades do capital corporativo no interesse da 

nação e também, concomitantemente, a criar um ambiente favorável para os negócios, 

atraindo capital transnacional e global.  

 

A despeito da advertência de que a denominação flexibilidade não pode ser usada para 

mascarar (ou dar conotação moderna a) formas precárias de relações entre empresas e de 

relações de trabalho, não pode-se deixar de verificar que  

 

a acumulação flexível parece implicar níveis relativamente altos de desemprego ‘estrutural’ 

(em oposição a ‘friccional’), rápida destruição e reconstrução de habilidades, ganhos 

modestos (quando há) de salários reais, e o retrocesso do poder sindical – uma das colunas 

políticas do regime fordista. (HARVEY, 2003: 141) 
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A revolução tecnológica é a base da reestruturação produtiva, entretanto outros fenômenos de 

ordem econômica, social e política se desencadeiam e se justapõem, a exemplo da 

desintegração vertical, alterações nos tamanhos das plantas industriais, novas qualificações e 

ramos industriais, alterações na organização social e espacial do processo produtivo, 

alterações no perfil da demanda.   

 

Mas conforme afirma Harvey (2003) sem a redução do tempo de giro do consumo, a 

aceleração do tempo de giro na produção teria sido inútil, por tratar-se de um pilar do modelo 

fordista de acumulação e produção, pois a meia vida de um produto fordista típico por 

exemplo era de cinco anos, mas a acumulação flexível diminuiu isso em mais da metade em 

certos setores. A transposição deste fenômeno material, de produtos e processos, para a esfera 

simbólica requer 

  

atenção muito maior a modas fugazes e pela mobilização de todos os artifícios de indução de 

necessidades e de transformação cultural que isso implica.  A estética relativamente estável 

do modernismo fordismo cedeu lugar a todo o fermento, instabilidade e qualidades fugidias 

de uma estática pós-moderna que celebra a diferença, a efemeridade, o espetáculo, a moda e 

a mercadificação de formas culturais (Harvey, 2003: 148) 

 

A habilidade de lidar não somente com as flutuações de demanda, mas com as diversas 

formas de turbulência no ambiente dos negócios estão englobadas na noção de flexibilidade.  

Uma tipologia das diversas formas que a flexibilização assume, facilita a sua compreensão 

(Souza, 1995): 

 

 Flexibilidade dos salários às condições financeiras de cada empresa ou às condições 

do mercado de trabalho, representada pela oposição à rigidez dos sistemas de garantia 

de salários mínimos, legislação trabalhista, indexação salarial, custos dos encargos 

sociais etc; 

 

 Flexibilidade numérica à quotas e quantidades, representada pela oposição à rigidez 

imposta pela legislação e pelos acordos sindicais que impõem cláusulas restritivas a 

mobilidade de pessoal (demissões, transferências), com a liberdade de adoção de 

medidas que se aproximem da livre negociação entre patrões e empregados;  
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 Flexibilidade nas contribuições sociais e fiscais, representada pela oposição a 

crescente carga de compromissos fiscais e sociais impostos pelo Estado e pelo desejo 

de reorganizar os sistemas de normas e controles, desburocratizar e reduzir a 

intervenção do estado; 

 

 Flexibilidade de tarefas a serem executadas pelos trabalhadores, representada pela 

polivalência, com a ampliação do escopo das tarefas a partir da redução da distância 

entre o seu planejamento, controle e execução além de uma habilidade para ocupar 

postos de trabalho variados;  

 

 Flexibilidade na organização do tempo de trabalho relacionada a condições de vida no 

trabalho como horários de trabalho flexíveis, alternância entre tempo de trabalho e de 

treinamento etc; 

 

 Flexibilidade técnico-organizacional relacionada ao grau de especialização das 

máquinas, possibilitando dispor de fábricas automatizadas e adaptáveis em termos de 

métodos e processos de organização da produção. 

 

As três primeiras formas de flexibilização referem-se a custos de mão-de-obra e as demais às 

formas como o trabalho e as condições de produção são organizados.  Os resultados práticos 

percebidos12 destas formas de flexibilização são as subcontratações, terceirizações, redução 

de níveis hierárquicos e educação continuada, porque uma organização flexível necessita de 

estrutura e pessoas flexíveis, mas para isto são necessários modelos educacionais e de 

formação do trabalhador flexíveis e pautados na construção do conhecimento.  Tal 

Flexibilidade é muito mais uma questão de planejar o processo (produtivo ou educativo) do 

que controla-lo.  Em outras palavras, a flexibilidade refere-se não apenas à agilidade de 

responder às mudanças no processo produtivo, engloba a capacidade de lidar com fatos 

                                                 
12 Para Rifken (1996) as evidências históricas mostram que o desemprego tecnológico configura-se na maior 
ameaça que a sociedade contemporânea enfrentará nos anos vindouros. Baseado num estudo da Federação 
Internacional dos Metalúrgicos de Genebra, o autor afirma que no prazo de trinta anos menos de 2% da atual 
força de trabalho será suficiente para produzir todos os bens necessários à demanda global. A automação é a 
responsável por essa enorme produtividade nos setores industrial, agrícola e de serviços, agrada aos empresários 
porque evita a necessidade de contratação de mão-de-obra e de aumento dos encargos sociais, só que evita 
também a criação de novos postos de trabalho.  
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previsíveis ou não, de identificar, gerar e explorar novas oportunidade e vantagens 

competitivas.  

 

Carlson (apud SOUZA, 1995: 75) destaca três dimensões da flexibilidade: estratégica, ligada 

à inovação e à capacidade da empresa se reposicionar no mercado face as mudanças no seu 

ambiente; tática, ligada à versatilidade das instalações e decisões acerca da tecnologia e 

processo produtivo planejado e operacional, ligada ao funcionamento rotineiro da empresa, às 

mudanças no planejamento da produção, nas trocas de ferramentas e nas linhas de produtos. 

 

Nestes termos, a acumulação flexível  

 

é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo.  Ela se apóia na flexibilidade 

dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. 

Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras 

de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente 

intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional (HARVEY, 2003:  140). 

 

O mercado de trabalho passou por profunda reestruturação, com os patrões tirando proveito 

da quantidade elevada de mão-de-obra excedente e do enfraquecimento do poder sindical para 

impor contratos e regimes de trabalho flexíveis e de acordo com a sazonalidade da demanda, 

uma vez que a organização dos trabalhadores em sindicatos dependia da sua concentração nas 

fábricas para possibilitar o contato.   

 

A redução de emprego formal e o uso crescente de trabalho em tempo parcial, subcontratado 

ou temporário alteraram definitivamente a configuração da estrutura do mercado de trabalho. 

A subcontratação organizada abre espaço para a formação de pequenos negócios. O 

trabalhador formal goza de maior segurança no emprego, com possibilidades de ascensão e 

treinamento, benefícios e vantagens, mas deve  

 

atender à expectativa de ser adaptável, flexível e, se necessário, geograficamente móvel (...) 

a atual tendência dos mercados de trabalho é reduzir o número de trabalhadores ‘centrais’ e 

empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra facilmente e é demitida sem custos 

quando as coisas ficam ruins (HARVEY, 2003: 144) 
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A nova ordem produtiva instaurada a partir das transformações no interior das fábricas 

conduziu a um novo fenômeno na sociedade com a empresa constituindo-se como sistema 

cultural, simbólico e imaginário dotado de autonomia social, lugar de criatividade, 

criadora/reprodutora da dinâmica social.  As conseqüências econômicas, sociais e culturais 

ultrapassam a estrutura de um aparelho econômico e faz emergir uma nova escala de valores 

para nortear os cada vez mais sofisticados processos de captação e retenção de pessoas para 

dentro das empresas.  As demandas impostas ao trabalhador tornam-se dramaticamente 

distintas conforme a ordem produtiva em vigor, assim como o papel que lhe é atribuído nas 

relações sociais e produtivas, tanto dentro quanto fora do ambiente da empresa: 

 

anteriormente, da antiga indústria, um homem feito de gestos e da memória destes gestos.  

Hoje, um forte apelo à cooperação/comunicação, participação, engajamento, 

comando/delegação e autonomia/integração. Do operário-massa chega-se ao homem total. 

Exige-se, cada vez mais, uma mão-de-obra mais qualificada e dotada de características 

definidas no plano psicológico e social (PIMENTA, 1999: 133). 

 

A competição por esse homem total advém da percepção por parte das empresas de que ele é 

o que Drucker (1986) classifica como trabalhador do conhecimento – aquele que tem 

conhecimento do produto e processo produtivo e tem as atividades diárias pressionadas por 

novidades principalmente tecnológicas. É esse homem total o responsável pelo produto mais 

novo, é esse trabalhador do conhecimento o responsável pela técnica mais recente ou pela 

descoberta científica mais atual.  O conhecimento gerado por esse trabalhador transforma-se 

em vantagem competitiva para a empresa, desencadeando uma acirrada disputa por esses 

trabalhadores tão especiais.  A posse dos conhecimentos e do “passe” dos seus criadores 

ilustra um cenário em que 

 

o próprio saber se torna uma mercadoria-chave, a ser produzida e vendida a quem paga mais, 

sob condições que são elas mesmas cada vez mais organizadas em bases competitivas. 

Universidades e Institutos de Pesquisa competem ferozmente por pessoal, bem como pela 

honra de patentear primeiro novas descobertas científicas (...) a produção organizada de 

conhecimento passou por notável expansão nas últimas décadas, ao mesmo tempo que 

assumiu cada vez mais cunho comercial (HARVEY, 2003: 151) 

 

A competição pelo homem total também decorre do aprendizado de que conhecimento não se 

transfere, se constrói. Para a construção do conhecimento são necessárias três coisas: 
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informação, percepção de significado e criação de elo afetivo.  As estratégias que vem sendo 

adotadas pelas empresas para construir conhecimento são a educação continuada e o 

empowerment.   A educação continuada, ou quarto grau, passou a ser responsabilidade de 

cada um e constitui-se em estratégia competitiva das empresas (MUSSAK, 2003: 61).   

 

O empowerment – ou empoderamento, é um conceito de gestão associado que tem paridade 

entre poder e responsabilidade, com trabalhadores que assumem novos papéis e tarefas no 

ambiente de trabalho e resolvem problemas antes exclusivos de seus superiores, num claro 

rompimento do pilar taylorista da separação entre quem planeja e quem executa. O 

empowerment no ambiente de trabalho evoluiu para a centralização na responsabilidade do 

indivíduo por si mesmo e pela conseqüência de seus atos. 

 

 

1.2 - As transformações no mundo do indivíduo -  Centralidade do trabalho 

 

A despeito das diversas discussões e teóricos da modernidade ou pós-modernidade, Bauman 

(2001) destaca que a sociedade que adentra o século XXI não é menos moderna do que aquela 

que entrou no século XX. O máximo que se pode falar é que é moderna de um modo 

diferente, dada a insaciável, crescente e opressiva sede de destruição criativa13 (ou 

criatividade destruidora) que a move. Criar algo novo, modificar, aperfeiçoar e recriar 

continuamente em busca da maior capacidade de fazer o mesmo no futuro, em nome da 

produtividade ou da competitividade é a face atual da modernidade.  Porém, este trabalho não 

tem por objetivo aprofundar a discussão sobre modernidade, pós-modernidade ou 

contemporaneidade, seus respectivos teóricos.  Irá apresentar, apenas, a visão deste último 

autor como forma de facilitar o entendimento sobre a centralidade no indivíduo.   

 

Assim, para Bauman (2001), a modernidade é líquida, fluída. A metáfora com os líquidos 

decorre de sua característica de não ser facilmente contido, contornar uns obstáculos e 

dissolver outros, de invadir os caminhos, e, do encontro com os sólidos, emergirem intactos.  

Essa forma de modernidade é nova e diferente por duas características: a primeira refere-se ao 

rápido declínio da crença de que há um porvir, um estado de perfeição a ser atingido amanhã, 

                                                 
13 Interessante observar a similaridade entre este aspecto apresentado por Bauman para a sociedade atual, líquida, 
e o empreendedor para Schumpeter, pessoa responsável pelo processo de destruição criadora, processo esse que 
aciona e mantém em marcha o motor do capitalismo. 
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algum tipo de sociedade boa, um completo domínio sobre o futuro e, a segunda, refere-se à 

centralidade no indivíduo decorrente da desregulamentação e privatização das tarefas e 

deveres modernizantes, já que não há mais a possibilidade de salvação pela sociedade.  

Dentro de cada um é que supostamente residem todas as ferramentas necessárias ao 

aperfeiçoamento contínuo que a sociedade impõe.  

 

É preciso atenção para o fato de que agora, como antes – tanto no estágio leve e fluído da 

modernidade14 quanto no sólido e pesado15 – a individualidade é uma fatalidade, não uma 

escolha; o abismo entre a individualidade como fatalidade e a individualidade como 

capacidade realista e prática de auto-afirmação é que está aumentando contínua e velozmente.   

Riscos e contradições continuam a ser socialmente produzidos, são apenas o dever e a 

necessidade de enfrentá-los que estão sendo individualizados e trazem “para um número 

sempre crescente de pessoas uma liberdade sem precedentes de experimentar, mas traz junto a 

tarefa também sem precedentes de enfrentar as conseqüências.” (BAUMAN, 2001: 47) 

 

“A individualização consiste em transformar a identidade humana de um ‘dado’ em uma 

‘tarefa’ e encarregar os atores da responsabilidade de realizar essa tarefa e das conseqüências 

(assim como dos efeitos colaterais) da sua realização” (BAUMAN, 2001: 40).  O que é dito e 

que passam a acreditar é que  

 
se ficam doentes foi porque não foram suficientemente decididos e industriosos para seguir seus 

tratamentos; se ficam desempregados, foi porque não aprenderam a passar por uma entrevista, ou 

porque não se esforçaram o suficiente para encontrar trabalho ou porque são, pura e simplesmente, 

avessos ao trabalho; se não estão seguros sobre as perspectivas de carreira e se agoniam sobre o futuro, 

é porque não são suficientemente bons em fazer amigos e influenciar pessoas e deixaram de aprender e 

dominar, como deveriam, as artes da auto-expressão e da impressão que causam (BAUMAN, 2001: 43) 

 

Bauman (2001: 41) alega que os seres humanos não mais ‘nascem’ em suas identidades, pois 

precisar tornar-se o que já se é é a característica da vida moderna.  A modernidade substitui a 

determinação heterônoma da posição social pela autodeterminação compulsiva e obrigatória.  

Ser moderno (ou empreendedor) “passou a significar ser incapaz de parar e ainda menos 

capaz de ficar parado (...) estar sempre à frente de si mesmo, num estado de constante 

                                                 
14 Pela similaridade de características, pode ser equiparada a fase de especialização flexível da produção. 
15 Pela similaridade de características, pode ser equiparada a fase de produção Taylorista/Keynesianista. 
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transgressão, (...) ter uma identidade que só pode existir como projeto não-realizado”. 

(BAUMAN, 2001: 37)  

 

A modernidade anterior, pesada e sólida, era também impregnada da tendência ao 

totalitarismo sendo por isso inimiga inconteste da contingência, da instabilidade, da 

variedade, da ambigüidade, declarou uma guerra santa a todas essas ‘anomalias’.  A liberdade 

e a autonomia individuais foram as primeiras vítimas desta batalha, que teve como um dos 

principais ícones dessa modernidade a  

 
fábrica fordista, que reduzia as atividades humanas a movimentos simples, rotineiros e predeterminados, 

destinados a serem obediente e mecanicamente seguidos, sem envolver as faculdades mentais e 

excluindo toda espontaneidade e iniciativa individual; a burocracia, afim, pelo menos em suas 

tendências inatas, ao modelo ideal de Max Weber, em suas identidades e laços sociais eram pendurados 

no cabide da porta de entrada junto com os chapéus, guarda-chuva e capotes, de tal forma que somente 

o comando e os estatutos poderiam dirigir, incontestados, as ações dos de dentro enquanto tivessem 

dentro; o panóptico com suas torres de controle e com seus internos que nunca podiam contar com os 

eventuais lapsos de vigilância dos supervisores.” (BAUMAN, 2001: 34) 

 

A fábrica fordista e a burocracia weberiana foram o terreno fértil para a disseminação da 

racionalidade instrumental na sociedade e hegemonia da economia como sua determinante. O 

derretimento destes sólidos levou “a progressiva libertação da economia de seus tradicionais 

embaraços políticos, éticos e culturais” (BAUMAN, 2001: 10) que limitavam a liberdade 

individual de escolher e de agir.   

 

Uma característica da vida moderna e de seu moderno entorno, que se impõem como a 

diferença que faz a diferença, como atributo essencial que todas as demais características 

seguem é a relação cambiante entre espaço e tempo.  A modernidade começa quando o espaço 

e o tempo são separados da prática da vida e entre si e, assim, podem ser teorizados como 

categorias distintas e mutuamente independentes da estratégia e da ação.  O domínio do 

tempo era o segredo do poder dos administradores e a pirâmide do poder era feita de 

velocidade, de acesso aos meios de transporte e da resultante liberdade de movimento.  “A 

velocidade do movimento e o acesso a meios mais rápidos de mobilidade chegaram nos 

tempos modernos à posição de principal ferramenta de poder e dominação” (BAUMAN, 

2001: 16) 
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 “Em termos práticos, o poder se tornou verdadeiramente extraterritorial, não mais limitado, 

nem mesmo desacelerado, pela resistência do espaço”. (BAUMAN, 2001: 18) Um exemplo é 

o telefone celular, que possibilita a comunicação de maneira remota e sem restrição quanto à 

localização.  Nas relações de poder que vigoram na modernidade líquida, quem opera as 

alavancas pode fugir do alcance a qualquer momento – para a pura inacessibilidade. A guerra 

do golfo ilustra esta relação pois caracterizou o  

 
novo tipo de guerra na era da modernidade líquida: não a conquista de novo território, mas a destruição 

das muralhas que impediam o fluxo dos novos fluidos poderes globais: expulsar da cabeça do inimigo o 

desejo de formular suas próprias regras, abrindo assim o até então inacessível, defendido e protegido 

espaço para a operação dos outros ramos, não-militares, do poder.  A guerra hoje, pode-se dizer 

(parafraseando a famosa fórmula de Clausewitz), parece cada vez mais uma ‘promoção do livre 

comércio para outros meios’. (BAUMAN, 2001: 19) 

 

Na modernidade líquida as principais técnicas do poder são a rejeição de qualquer 

confinamento territorial, é pós-panópticos16 e, o fim do poder e controle lastreados pelo 

espaço e pelo tempo anuncia o fim de uma era do engajamento mútuo entre supervisores e 

supervisionados, capital e trabalho, líderes e seguidores, exércitos em guerra  (BAUMAN, 

2001: 18).  

 

No estágio fluido da modernidade, a maioria assentada será dominada pela elite nômade e 

extraterritorial, que sem endereço fixo ou identificação de origem elimina a possibilidade de 

localização exata e, portanto, de ser encontrada e controlada. Segundo Bauman (2001: 21) 

agora é o menor, mais leve e mais portátil que significa melhoria e progresso.  Mover-se leve 

e não mais se preocupar a coisas consideradas valiosas por sua confiabilidade e solidez, são 

hoje recursos de poder.  O assentado está preso ao lugar, ao contrário do nômade, que se 

move por entre os espaços.  Quando se fala do empreendedor, esse desapego às fronteiras e a 

mobilidade em busca de seus objetivos sobressaem como algo que lhe é característico. 

 

A leveza, fluidez e portabilidade são recursos de poder, mas os padrões não são mais 

fornecidos ou explicitados, pois são muitos, chocam-se entre si, contradizem-se em suas 

configurações conflitantes, “de tal forma que todos e cada um foram desprovidos de boa parte 

de seus poderes de coercitivamente compelir e restringir” (BAUMAN, 2001: 14).  Isto quer 

                                                 
16 O panóptico de Foucault é um dispositivo de poder disciplinar, de controle individual, que induz no indivíduo 
um estado consciente e permanente de visibilidade que assegura o funcionamento automático do poder.  
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dizer que os grupos de referência predeterminados estão cedendo lugar a uma comparação 

universal.  As normas podem capacitar da mesma forma que incapacitar as pessoas, mas ao 

estabelecerem o padrão, a referência, poupam da agonia da dúvida e do medo.  A anomia – 

ausência ou falta de clareza das normas é o pior que pode acontecer às pessoas em sua labuta 

diária, pois  

 
graças à monotonia e à regularidade de modos de conduta recomendados, para os quais foram treinados 

e a que podem ser obrigados, os homens sabem como proceder na maior parte do tempo e raramente se 

encontram em situações sem sinalização, aquelas situações em que as decisões devem ser tomadas com 

a própria responsabilidade e sem o conhecimento tranqüilizante de suas conseqüências, fazendo com 

que cada movimento seja impregnado de riscos difíceis de calcular (BAUMAN, 2001: 28).  
 

Na modernidade líquida, como anteriormente, a sociedade busca construir um ser social capaz 

de nela viver e este eixo educativo – a busca do homem ideal para cada tempo/época – cabe à 

educação.  “O homem que a educação deve realizar, em cada um de nós, não é o homem que 

a natureza fez, mas o homem que a sociedade quer que ele seja; e ela o quer conforme o 

reclame a sua economia interna, o seu equilíbrio” (DURKHEIM, 1978: 81).  Portanto, a 

instituição educacional não pode estar em desacordo com o meio social nem com as demais 

instituições sociais.   

 

As transformações no mundo do trabalho e do indivíduo exercem impacto na educação pelo 

papel fundamental reservado às instituições educacionais, que além da tarefa de transmitir 

conhecimentos necessários à economia mundial, possibilita inserir indivíduos em novas 

sociedades construídas em torno da informação e do saber (CARNOY, 2002).  Conhecer as 

transformações do mundo do trabalho e as exigências impostas pela sociedade atual aos 

indivíduos é necessário ao presente trabalho para que se compreenda o ambiente no qual o 

empreendedorismo está assentado, a influência que este ambiente representa nos processos de 

qualificação do trabalhador e na exigências de autonomia e responsabilidade do indivíduo.   
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Capítulo 2 – O PAPEL DA EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO DO 

SÉCULO XXI 

 

O ser social capacitado a viver na modernidade líquida precisa ter mobilidade, assumir os 

riscos e recompensas de suas ações, ser independente, capacidades estas que são atribuídas 

normalmente ao empreendedor. Iniciativa é outra capacidade que o empreendedor deve 

possuir, o que está em convergência com o fato de que na modernidade “o indivíduo já 

ganhou toda a liberdade com que poderia sonhar e que seria razoável esperar; as instituições 

sociais estão mais que dispostas a deixar à iniciativa individual o cuidado com as definições e 

identidades” (BAUMAN, 2001: 30) e o empreendedor não espera que lhe apresentem o que 

são as coisas, ele busca construí-las.     

 

Neste ínterim Giddens (1991) ressalta a reflexividade como a capacidade que os homens 

possuem de olhar de perto cada movimento feito e de estar raramente satisfeito com seus 

resultados e sempre prontos a corrigi-los17.    Mas essa reflexão de que Giddens (1991) fala 

não vai longe o suficiente para alcançar os complexos mecanismos que conectam os 

movimentos com seus resultados e seus determinantes e, menos ainda, às condições que 

mantêm esses mecanismos em operação. O ensino de empreendedorismo pode ser o meio 

para que o indivíduo desenvolva a capacidade de analisar o ambiente dos negócios e os 

limites à atividade empreendedora e, desta forma, possa minimizar os riscos quando da 

tomada de decisões, em qualquer posição que ele ocupe na estrutura de poder da empresa ou 

da sociedade.  

 

A escassez de empregos no mercado de trabalho impõe aos indivíduos a busca de solução 

para sua situação de desajuste, individualmente e por “seus próprios esforços dedicados, 

contínuos e verdadeiramente infindáveis” (BAUMAN, 2001: 13)  No contexto econômico 

                                                 
17 Essa busca por aperfeiçoamento contínuo é inerente ao indivíduo empreendedor. 
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atual, como empregados empreendedores ou donos de seu próprio negócio, os indivíduos 

buscam acomodar-se nos “nichos pré-fabricados da nova ordem”. (BAUMAN, 2001:13) Mas 

é importante lembrar que a finalidade da educação é formar seres aptos para governar a si 

mesmos e não para ser governados pelos outros. (CHALITA, 2001: 65)  A educação, por seu 

turno, opera sobre o indivíduo através da escola, seja no nível fundamental, médio ou 

superior. 

 
A prática pedagógica de um curso, constituída por seu currículo, metodologia de ensino, referencial 

bibliográfico adotado e critérios de avaliação do processo de ensino-aprendizagem, é o elemento 

decisivo para a consecução dos objetivos de formação de seus profissionais (BARROS e PASSOS, 

2000: 167) 

 

É importante ressaltar que a Universidade é mais um degrau no processo de ensino formal e 

onde, segundo Fischer (2001), o currículo funciona como caixa de ressonância da sociedade e 

da cultura onde está inserida. Por isso a busca por desenvolver habilidades que vêm sendo 

cobradas pela sociedade. Por isso ensinar empreendedorismo.  E o ensino de forma racional e 

instrumental decorre da “lógica da reprodução, já que as escolas de gestão são ambientes 

conservadores e elitistas, que formam administradores e teóricos que tenderão a reproduzir os 

mesmos modelos e modos de pensar” (FISCHER, 2001: 125).  A escola como ambiente de 

reprodução do habitus coletivo também é defendida por Bourdieu (1975). 
 

DEMO (2004: 142) ressalta que “a sociedade precisa de uma elite pensante, criativa, crítica, que 

se forma para maquinar soluções adequadas para os problemas mais intrincados que possam 

aparecer.”  E, é sobre a Universidade, que a sociedade deposita a  
 

esperança de que seja vanguarda do desenvolvimento, na condição de elite intelectual.  Esta invectiva 

passa pela importância atribuída à ciência e tecnologia, os fatores mais decisivos em termos de 

mudança social.  (...) Diante de tamanhos desafios, a sociedade procura na universidade a sinalização 

dos rumos, o sensoriamento das tendências, o faro das oportunidades.  A instituição que mais próxima 

está da produção científica e tecnológica assume, cada vez mais, a condição de lugar privilegiado para 

discutir e fazer o futuro. (DEMO, 2004: 140) 
 

Para Foucault, (2004: 155) “a escola torna-se uma espécie de aparelho de exame ininterrupto 

que acompanha em todo o seu cumprimento a operação de ensino, trata-se cada vez mais de 

uma comparação perpétua de cada um com todos, que permite ao mesmo tempo medir e 
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sancionar. (...) mas não se contenta em sancionar um aprendizado: é um de seus fatores 

permanentes: sustenta-se segundo um ritual de poder constantemente renovado.”  

 
O exame está no centro dos processos que constituem o indivíduo como efeito e objeto do poder, como 

efeito e objeto do saber. É ele que, combinando vigilância hierárquica e sanções normalizadoras, realiza 

as grandes funções disciplinares de repartição e classificação, de extração máxima das forças e do 

tempo, de acumulação genética contínua, de composição ótima das aptidões (FOUCAULT, 2004: 160).  

 

A avaliação permite ao professor, ao mesmo tempo em que transmite seu saber, levantar um 

campo de conhecimento sobre seus alunos e faz de cada indivíduo um caso dentro de um 

processo de objetivação e de sujeição ao levar a individualidade a entrar num campo de 

documentação. Força a caracterizar a aptidão de cada um, é um poder disciplinar que se 

exerce tornando-se invisível e em compensação impõe aos que submete um princípio de 

visibilidade obrigatória. É um poder que se torna anônimo e funcional por se exercer através 

de medidas comparativas que tem a norma como referência (FOUCAULT, 2004).  E na 

modernidade líquida a comparação é universal.  Por isso, ou pelo fato de constituir um 

instrumento de poder, a avaliação requeira atenção especial no ensino de empreendedorismo. 

 

A concepção semântica de educação origina-se em dois verbos latinos: Educere e Educare. 

Educere expressa a idéia de conduzir para fora, fazer sair, trazer à luz, tirar para fora, lançar, 

educar, representando um ato de desenvolver de dentro para fora, algo que o indivíduo já traz 

dentro de si, ou seja, forças latentes que vêm à tona através de estímulos recebidos.  Educare 

expressa alimentar, sustentar, amamentar, elevar, instruir, criar, ensinar, representando algo 

externo ao indivíduo, algo que se dá ou proporciona para alguém, representando a idéia de 

algo que tem origem externa ao indivíduo e a ele se acrescenta.  (anotações de aula) 

 

Como se percebe, já em sua origem semântica, a educação carrega a idéia de contradição e 

esta se mantém no transcorrer dos tempos. Idéias distintas vincularam-se aos paradigmas que 

foram se estruturando a partir dos interesses e das políticas dominantes vigente em cada 

época. A educação primitiva por exemplo era essencialmente prática, em decorrência da visão 

animista, espontânea, adotada pelos agrupamentos sociais denominados de clãs, enquanto que 

atualmente o paradigma produtivo vigente requer uma educação focada no desenvolvimento 

de competências, habilidades e conhecimentos que transformem o indivíduo em trabalhador 
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flexível, antenado com as exigências de empregabilidade de um mercado de trabalho 

dinâmico e competitivo.  

 

Segundo Pastore (1995: 33), “já entramos no mundo da multifuncionalidade. E esta será a 

marca do próximo milênio. Nesse mundo não haverá trabalho para mão-de-obra 

desqualificada, assim como não haverá trabalho para quem foi qualificado na filosofia do 

adestramento – que só sabem fazer uma coisa”.  Para Drucker (1990) os cursos de nível 

superior tornam-se, cada vez mais, requisito associado a oportunidades de carreira, pela 

formação em habilidades básicas para o manuseio das informações e do conhecimento.  

 

 

2.1 – O ensino superior e seus novos desafios 

 

O principal desafio do Estado Moderno é conciliar os interesses individuais e os interesses 

coletivos, entretanto, as crescentes transformações das relações sociais que tem se processado 

através da universalização da hegemonia do sistema capitalista de produção tem evidenciado 

que 
nem todos os homens e culturas estão disponíveis  para seguir as conseqüências necessárias de uma 

ordem social e política onde o elemento eficiente é dado pelo êxito da iniciativa e atividade pessoal.  

Um sintoma claro dessa contradição está posto pelo fato contemporâneo da existência de uma riqueza 

jamais acumulada pela humanidade, convivendo com formas predatórias e desumanas de pobreza e 

discriminação generalizadas em todo o globo, em todos os países, inclusive os mais ricos. 

(SCHMIDT, 2000: 261) 

 

Esta realidade torna-se mais grave em virtude do estado precário e de incapacidade de 

intervenção que se encontra o Estado, evidenciado no término de um ciclo em que 

desempenhou o papel de provedor de serviços públicos essenciais como saúde, educação, 

segurança e proteção social e de agente de ordem pública universal que garante o exercício 

dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos, em que “perde o monopólio da 

representação dos interesses coletivos, o monopólio da força e da violência sistêmica, e o 

monopólio da iniciativa de políticas de interesse universal. As conferências da OMC e os 

Fóruns Sociais Mundiais são exemplos concretos deste espaço perdido”. (Schmidt, 2000: 261) 

 

Face estas mudanças por que passa a sociedade atual, a posição que ocupam o ensino 

superior, a ciência e a tecnologia neste novo cenário internacionalizante são fundamentais 
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para o entendimento das relações entre a Universidade brasileira e o modelo de 

desenvolvimento sócio-econômico-político adotado pelo país.  As exigências do mercado das 

profissões transformam e passam a determinar em grande parte os rumos da outrora 

Universidade liberal e contestadora e o certificado universitário é um requisito indispensável 

hoje, mais ainda que anteriormente, em face da centralidade do conhecimento, que requer 

rigoroso embasamento conceitual e metodológico para abordar, compreender e tratar 

problemas e situações cotidianas ou hipotéticas.   

 

O impacto desta constatação, para a educação e para as cobranças que a ela são feitas, é a de 

que importa menos o que se aprende e sim a forma correta de aprender, já que o 

desenvolvimento globalizado está ancorado em matrizes de produção que requerem 

conhecimento científico e habilidade em lidar com informações e só é possível participar ativa 

e criativamente deste processo com nível de educação elevada, considerando o intercâmbio e 

importação de modelos de gestão principalmente por parte das grandes empresas 

multinacionais que se instalam no país, assim como as joint-ventures e a nacionalização de 

componentes industrializados que são realizados na busca pela eficiência produtiva e 

competitividade por fatias de no mercado. 

 

Na nova divisão internacional do trabalho que se estrutura, o estrato mais elevado é ocupado 

pelos “produtores de alto valor com base no trabalho informacional”. (CASTELLS, 1999: 

160) A informação é o “eixo em torno do qual organizam-se o mercado, o Estado e a 

sociedade, isso quer dizer que as economias mais capazes de gerar e disseminar 

conhecimentos e transforma-los em informações ou tecnologias estarão no centro da espiral 

do desenvolvimento.” (Rocha, 2000: 205)  

 

Enquanto mercadoria valiosa, a posse de informações e a capacidade de gerar conhecimentos 

são fonte de poder e hegemonia e, como redutos produtores de conhecimento para a 

sociedade, as Universidades brasileiras foram colocadas no bojo das discussões sobre este 

papel que lhe foi delegado, bem como sobre a eficiência demonstrada no seu cumprimento.  

As exigências atuais de Universidade produtora e difusora de conhecimento além de 

formadora de profissionais para o mercado de trabalho são componentes do novo desafio que 

se coloca, inclusive nas avaliações institucionais que visam medir sua eficiência. Adentrar 

neste universo e enxergar as contradições e problemáticas que lhe são inerentes é tarefa 
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essencial para avançar na compreensão do objeto de estudo deste trabalho que é o ensino de 

empreendedorismo nas instituições de ensino superior. 

 

O sistema de educação superior brasileiro atualmente é diversificado, mas também 

estratificado.  No topo desta estrutura encontra-se um número pequeno de Universidades e 

escolas profissionais, em sua maioria pública, que possuem sistema de recompensas que 

valoriza o professor enquanto pesquisador assim como a hierarquia da carreira acadêmica 

cristalizada na posse de títulos.   

 

Esta política de gestão de seu capital humano atrai os mais talentosos para disputar em 

melhores condições os recursos disponíveis para fomento a pesquisa18 e forma uma sólida 

rede de programas de pós-graduação que formam a maioria dos doutores no país.  O estrato 

seguinte é composto por instituições públicas federais e estaduais que não conseguiram 

consolidar programas de pós-graduação, têm dificuldade de atrair e manter doutores em seu 

corpo docente e concentram suas atividades no ensino de graduação e, quando muito, 

conseguem estender a atuação à oferta de cursos de mestrado.  O terceiro estrato é composto 

em sua maioria por instituições privadas que orientam sua atuação para as demandas de 

treinamento e atualização profissional, estendendo-se no máximo até a pós-graduação lato-

sensu.   

 

Mas para uma análise da situação em que se encontra a educação superior atualmente é 

necessário compreender a sua trajetória e os pontos críticos que determinaram as discussões e 

intervenções de que foi alvo.  No início da segunda metade do século XX e até final dos anos 

sessenta a discussão acerca do ensino superior esteve centrada nos fins e objetivos das 

instituições, particularmente das Universidades, sendo que no período entre 1950 e 1985 o 

fato marcante ocorrido foi a grande expansão das matrículas universitárias19, não só no Brasil, 

mas também em outros países da América Latina. No Brasil a massificação foi aumentada em 

29 vezes e no Equador em 67 vezes.  

                                                 
18 O financiamento de pesquisas através dos Fundos Setoriais favorece os Centros de Excelência em Pesquisa, concentrados 
em Universidades públicas federais e estaduais em 85% dos casos.  Tal fato torna evidente um paradoxo, já que as mesmas só 
possuem 26% das matrículas, ao passo que 74% das matrículas estão nas instituições privadas, tornando mais conturbado e 
difícil de gerir o sistema universitário em face destes dados, visto que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia é fruto de 
profunda interação entre ensino e pesquisa. 
19 O Brasil tem feito um esforço notável em direção à ampliação da oferta de ensino superior.  A partir de 574 mil vagas 
oferecidas pelo sistema público e privado em 1994, evoluímos para 766 mil vagas em 1998. A taxa de crescimento de 35% 
em 4 anos, sendo 16% nas instituições públicas e 44% nas privadas, mas continua-se com um déficit de cerca de 2 milhões de 
vagas em 2000, somente considerando o número teórico de pretendentes do ensino médio. (SCHMIDT, 2000:  251) 
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 A ampliação da oferta física e de cursos além da contratação de professores através de 

seleção pouco rigorosa foram as medidas adotadas para atender a onda de expansão na década 

de 1960, e na década seguinte a criação de instituições privadas foi a solução adotada, 

evidenciando o rompimento do “mito de que a educação superior era exclusividade do estado” 

(ARAGON & ROCHA, 2000: 16) 

 

A crescente industrialização brasileira decorrente dos planos de desenvolvimento econômico 

tornou a demanda central da educação superior vinculada diretamente à necessidade de 

ampliar a capacitação profissional e formar os economistas e planejadores que a sociedade 

requeria.  Como conseqüência, este direcionamento levou os problemas centrais da educação 

passarem a ser encarados sob o enfoque da economia e a eficiência institucional desejada a ser 

considerada como resultante de planejamento tanto na esfera macro quanto na esfera micro, 

ou seja “a educação superior como um espaço político e social específico, mas determinado e 

definido desde as perspectivas da análise econômica”. (ARAGON & ROCHA, 2000: 18)  

 

A aplicação dos conhecimentos aos espaços profissionais tornou-se uma exigência tão forte 

que levou as Universidades “a verem-se e serem vistas como meras fábricas de diplomas: o 

que importava era a eficiência do profissional, o que não se associava necessariamente à 

qualidade dos conhecimentos produzidos por estas instituições”.( ARAGON & ROCHA, 

2000: 17) 

 

A Universidade deixava então de ser o lugar especializado de produção e difusão do 

conhecimento básico para a sociedade como também de ser o ambiente de socialização e 

configuração das estruturas de poder das elites, porque seus assuntos deixaram de ser 

considerados como próprios da elite intelectual como haviam sido até finais dos anos 

cinqüenta do século passado.  É oportuno destacar que as mudanças no perfil das elites20 

correspondem às transformações políticas e econômicas ocorridas ao longo da trajetória da 

                                                 
20 Um dos fatores críticos da educação brasileira é apontado historicamente como a postura assumida pelas elites brasileiras, 
que “nunca encararam a educação geral como um bem estratégico, como um componente essencial para a consolidação de 
uma sociedade democrática (...) em parte devido à nossa herança colonial, onde a igreja e os latifundiários controlaram o 
acesso à educação básica e, em particular, o acesso à educação em nível superior. Educação sempre foi vista pelas elites 
econômicas e políticas, como uma deferência pessoal e de classe, ou seja, uma maneira de conferir status diferenciados a 
cidadãos teoricamente iguais.  Renda, propriedade e alto nível de educação sempre estiveram aliados, no Brasil, como forma 
de distinguir pessoas e grupos sociais. (SCHMIDT, 2000: 245) 
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sociedade brasileira21 e a competência profissional requerida dos padres, dos bacharéis em 

direito, do médico, do engenheiro, dos militares, dos administradores públicos e dos 

economistas corresponde às funções que foram chamadas a desempenhar no Estado e na 

administração pública ao longo do tempo.   

 

Durante a década de setenta do século passado tornou-se evidente a debilidade do sistema 

educacional brasileiro e a ditadura militar ao mesmo tempo em que deu o início a um grande 

esforço de superação das deficiências em todos os níveis, inclusive colocando a educação 

superior sob o seu total controle através da criação de um Sistema Nacional de Pós-

Graduação, de Programas de Fomento à Pesquisa e à Pós-Graduação, de Programas de 

Formação de Docentes, do redirecionamento de investimentos e do fortalecimento do Sistema 

Federal de Ensino Superior, impôs a obediência ao modelo imperante de formar profissionais 

eficientes, mas coibindo a manifestação livre de diferentes posições ideológicas e científicas. 

 

 Com a neutralização ideológica da academia a partir da cooptação pelo regime militar, a 

universidade brasileira alcançou níveis de qualificação sem paralelo na América-Latina. O 

CNPq/MCT22 e a Capes/MEC23 tornaram-se as entidades responsáveis pela colocação do 

Brasil no cenário latino-americano como o melhor sistema de pós-graduação.    

 

Os efeitos decorrentes desta orientação foram diversos.  O apoio governamental para a 

formação pós-graduada de docentes estruturou a pesquisa nas Instituições de Ensino Superior 

- IES, entretanto, ARAGON & ROCHA (2000) destacam que uma pedagogia da educação 

superior não foi desenvolvida, já que a formação técnico-pedagógica de docentes para o 

terceiro grau foi preterida em favor de uma formação de pesquisadores e especialistas.  Em 

1996 a exigência explícita na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de ao menos 

um terço do corpo docente possuir títulos de mestre ou doutor é um reflexo deste 

direcionamento e reforça a carência pedagógica do pesquisador formado.  

 

                                                 
21 Antonio Nunes Ribeiro Sanches, autor das Cartas sobre a Educação da Mocidade, de 1759, e arquiteto da reforma 
educacional do iluminismo pombalino argumentava que os pobres, e em particular as populações do campo, não deveriam ter 
acesso à educação porque esta última introduziria estímulos que produziriam a migração massiva para os poucos centros 
urbanos, e, com ou sem migração, o mecanismo das expectativas crescentes, da frustração e da contestação social 
.(ARAGON & ROCHA, 2000:  40) 
22 Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica/Ministério da Ciência e Tecnologia. 
23 Comissão de Avaliação de Pessoal do Ensino Superior/Ministério da Educação. 
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Na década de 1990 ganha força uma nova forma de intervenção na educação superior, a 

avaliação, que a despeito das posições favoráveis ou contrárias que suscitou, começou a ser 

utilizada pela esfera governamental como estratégia para definir formas de alocação de 

recursos públicos a partir do ranking da IES avaliadas, além de constituir-se em mecanismo 

para racionalizar os gastos.   

 

O Exame Nacional de Cursos, popularmente batizado de Provão, avaliou em 1995 através dos 

mesmos critérios o desempenho de todas as instituições. Internamente as IES encararam as 

avaliações como eventos institucionais que possibilitavam “o autoconhecimento de 

potencialidades e debilidades” (ARAGON & ROCHA, 2000: 20), mas a despeito da 

Comissão de Especialistas do MEC, avaliar as IES de acordo com critérios exclusivamente 

formais e que refletem uma visão de homogeneização, não consideravam para fins avaliativos 

os efeitos sociais do ensino superior nem questões contemporâneas como a empregabilidade 

dos egressos e a interação com o setor produtivo.  

 

A qualidade do ensino superior é um tema polêmico e controverso e como destaca Kent 

(1997: 149) a avaliação da educação superior tinha como propósito buscar sua melhoria, 

estabelecendo uma garantia pública da qualidade das IES, como assegurar normas, custos ou 

juízos diferenciados. As discussões geradas a partir dos resultados das primeiras avaliações 

destacavam que o desempenho das IES não pode ser medido pela equação matemática do 

total de gastos em relação ao total de alunos e com isso a evolução do sistema de avaliação 

ampliou-se para abranger o atingimento de metas em uns casos, a adequação a normas 

profissionais ou a indicadores de desempenho em outros.  

 

Com esse cenário, a avaliação e o planejamento foram aspectos do ambiente empresarial que 

vieram para ficar na política da educação superior e que tem uma abrangência macro. Apesar 

deles, ainda persistem problemas graves, como a manutenção do sistema público de ensino, a 

expansão da capacidade instalada através da educação à distância, as formas compensatórias 

de acesso, as freqüentes greves dos professores e servidores reivindicando aumento salarial, a 

autonomia universitária, além de outros.  

 

A universidade brasileira possui o estatuto formal da autonomia no artigo 207 da Constituição 

Federal, mas o fato é que “a burocracia ministerial controla o cotidiano das instituições, 

através de mecanismos administrativos ex ante financeiros, jurídicos e de pessoal, inclusive 
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com a adesão voluntária da maioria delas, em prol da eficácia administrativa” (OLIVEIRA, 

2000). A Lei de Diretrizes e Bases - LDB de 1996 configura maior flexibilidade ao sistema, 

superando a rigidez mono-estrutural da legislação anterior, e deixa a cargo das próprias 

instituições a adoção de medidas para minimizar as questões de abrangência micro como o 

impacto na docência e na infra-estrutura em decorrência da massificação das matrículas, as 

metodologias para o ensino superior, as exigências do ofício de professor–pesquisador, a 

oferta de vagas para atender a demanda crescente.    

 

A oferta de educação superior tem aumentado drasticamente, dos 13 milhões de matrículas no 

mundo em 1960, passamos para 85 milhões em 1999.  Das matrículas no ensino superior, 

 
37,9% estão no setor público e 62,1% pertencem ao setor privado.  Foi de 28% a taxa de crescimento 

do ensino superior no período de 1994 a 1999.  Apesar deste elevado crescimento, apenas 11% da 

população entre 19 e 24 anos está nas cadeiras universitárias.  Nesta mesma idade escolarizável, estão 

81 % dos americanos, 51% dos franceses, 36% dos Argentinos, 29% dos uruguaios, 28% dos chilenos, 

17% dos Colombianos e 14% dos Mexicanos (SCHMIDT, 2000: 249) 

 

Não é suficiente expandir o ensino superior, é necessário manter sua qualidade elevada.  As 

políticas públicas estabelecem diretrizes não só relacionadas ao aumento de matrículas, mas 

também ao crescimento das instituições e ao surgimento de novas e com isso alimentam uma 

questão polêmica que é a diversificação das instituições para atender demandas diferenciadas 

do setor empresarial e do estado regulador, em especial para as instituições públicas.   

 

Isto leva a necessidade de uma ressignificação cultural da universidade brasileira dado o 

princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão que a rege. A pesquisa 

científica gera uma diversidade e heterogeneidade de idéias, métodos, teorias, hipóteses, 

práticas e sub-culturas, e esta fertilidade da academia tem possibilitado sua renovação e 

adaptação ao longo dos tempos, mas Bourdieu (1998) mostra que se trata de um campo como 

outro qualquer, com relações de força, monopólios, estratégias, lutas, interesses. 

 

A universidade como aparelho reprodutor dos valores da sociedade é condenada pelos críticos 

de orientação esquerda ao considera-la reprodutora das estruturas sociais vigentes através de 

seus currículos e procedimentos com sentidos invisíveis, enquanto o distanciamento crítico 
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imposto aos alunos frente à reprodução social embutida nos códigos de comportamento 

profissional e intelectual dos docentes é condenado pelos críticos de orientação direita.   

 

Isso evidencia que direita e esquerda apesar de terem posições ideológicas distintas, 

posicionam-se de acordo com a tradição da modernidade francesa e a visão de Durkheim, 

“onde a escola é agência básica de socialização para a cidadania” (SCHMIDT, 2000: 240) e 

estas diferentes e não explicitadas posições causam confusão na elaboração de políticas 

educacionais por parte do Estado.   

 

A inserção do tema empreendedorismo no ensino superior também tem causando confusão 

tanto em virtude de questões educacionais relacionadas aos currículos e aos docentes, quanto 

pela aderência a valores e exigências do mercado de trabalho. Como todas as instituições da 

sociedade, procuram as IES se modernizar, desenvolver novas “reflexividades” – implantar 

novas políticas para atender ao processo de formação de um perfil profissional compatível 

com as demandas da sociedade atual. 

 

 

2.2 – Pressuposto teórico: construtivismo e ensino de empreendedorismo 

 

A abordagem construtivista lida com o conhecimento científico na perspectiva daquele que 

aprende, onde o aluno é responsável por seu próprio processo de aprendizagem, é um agente 

criador e desenvolvedor do próprio conhecimento, ou seja, esta é uma característica do 

indivíduo que aprende.  Uma abordagem que considera o aprendiz como sujeito ativo do 

processo de conhecimento já era defendida em 1895 por James Mark Baldwin e em 1916 John 

Dewey, ou seja, antes de Jean Piaget, mas é a partir deste psicólogo que esta abordagem 

ganha espaço.  

 

Existem três concepções de construtivismo: uma derivada da epistemologia genética de Jean 

Piaget, outra derivada da psicologia histórico-cultural de Lev Vygotsky e uma terceira dos 

pós-piagetianos sintonizada com o projeto neoconservador e a pós-modernidade.   

 

O construtivismo é um termo amplo, originado no âmbito das discussões epistemológicas.  

Por isso o seu uso na esfera da educação é genérico e enfatiza o pólo da aprendizagem, 

configurando, no máximo, uma pedagogia centrada no aluno, ao mesmo tempo em que trata 
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de importantes aspectos do ensino.  A concepção construtivista não é uma teoria, mas um 

referencial explicativo que 

 
partindo da consideração social e socializadora da educação escolar, (...) mostra sua potencialidade na 

medida em que é utilizada como instrumento para a análise das situações educativas e como 

ferramenta útil para tomar decisões inteligentes, inerentes ao planejamento, aplicação e avaliação do 

ensino (SOLÉ & COLL, 2004: 10) 

 

O construtivismo surge em oposição às abordagens denominadas de educação tradicional, 

consideradas transmissivas e acumulativas, onde o aluno ocupa o papel receptivo e o 

professor o papel de transmissor de um saber anteriormente elaborado e socialmente 

legitimado e em sintonia às abordagens de educação progressista ou centrada no aluno, em 

que são garantidas as condições adequadas para o aluno desenvolver suas capacidades 

afetivas, cognitivas, sociais e de aprendizagem.  Ou seja, 

 
na concepção construtivista assume-se que na escola os alunos aprendem e se desenvolvem na medida 

em que podem construir significados adequados em torno de conteúdos que configuram no currículo 

escolar.  Essa construção inclui a contribuição ativa e global do aluno, sua disponibilidade e 

conhecimentos prévio no âmbito de uma situação interativa, na qual o professor age como guia e 

mediador entre a criança e a cultura (SOLÉ & COLL, 2004: 24)  

 

A competência do professor é uma soma bastante equilibrada de conhecimento específico da 

disciplina, do processo de aprendizagem e das dimensões sociais da didática: ensino e 

aprendizagem, professor e aluno, conteúdo e forma. Dentro da concepção de ensino que 

considera o estudante protagonista da sua aprendizagem e o professor organizador e 

orientador deste processo, o planejamento dos conteúdos escolares e das avaliações são 

tomados como instrumentos de promoção e de controle da aprendizagem.  Toda didática não 

pode ser pensada sem considerar as transformações históricas e do trabalho 

 

Sendo assim, o objetivo da escola é desenvolver as capacidades dos indivíduos, dar-lhe 

condições para construir conhecimento, buscar autonomia e, neste sentido, os conteúdos 

escolares representam um importante pilar do ensino, pois são: 
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1 - seleção de formas ou saberes culturais em um sentido mais próximo que o da antropologia 

cultural: conceitos, explicações, raciocínios, valores, crenças, habilidades, linguagens, 

sentimentos, atitudes, interesses, comportamentos; 

2 – seleção de formas de saberes culturais cuja assimilação é considerada essencial para que 

se produza um desenvolvimento e uma socialização adequados aos alunos no marco histórico 

da sociedade a que pertencem; 

3 – somente formas e saberes culturais cuja correta e plena assimilação requer uma ajuda 

específica devem ser incluídos como conteúdos de ensino e aprendizagem nas propostas 

curriculares  (odair sass apud SOLÉ & COLL, 2004) 

 

2.3 - Qualificação/Competências – compreendendo o significado e a importância para o 

empreendedorismo 

 

Competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, 

capacidades, informações etc) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de 

situações concretas de trabalho.  O uso freqüente do termo competência na atualidade suscita 

a necessidade compreendê-la, principalmente por sua vinculação a aspectos de desempenho e 

eficiência nas esferas econômica, educacional, laboral e de formação, inclusive substituindo 

“outras noções que prevaleciam anteriormente como as dos saberes e conhecimentos na esfera 

educativa, ou a de qualificação na esfera do trabalho. Essas noções nem por isso 

desapareceram, mas perderam sua posição central e, associadas a competências, sugerem 

outras conotações”. (ROPÉ & TANGUY, 1997: 16) 

 

As discussões sobre competências surgiram paralelamente às relacionadas à substituição do 

paradigma de produção nos anos oitenta do século passado e foram justamente as mudanças 

no mundo do trabalho que possibilitaram (ou exigiram?) a substituição das qualificações por 

um novo conceito de competências.  Novo porque em 1930, o Dicionário Larousse já 

estampava uma definição:  

 
nos assuntos comerciais e industriais, a competência é um conjunto de conhecimentos, qualidades, 

capacidades, e aptidões que habilitam para a discussão, a consulta, a decisão de tudo o que concerne 

seu ofício (...) Ela supõe conhecimentos fundamentados (...) geralmente, considera-se que não há 

competência total se os conhecimentos teóricos não forem acompanhados das qualidades e da 

capacidade que permitem executar as decisões sugeridas”  Essa definição reforça a idéia de que 
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competência é um atributo que só pode ser apreciado e avaliado em uma situação dada. (ROPÉ & 

TANGUY, 1997: 16) 

 

Na Idade Média, o emprego do termo competência era restrito à esfera jurídica e referia-se à 

capacidade reconhecida de se pronunciar sobre determinado tema e o reconhecimento desta 

capacidade era restrito a quem fosse capaz de julgá-la.  Isambert-Jamati (1997) ressaltam que 

para ser competente é necessário possuir domínio de conhecimentos sobre determinado tema, 

para, munido deles, poder decidir a maneira de intervir para obter o resultado pretendido com 

eficácia e economia de recursos.   O uso não erudito da noção de determinada competência 

para tarefas específicas supõe, portanto, que as tarefas sejam complexas e requeiram atividade 

intelectual importante e, também, que essas tarefas sejam cumpridas por especialistas.   

 

Pela forma como é usada no mundo do trabalho, a noção de competência está situada entre os 

saberes intangíveis e as habilidades concretas, sendo inseparável da ação, mas requerendo 

conhecimento prévio para se manifestar e ser reconhecida.  Isto implica que a posse de 

competências não provém unicamente da aprovação de um currículo escolar formal e, sim, do 

exercício de aplicação de conhecimentos em circunstâncias reais.  Ademais estes 

conhecimentos necessários para a resolução de problemas reais não são mecanicamente 

transferíveis, podendo ter sido adquiridos na escola, na família, no trabalho, em situações de 

aprendizagem formal, autodidata, ou até em situações de lazer.   

 

Importa ressaltar que a aquisição de competências não é algo que ocorre em curto espaço de 

tempo e não é estanque nem permanente.  Após a sua aquisição, requer uma atualização 

constante, dado que se constituem num conjunto de propriedade em permanente modificação 

que freqüentemente são submetidas à prova de resolução de problemas concretos em 

situações de trabalho que envolvem margens de incerteza e complexidade técnica. 

 

Deluiz (1997) classifica as competências em:  

1) Técnico-intelectuais, que são as habilidades básicas como aprender a pensar;  

2) Organizacionais e metódicas, que dizem respeito à organização do próprio trabalho, 

estabelecimento de meios próprios e gerenciamento de tempo e espaço;  

3) Comunicativas, ou seja, a capacidade de comunicar-se com o grupo;  

4) Sociais ou saber ser, transferir conhecimentos;  
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5) comportamentais, que advêm da necessidade de incorporar a subjetividade do trabalhador 

nos processos produtivos. 

 

É importante salientar que as competências não são patrimônio do posto de trabalho e sim 

atributos do indivíduo trabalhador e incorporam, portanto, elementos individuais e sociais 

numa trajetória que é particular e única.  Esta individualização das competências enfraquece a 

luta coletiva por direitos trabalhistas (quer sejam relacionados a remuneração, ambiente de 

trabalho, formas de avaliação ou perspectivas de promoção) e requer a implementação de 

sistemas de avaliação adequados, pois por se constituírem em um conjunto de propriedades 

instáveis que devem submeter-se à prova, opõem-se às qualificações, que eram medidas pelo 

diploma e pelo tempo de serviço/trabalho (GALLART y JACINTO, 1995).   

 

As esferas da educação e do trabalho são aparentemente esferas afastadas e estudadas 

tradicionalmente por ramos da sociologia que se ignoram completamente, mas passaram a 

estar vinculadas pois    

 
a atividade de formação, por um lado, ao se desenvolver, deslocou-se de lugares especializados nessa 

função – como a escola – para outros lugares e em especial para as empresas que, tendencialmente, 

tornaram-se lugares e agentes de formação e não só de produção de bens e serviços materiais ou 

culturais.  Por outro lado, desde o fim dos anos 1970, as preocupações de emprego se encontram 

localizadas no centro do sistema educativo, de diversas maneiras mais ou menos visíveis.  Assim, a 

escola progressivamente aproximou-se do mundo das empresas por meio de cooperações de todos os 

tipos, e também por revisões na maneira de pensar os conteúdos de ensino, organizar os modos de 

transmissão dos saberes e de avaliá-los – (ROPÉ & TANGUY, 1987: 18) 

 

As competências não dão as costas para os saberes, mas não se pode pretender desenvolvê-las 

sem dedicar o tempo necessário para colocá-las em prática.  Competências são concebidas 

como saberes em uso, necessários à qualidade de vida pessoal e social, promovidas 

gradualmente ao longo da educação formal e pressupõe que todas as áreas curriculares atuem 

em convergência, visto que  

 
la definición de las competencias, y obviamente su aprendizaje, exigen entonces acuerdo y 

colaboración entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo, se adquieren en trayectorias que 

implican una combinación de educación formal, aprendizaje en el trabajo y, eventualmente, educación 

no formal. GALLART y JACINTO (1995: 2) 
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A onda atual de competências está ancorada em duas constatações: (PERRENOUD, 2003) 

1. A transferência e a mobilização das capacidades e dos conhecimentos não caem do céu. É 

preciso trabalhá-las e treiná-las. Isso exige tempo, etapas didáticas e situações apropriadas; 

2. Na escola não se trabalha suficientemente a transferência e a mobilização de saberes para 

situações da vida real, ou seja, não se dá tanta importância a essa prática. O que aprenderam, 

então, é insuficiente. Os alunos acumulam saberes, passam nos exames, mas não conseguem 

mobilizar o que aprenderam em situações reais, no trabalho e fora dele (família, cidade, lazer 

etc)  

 

O uso de conhecimentos preexistentes distingue o indivíduo competente do talentoso, a 

exemplo do cientista, do pintor ou do escritor, para os quais Isambert-Jamati (1997) atribuem 

características de originalidade, inventividade própria dos criadores, e ressaltam que “a 

capacidade de estabelecer relações imprevistas e assim descobrir o novo, alimentada por 

conhecimentos bem fundamentados em diversos domínios, parece estar em nossa concepção e 

em nossa linguagem, além da competência, exatamente como o talento do artista”. 

(ISAMBERT-JAMATI, 1997: 105)  

 

E se é possível estar além da competência, as autoras acima destacam duas distintas situações 

em que o indivíduo é classificado como aquém da competência: 

 
- não competentes ou incompetentes são aqueles que realizam uma tarefa (profissional ou não, mas 

geralmente profissional) que presumiria, para ser bem executada, conhecimentos e habilidades que 

eles não têm ou têm de forma incompleta. Cometem erros (de diagnóstico ou de intervenção?) ou 

eventualmente, sustentando uma apreciação adequada, utilizam meios desproporcionais ao que é 

pretendido; 

- são qualificados de ‘sem competência específica’aqueles que somente utilizam (ou não são capazes 

de utilizar ...) tarefas, profissionais ou não, que supõe pouquíssima escolha.  É o caso daqueles que só 

utilizam capacidades possuídas por todo homem ou por toda mulher em uma determinada civilização. 

(ISAMBERT-JAMATI, 1997: 105)  

 

A noção de competências e os valores a ela associados vêm se desenvolvendo em paralelo às 

mudanças tecnológicas e socioeconômicas bem como às exigências de avaliação do 

desempenho escolar a partir dos mesmos princípios de eficácia que regulam as relações no 

mercado de trabalho, à centralidade sobre o indivíduo e sobre os fenômenos de cognição.   
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É importante destacar que a visão de que um ensino baseado em saberes disciplinares se 

constitui em vetor de sucesso para uns aprendizes e de fracasso para outros corroborou para a 

caracterização de uma certa conotação solidária e de justiça social das competências, bem 

como para dar importância às diferenças e particularidades individuais, resultando no caráter 

distintivo das competências mais do que o princípio da igualdade que norteia o ensino 

disciplinar.  Considerando que a pedagogia é 

 
uma atividade social que engloba a seleção de saberes a serem transmitidos na escola, sua 

organização, sua distribuição numa instituição diferenciada e hierarquizada, sua transmissão por 

agentes especializados e sua avaliação por métodos apropriados (...)  não se poderia desconhecer que 

uma pedagogia fundada nos objetivos e nas competências parece particularmente adaptada às novas 

exigências sociais de avaliação, prática amplamente reivindicada na década de 1980, e que requer a 

execução de procedimentos de padronização e de técnicas fundadas na avaliação. (ROPÉ & 

TANGUY, 1987: 20)  

 

As ciências cognitivas redefiniram as noções de saberes e competências.  Os saberes sociais, 

compreendidos pelo trio saber, savoir-faire e saber-ser foram adotados como sendo 

constituidores do conjunto de competências, que englobam e ampliam a noção de 

qualificação.  No discurso das empresas as competências não estão formalmente ligadas à 

formação inicial, podendo “ter sido adquiridas em empregos anteriores, em estágios, longos 

ou breves, de formação contínua, mas também em atividades lúdicas, de interesse público fora 

da profissão, atividades familiares etc” (ISAMBERT-JAMATI, 1997: 107) e passaram a ser 

consideradas opostas à qualificação por esta ser avaliada pela aquisição de um diploma, de um 

título que atesta para sempre um saber adquirido.   

 

Este panorama é bem representado pela mulher trabalhadora, que aprendeu fora da escola e do 

trabalho a planejar e conduzir uma jornada dupla.  Outras exigências atuais como a 

adaptabilidade e a capacidade de iniciativa e que podem ser adquiridas em atividades 

esportivas, trabalhos voluntários, reforçam o caráter eclético da aquisição de competências 

por parte do trabalhador atual. 

 

Os defensores de uma educação para as competências querem um processo didático menos 

centrado na transmissão de conteúdos. Eles afirmam que basear o ensino apenas na 

“transmissão” de conceitos e regras (como no caso da ortografia e da gramática ou da simples 
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“decoreba” de nomes e datas em Geografia e História) torna impossível desenvolver a 

habilidade para aplicar os conhecimentos em situações em que eles são necessários.   

 

Não se quer ensinar competências abstratas, que não se exerçam sobre conteúdo nenhum e, 

por outro lado, não se deseja ensinar apenas conteúdos irrelevantes para os quais alunas e 

alunos não conseguem encontrar nenhum uso no contexto de suas ações e reflexões dentro e 

fora da escola.  Em 1929, o filósofo inglês Alfred N. Whitehead (1861-1947) já tinha uma 

opinião parecida: “A importância do conhecimento está em seu uso, em nosso domínio ativo 

sobre ele”.  

Existem três suportes da abordagem por competências, caso ela atenda suas ambições : ela 

pode aumentar o sentido de trabalho escolar e modificar a relação com o saber dos alunos em 

dificuldade; favorecer as aproximações construtivistas, a avaliação formativa, a pedagogia 

diferenciada, que pode facilitar a assimilação ativa dos saberes; pode colocar os professores 

em movimento, incitá-los a falar de pedagogia e a cooperar no quadro de equipes ou de 

projetos do estabelecimento escolar. 

Articulado ao conceito de competência surge um outro conceito, o de empregabilidade, que, 

apesar de não ter contornos definidos, diz respeito à passagem de uma situação de 

desemprego para a de emprego ou à capacidade de obter um emprego.  Além disso, é uma 

abordagem que trata das relações entre educação e formação, e da natureza dos empregos 

contemporâneos, situando-se no limite entre o senso comum e o científico e suscitando a 

crítica de que atribui às afirmações uma aparência científica pois sob sua capa enfatiza 

capacidades sem contexto e evoca a crença de que  

 
existe uma nova teoria das capacidades e de sua distribuição diferencial, da qual competência seria o 

conceito base, ao passo que se trata freqüentemente de um simples hábito relativamente novo de 

expressão e em todo caso muito difundido hoje (...) colocada em uso por certos piagetianos, as 

competências se constroem graças ao estado de evolução atingido pelo sujeito (ROPÉ & TANGUY, 

1987: 132) 

 

A prioridade dada ao conceito de competências é um recurso para quem busca uma educação 

mais equilibrada, em que os objetivos são definidos não apenas em termos de conteúdos a 

serem assimilados, mas com base na discussão das capacidades que os alunos devem possuir 
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para poderem atuar de forma eficiente, dentro e fora da escola, ao produzirem textos, 

buscarem a solução de problemas, fazerem uma pesquisa, consultarem um mapa, etc. 

Para desenvolver competências é preciso, antes de tudo, trabalhar orientado por problemas e 

por projetos, propor tarefas complexas e desafios que incitem os alunos a mobilizar seus 

conhecimentos e, em certa medida, completá-los. Isso pressupõe uma pedagogia ativa, 

cooperativa, aberta para a cidade ou para o bairro, seja na zona urbana ou rural, em que os 

professores não pensem que dar o curso é o cerne da profissão.  

Ensinar nesta perspectiva consiste em conceber, encaixar e regular situações de aprendizagem 

seguindo o construtivismo. Para os adeptos da visão construtivista e interativa da 

aprendizagem, trabalhar no desenvolvimento de competências não é uma ruptura. O obstáculo 

está mais em cima: como levar os professores habituados a cumprir rotinas a repensar sua 

profissão ? Eles não desenvolverão competências se não se perceberem como organizadores 

de situações didáticas e de atividades que têm sentido para os alunos, envolvendo-os e, ao 

mesmo tempo, gerando aprendizagens fundamentais.  O foco deste trabalho está no professor, 

em conhecer as percepções que têm sobre o empreendedorismo e as práticas de ensino que 

utiliza em sala de aula para desenvolver a competência para empreender nos alunos.  A 

integração dos conteúdos de empreendedorismo no curso de administração de empresas 

pressupõe a adoção de metodologia de ensino adequada também às novas exigências do 

mundo do trabalho e do indivíduo na sociedade atual  
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Capítulo 3 – EMPREENDEDORISMO  

 

 

Nos dias atuais o termo empreendedorismo vem sendo utilizado de forma abrangente e 

engloba uma variedade de razões que incentivam, limitam ou determinam a sua ação, que no 

âmbito empresarial relaciona-se à inovação e a competitividade e no âmbito individual refere-

se à capacidade de iniciativa e de convívio com o risco resultante. A diversidade conceitual 

sobre empreendedorismo é grande e os seus conceitos esbarram em diferentes e divergentes 

abordagens. 

  

3.1 - Evolução do conceito de empreendedorismo 

 

De origem francesa, a palavra entrepreneur significa aquele que assume riscos e começa algo 

novo.  Mas o primeiro uso do termo foi utilizado para designar Marco Pólo, navegador 

italiano que tentou estabelecer uma rota comercial para o oriente, assumindo os riscos físicos 

e emocionais decorrentes da assinatura de um contrato para vender mercadorias do 

financiador desta empreitada.  Na idade média foram também os gerentes de grandes projetos 

financiados com recursos do governo que receberam esta designação.   

 

A corrente de pensamento liberal no século XVIII defendia a liberdade plena para que cada 

um pudesse colher os resultados do próprio trabalho.  Nesta época, nascia a revolução 

industrial e o banqueiro Richard Cantillon buscava nichos de mercado para investir com 
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retornos lucrativos tomando decisões baseadas em análise do risco. Observando a relação 

contratual estabelecida com o governo para realizar serviços ou fornecer produtos a preços 

geralmente prefixados, Cantillon chamou de empreendedor aquele que obtinha lucro além do 

esperado, pois havia feito algo novo e diferente. 

 

Um século mais tarde, o economista francês J.B.Say, (apud DRUKER, 1986: 27) afirmou que 

“o empreendedor transfere recursos econômicos de um setor de produtividade mais baixa para 

um setor de produtividade mais elevada e de maior rendimento” e diferenciou o lucro do 

empreendedor – aquele que assume os riscos de lucro ou prejuízo decorrente de um contrato, 

do lucro do capitalista – aquele que fornece o capital.   

 

O pioneirismo em diferenciar o lucro do empreendedor e do capitalista torna J.B.Say um dos 

criadores do termo empreendedorismo, sendo que a separação entre estes dois agentes 

econômicos é definitivamente estabelecida no século XVIII, provavelmente devido ao início 

da industrialização, sendo o financiamento dos experimentos das pesquisas sobre eletricidade 

e química realizadas por Thomas Edison um exemplo clássico utilizado para ilustrar esta 

separação (DORNELAS, 2001).   

 

Em 1910, o também economista Joseph Schumpeter lança o seu conceito de desenvolvimento 

econômico, contrário ao da economia “tradicional” do Fluxo Circular, e coloca o 

empreendedor como sendo a pessoa responsável pelo fenômeno de destruição criadora, por 

ele considerado como o impulso fundamental que aciona e mantém em marcha o motor do 

capitalismo. Para Schumpeter, ‘o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica 

existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de 

organização ou pela exploração de novos recursos e materiais’. (DORNELAS, 2001: 37).   

 

Desde que o termo foi cunhado por Say, tem havido indefinições e incertezas a seu respeito, 

mas é central o fato dos pioneiros-economistas associarem o empreendedor ao 

desenvolvimento econômico e ao aproveitamento de oportunidades de negócios.  Na década 

de 60 do século passado o conceito de empreendedor mudou de enfoque com as contribuições 

dos comportamentalistas.  

 

David McClelland, psicólogo da Universidade Harvard, identificou um elemento psicológico 

crítico nos empreendedores bem-sucedidos e o classificou como ‘motivação da realização’ ou 
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‘impulso para melhorar’.  Esta descoberta gerou a tipificação do empreendedor como uma 

pessoa com necessidade de grandes realizações e autonomia, sustentou a Teoria Geral da 

Necessidade de Realização (n Ach)24 e originou uma metodologia de Treinamento da 

Motivação para a Realização25 encomendada pela ONU e que foi disseminada com a 

finalidade de melhorar este elemento psicológico e torná-lo aplicável em situações 

empresariais. Em sua Teoria, McClelland especificou três atributos como sendo 

características dos empreendedores: 

 
1- responsabilidade individual para resolver problemas, estabelecer metas e atingi-las através de seu 

próprio esforço; 2- aceitação de riscos moderados como uma função da habilidade, não do acaso; e 3- 

conhecimento dos resultados da realização da decisão/tarefa. A conclusão de McClelland de que uma 

alta n Ach leva os indivíduos a demonstrar um comportamento empresarial gerou vários estudos, cujos 

resultados não são conclusivos; alguns dos estudos relatam que há uma forte relação entre n Ach e 

empreendedores, enquanto outros não a identificam (HISRICH, 2005: 78) 

 

A vertente psicológica foi ampliada pelo Canadense Louis J. Filion que denomina “o 

empreendedor uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de estabelecer e atingir objetivos 

e que mantém alto nível de consciência do ambiente em que vive, usando-a para detectar 

oportunidade de negócios. Um empreendedor que continua a aprender a respeito de possíveis 

oportunidades de negócios e a tomar decisões moderadamente arriscadas que objetivam a 

inovação, continuará a desempenhar um papel empreendedor”. Resumindo os elementos 

essenciais deste conceito teremos que “o empreendedor é uma pessoa que imagina, 

desenvolve e realiza visões” (FILION, 1999).   

 

Para este autor, o empreendedor deve continuamente aprender com o meio para que a visão se 

realize, e para isso a “engenharia pedagógica aparece como fundamental e parece fazer a 

diferença quanto ao nível de aprendizagem dos modos de pensamento dos empreendedores” 

(FILION, 2000: 39). Além de resgatar aspectos conceituais dos economistas, Filion inclui a 

educação como variável-chave envolvida, pois para ele o “caminho do futuro empreendedor 

consiste em aprender a definir os contextos e a tomar decisões de compromisso para melhor 

definir o conceito sobre si mesmo. Isto implica que o aluno deve desenvolver uma relação 
                                                 
24 n Acht é a forma contraída de need Achievement, ou necessidade de realização 
25 Este treinamento busca desenvolver as três características do comportamento empreendedor: busca de 
oportunidade e iniciativa, persistência, disposição para correr riscos calculados, exigência de qualidade e 
eficiência, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento, persuasão e rede 
de contatos, independência e autoconfiança. A metodologia é desenvolvida no Brasil pelo SEBRAE com o nome 
EMPRETEC 
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pró-ativa com o aprendizado e pressupõe um ensino ancorado em teoria de aprendizagem 

adequada para tal.” (FILION, 2000: 38)  

 

Identificado inicialmente pelos economistas como elemento útil para a compreensão do 

desenvolvimento, o empreendedor como pessoa tornou-se objeto de estudo e atualmente o 

campo de estudo do empreendedorismo expandiu-se para as diversas disciplinas das ciências 

humanas e sociais.   

 

As características e atitudes do empreendedor, os efeitos econômicos e sociais decorrentes de 

sua atuação, o impacto que os valores culturais e as variáveis educacionais provocam na sua 

motivação para empreender e no seu processo de aprendizagem, o processo de criação de 

negócios, são alguma das vertentes do campo de estudo do empreendedorismo.  Como 

nenhum campo acadêmico pode prescindir de teoria, por isso pesquisas teóricas e pesquisas 

aplicadas no âmbito da economia, psicologia, administração, antropologia, sociologia, 

educação, política e pedagogia são necessárias para criar um campo de estudo composto de 

elementos convergentes que venham a contribuir para a sua compreensão. 

 

As variações quanto ao estilo de fazer negócios foi utilizada por Smith (apud 

CHIAVENATO, 2004: 8) para caracterizar os dois padrões básicos e excludentes localizados 

nas extremidades de um continuum: o empreendedor artesão, pessoa que inicia um negócio e 

que tem conhecimentos e habilidades técnicas, mas falta-lhe visão de mercado e de gestão de 

negócios; o empreendedor oportunista, pessoa que inicia um negócio e tem habilidades 

gerenciais e educação formal adequada para a gestão do negócio.  Para Smith, o ideal é 

procurar desenvolver-se para o extremo oportunista.  

 

Para Mussak (2003) o empreendedorismo engloba quatro qualidades humanas aplicadas em 

conjunto, iniciativa, criatividade, ousadia e responsabilidade. “Ser empreendedor é fazer o que 

ninguém fez, encontrar novas soluções para antigos problemas, antecipar respostas a 

perguntas ainda não formuladas, agilizar processos, facilitar trâmites, acelerar resultados, 

colocar o sorriso antes do motivo de sorrir. Empreender é gerar riqueza, patrocinar progresso, 

criar vida.”  Mussak (2003: 119). 

 

Hisrich (2004: 27) define empreendedorismo como “o processo de criar algo diferente e com 

valor, dedicando o tempo e o esforço necessários, assumindo os risco financeiros, 
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psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as conseqüentes recompensas da 

satisfação econômica e social”.   

 

As diferenças e similaridades entre o administrador e o empreendedor, seus papéis, 

características e forma de atuação são outras abordagens que surgem e que apresentam 

posições controversas entre os estudiosos.  “A primeira condição inerente ao chefe da grande 

empresa é a de ser um bom administrador” (FAYOL, 1990: 98). O foco na estrutura 

organizacional e na impessoalidade da abordagem do processo de planejar, organizar, 

comandar e controlar os recursos necessários ao atingimento dos objetivos da empresa foi 

disseminado por Henry Fayol no início do século XX como sendo a forma de atuação e 

função do administrador e com o passar dos anos foi reformulado e complementado por 

outros autores.    

 

A posição ocupada na hierarquia, a tomada de decisão, o conhecimento que detém, o nível de 

responsabilidade, a visão do negócio, a atuação conforme o tempo de vida da empresa, as 

características pessoais são algumas variáveis que foram analisadas e que trouxeram 

contribuições discordantes e contraditórias sobre o administrador e o empreendedor.  A 

distinção entre os dois é sutil, ilustrada pela afirmação:   

 
Todo empreendedor precisa ser um bom administrador para poder tomar as decisões adequadas no 

momento certo, para definir prioridades e para gerenciar. Por outro lado, nem todo administrador tem 

as habilidades e anseios dos empreendedores, por mais eficaz que seja o administrador em realizar o 

seu trabalho. (DÓRENLAS, 2003: 18) 

 

O empreendedor é a pessoa que inicia e/ou opera um negócio para realizar uma idéia ou 

projeto pessoal assumindo riscos e responsabilidades e inovando continuamente.  Essa 

definição envolve não apenas os fundadores de empresas, mas os membros da segunda e 

terceira geração de empresas familiares e os gerentes-proprietários, que compram empresas já 

existentes de seus fundadores (Longenecker apud CHIAVENATO, 2004: 3). Enquanto heróis 

populares do mundo dos negócios, os empreendedores fornecem empregos, introduzem 

inovações no mercado e no processo produtivo e estimulam o crescimento econômico.   

 

Para Russel Knight (apud CHIAVENATO, 2004), nem todo empreendedor busca uma meta 

ou objetivo novo na vida, existem aqueles que empreendem para escapar de algum fator 
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presente no ambiente em que vive. A partir de diversos fatores ambientais que estimulam 

estas pessoas a montar um negócio, o autor os classificou como refugiados.  O lar, a 

sociedade, a educação, a empresa, os pais, o gênero e até o país são apontados pelo autor 

como responsáveis por impulsionar os refugiados a criar novos negócios.  Esta tipificação é 

contrária à vertente psicológica que coloca o empreendedor como agente ativo no processo 

empreender o novo, por possuir características pessoais que o diferenciam dos demais.  Dados 

da pesquisa GEM26 (Global Entrepreneurship Monitor) corroboram com a classificação de 

Knigh, talvez incluindo um novo tipo, o refugiado do mercado, ou empreendedor por 

necessidade. 

 

Empreendedor por necessidade, segundo o GEM, é aquela pessoa que, não tendo outra forma 

de auferir renda, monta um negócio próprio para sobreviver. Os dados de 2004 estão 

classificados pela motivação para empreender e no universo pesquisado de empreendedores 

dos 34 países envolvidos o Brasil ocupa o 8o lugar no ranking com 46% da população 

motivada para empreender por necessidade.  

 

O desafio para o Brasil é estimular o empreendedorismo por oportunidade 27, mas a baixa 

educação formal do empreendedor brasileiro, dado que chama a atenção na pesquisa, é um 

fator que dificulta iniciativas neste sentido. Os dados apontam que apenas 14%  têm formação 

superior (completa e incompleta), sendo a média nos países de renda per capita semelhante de 

23%. Outra estatística que reforça o desafio que o Brasil terá que enfrentar para desenvolver o 

                                                 
26 Dos 10 países iniciais em 1999, o projeto de pesquisa do GEM cresceu e abrange atualmente 37 países e representa um 
consórcio de colaboração para compreender as causas e impactos do empreendedorismo na sociedade. A coordenação 
internacional deste consórcio de pesquisa é composta pelo Babson College (EUA), London Business School (Inglaterra) e 
pela Global Entrepreneurship Research Association-GERA (Inglaterra), e conta com apoio financeiro e orientação estratégica 
da Ewing Marion Kauffman Foundation. Esta Fundação foi criada pelo empresário americano que lhe concede o nome, para 
financiar programas de desenvolvimento de jovens e empreendedorismo.  Mr. K, como é afetuosamente chamado pelos 
funcionários, recompensava-os e os tratava como associados, dando-lhes autonomia decisória e partilhando os resultados e 
lucros por eles produzidos. Estes conceitos atualmente fundamentam o que é considerado intra-empreendedorismo numa 
empresa.  A íntegra de todos os relatórios pode ser obtida em http://gemconsortium.org  
No Brasil a coordenação da pesquisa é do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Paraná-IBQP/PR, Instituto 
Euvaldo Lodi-IEL/PR, Pontifica Universidade Católica do Paraná-PUC/PR e Serviço Brasileiro de Apoio às micro e 
Pequenas Empresas-SEBRAE.   
27 O empreendedor por oportunidade é aquele que inicia um negócio para explorar uma oportunidade identificada, 
desenvolve novos produtos, processos ou serviços, abre novos mercados ou adapta conceitos novos para o mercado local.  Na 
edição de 2004 o Brasil ocupou o 18o lugar no ranking do empreendedorismo por oportunidade, o que significa 7,8 milhões 
de pessoas empreendendo por este motivo.  O ranking do empreendedorismo é estabelecido pela Taxa de Atividade 
Empreendedora Total-TEA, e estratificada depois pela motivação, gênero, faixa etária ou outras variáveis.  A TEA representa 
a porcentagem da força de trabalho que está ativamente iniciando novos empreendimentos ou é proprietária-gerente de 
negócio cujo período de exist6encia é inferior a 42 meses.  Em 2004 a TEA mundial foi de 9,3% e a do Brasil foi de 13,5%, 
número que coloca o país em 7o lugar entre os 34 pesquisados, o que representa em torno de 15 milhões de empreendedores, 
um dos maiores entre os países pesquisados, perdendo apenas para os EUA.   

 

http://gemconsortium.org/
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empreendedorismo (por oportunidade ou necessidade) é o percentual de empreendedores que 

sequer concluiu o ensino fundamental: 30% (menos de cinco anos de escola).  

 

Para o senso comum, desenvolvimento econômico e empreendedorismo compõem um círculo 

virtuoso e para tentar compreender a complexidade desta relação que envolve diversas 

variáveis o Global Entrepreneurship Monitor consolida-se anualmente como a empreitada de 

maior abrangência na busca de respostas consistentes.  Além de dados primários28, a pesquisa 

GEM levantou as condições nacionais que afetam o empreendedorismo29, e uma compreensão 

que se chega é que 

 
o ranking dos países participantes do GEM não tem variado significativamente de ano para ano, 

sugerindo que o empreendedorismo é reflexo das características estruturais de um país, sejam estas 

condições macroeconômicas gerais ou fatores culturais, sociais e institucionais. Assim, embora as 

flutuações macroeconômicas gerem mudanças de curta duração no nível da atividade empreendedora, 

o desempenho de cada país tende a se estabelecer em torno de uma linha ao longo do tempo (GEM, 

2004: 17) 

 

Na visão dos especialistas brasileiros ouvidos pelo GEM, os fatores que afetam o 

empreendedorismo no país são de caráter limitante – falta de acesso a crédito, excesso de 

burocracia e impostos e capacitação insuficiente tanto no preparo para o emprego quanto na 

precariedade da educação básica e  fatores de caráter favorável - infra-estrutura comercial e 

profissional, abertura de mercado, composição da população percebida e o clima econômico. 

Para este trabalho, interessam principalmente os fatores relacionados à educação. 

 

Sobre o empreendedorismo no Brasil, FILION (2000: 33) defende que  

 
a cultura no Brasil é a do empreendedor espontâneo. Este está onipresente. Ele só precisa de estímulo, 

como uma flor precisa do sol e de um pouco de água para brotar na primavera. O Brasil está sentado 

em cima de uma das maiores riquezas naturais do mundo, ainda relativamente pouco explorada: o 

potencial empreendedor dos brasileiros. Creio que o Brasil é atualmente um dos países onde poderia 

haver grande explosão empreendedora.  
                                                 
28 Foi pesquisada uma amostra aleatória de 4 mil indivíduos, com idade entre 18 e 64 anos, garantindo um erro amostral 
reduzido de 1,04%.  O número de entrevistados em cada região foi proporcional à porcentagem que na região representa a 
população total, além das proporções para as categorias de gênero e idade.  Os resultados mostram que 45% são mulheres e 
42% tem idade entre 25 e 34 anos.  In: GEM, 2004. 
29 As condições consideradas são: Apoio Financeiro, Políticas Governamentais, Programas Governamentais, Educação e 
Treinamento, Pesquisa e Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia, Infra-estrutura Comercial e Profissional, Abertura 
de Mercado e Barreiras à Entrada, Acesso à Infra-estrutura Física, Normas Culturais e Sociais, Capacidade Empreendedora, 
Características da Força de Trabalho, composição da População Percebida, Contexto Político Institucional e Social. 
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Contextualizar o ambiente em que o empreendedor está inserido é imperioso para entender as 

suas motivações, mesmo porque nenhuma tipologia é suficientemente completa para cobrir 

todos os tipos de empreendedores. É o que defende o Prof Bezamat Neto em sua tese de 

doutorado sobre o empreendedor brasileiro, que tomou como base a motivação pela 

necessidade e os valores da cultura brasileira.  O   

 

virador, que tanto pode ser um artesão, um camelô, um dono de uma bodega qualquer, um 

autônomo, um desempregado ou um assalariado sem carteira, enfim, aquele que ‘se vira’- 

que difere, por razões sócio-histórica e cultural, dos clássicos tipos – conforme o modelo 

taxionômico do pensamento empreendedor brasileiro – do hemisfério norte (SOUZA NETO, 

2003: 13) 

 

O autor defende o empreendedorismo como um fenômeno cultural, deslocando o foco do 

indivíduo para a sociedade, e destaca as mudanças ocorridas no mundo desde que Weber 

explicitou a relação entre cultura e economia em A Ética Protestante e o Espírito do 

Capitalismo. Para Weber, a crença religiosa ou o trabalho ético protestante estabeleciam 

normas de conduta que freavam a extravagância, aprovavam o uso racional e utilitário da 

riqueza e estabeleceram sanção psicológica pelo conceito de trabalho como vocação que fez 

surgir uma 

 

ética econômica especificamente burguesa. Com a consciência de estar na plenitude da graça 

de Deus e visivelmente por Ele abençoado, o empreendedor burguês, desde que 

permanecesse dentro dos limites da correção formal, que sua conduta moral permanecesse 

intacta e que não fosse questionável o uso que fazia da riqueza, poderia perseguir seus 

interesses pecuniários o quanto quisesse, e com isso sentir que estava cumprindo um dever. 

Ademais, o poder do ascetismo religioso punha-lhe à disposição trabalhadores sóbrios, 

conscienciosos e extraordinariamente ativos, que se agarravam ao seu trabalho como a um 

propósito de vida desejado por Deus. (WEBER, 2004: 132) 

 

As mudanças ocorridas no mundo alteraram o panorama econômico, afetaram as culturas nas 

esferas local e mundial, fizeram proliferar novas crenças religiosas e conseqüentemente o 

ambiente vigente para o espírito empreendedor.  Na visão de Gartner (apud CHIAVENATO, 

2004: 3), o espírito empreendedor está presente em todas as pessoas que, mesmo sem 
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fundarem uma empresa ou iniciarem seus próprios negócios, estão preocupadas e focalizadas 

em assumir riscos e inovar continuamente.  

 

Atualmente, o termo já se expandiu para comportar também o que acontece dentro das 

organizações, com vistas a capitalizar os indivíduos que acreditam que algo pode ser feito de 

maneira diferente e melhor e garantir que os funcionários criativos não a abandonem. O 

empreendedor interno, intra-empreendedor ou empreendedor corporativo é a denominação de 

Giffond Pinchot (apud HISRICH, 2004) para designar as pessoas que se comportam de forma 

pró-ativa no ambiente de hipercompetição doméstica e internacional que força as empresas a 

ajustar os valores e práticas vigentes na cultura corporativa.   

 

Dolabela (1999: 47) afirma existirem diversas razões que motivam os jovens a abrir seu 

próprio negócio ou ter atitude empreendedora na área que escolheu atuar:  

 Auto-realização – exteriorização do que se passa no âmago de uma pessoa aliada à 

atividade empresarial faz com que o trabalho e o lazer andem juntos; 

 Estimular o desenvolvimento – criação e alocação de valores para indivíduos e para a 

sociedade, desenvolvendo fatores de inovação tecnológica e de crescimento 

econômico; 

 Responder ao desemprego – adoção de nova atitude diante da escassez de trabalho e 

da nova visão do mundo; 

 Ampliar a base tecnológica – desenvolvimento de novos conhecimentos; 

 Sonho de montar o próprio negócio – desejo de se tornar ‘chefe’. 

 

 

Cunningham e Lischeron (apud HASHIMOTO, 2006) destacam que a tradicional definição 

de empreendedorismo é questionável – abrir um negócio próprio – porque quem herda um 

negócio, como Henry Ford II, não é um empreendedor, assim como quem compra empresas, 

como Benjamin Steinbruck ou Jorge Paulo Lemann, ou as gerencia como funcionário, como 

Lee Iacoca.  As diversas contribuições e abordagens trazidas (pela psicologia, sociologia, 

administração, economia) tornaram o empreendedorismo um fenômeno socioeconômico: 

escolas querem ensinar, pesquisadores querem estudar, governos querem subsidiar, 

organizações querem apoiar e pessoas querem ser, independentemente do que fazem.  Esta 

diversidade de interesses levou estes autores a classificar os estudos sobre empreendedorismo 

em seis escolas de pensamento: 
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 A Escola Bibliográfica estuda a história de vida de grandes empreendedores 

mostrando que os traços empreendedores são inatos e não podem ser desenvolvidos, a 

pessoa simplesmente nasce empreendedora, se diferencia das demais pela intuição, 

pelo ‘sexto-sentido’ para identificar a aproveitar oportunidades. 

 A Escola Psicológica estuda as características comportamentais e de personalidade dos 

empreendedores e defende que eles desenvolvem uma série de atitudes, crenças e 

valores que moldam sua personalidade em torno de três áreas de atenção: valores 

pessoais, propensão ao risco e necessidade de realização. 

 A Escola Clássica defende que o empreendedor é aquele que ‘cria’ algo, e não aquele 

que ‘possui’. Esta Escola estuda a criatividade, a descoberta e a inovação e segue a 

linha dos trabalhos do economista Joseph Schumpeter. 

 A Escola da Administração defende que o empreendedor é uma pessoa que organiza e 

administra um negócio, assumindo os riscos de lucro e prejuízo inerentes, planejando, 

supervisionando, controlando e dirigindo o empreendeimento. A importância do Plano 

de Negócios como instrumento de planejamento e estruturação de idéias nasce desta 

escola.   

 A Escola da Liderança retrata o empreendedor como um líder que mobiliza as pessoas 

em torno de objetivos e propósitos, pressupõe que nenhum empreendedor obtém 

resultado sozinho, é preciso, acima de tudo, montar uma equipe, motiva-la e 

desenvolve-la para construir coisas em conjunto . 

 A Escola Corporativa defende que as habilidades empreendedoras podem ser úteis em 

organizações complexas, nasceu das dificuldades e necessidades das organizações em 

desenvolver os empreendedores internos ou o clima empreendedor. 

 

A classificação do empreendedorismo em três linhas de estudo é defendida pelos professores 

da Harvard Business School, Stevenson e Jarillo (apud HASHIMOTO, 2006: 3):  

 
a primeira é formada por economistas e o seu interesse concentra-se nos resultados das ações 

empreendedoras, e não apenas no empreendedor e nas suas ações. A segunda linha é constituída por 

psicólogos e sociólogos e enfatizam o empreendedor como indivíduo, analisando seu passado, suas 

motivações, seu ambiente e seus valores. A terceira linha é estabelecida por administradores e busca 

conhecer suas habilidades gerenciais e administrativas, a forma como conseguem atingir seus 

objetivos, suas metodologias, técnicas e ferramentas, o processo de tomada de decisão, a forma de 

resolver problemas e todo o instrumental utilizado. 
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Tantas e divergentes abordagens levaram o termo empreendedorismo a uma crise de 

identidade. Pesquisa realizada em 1994 por Morris, Lewis e Sexton (apud HASHIMOTO, 

2006) apontam 77 definições do termo nas mais respeitadas publicações especializadas dos 

Estados Unidos no período de 1982 e 199230.  Esta vastidão de conceitos deve-se aos distintos 

propósitos e contextos que os seus autores levaram em consideração.  A disseminação do 

interesse pelo tema no Brasil se deu justamente no fervilhar desta crise de identidade, 

entretanto, todos os conceitos apontam claramente para o “processo de criação de valor, seja 

por meio de emprego, lucro, crescimento, bem-estar, empresas, inovação ou mudança. Uma 

coisa é certa, é mais fácil compreender o conceito de empreendedorismo do que encontrar 

uma forma de defini-lo em palavras.”  (HASHIMOTO, 2006: 8) 

 

 

3.2 - O ensino de empreendedorismo no Brasil e Sergipe 

 

Nos Estados Unidos, a introdução de cursos com objetivos de formação empreendedora data 

de 1947 na Escola de Administração de Harvard para qualificar ex-combatentes da Segunda 

Grande Guerra Mundial para o mercado de trabalho na situação de auto-emprego 

(GUIMARÃES, 2000). Em 1948 a Saint Gallen University promoveu a primeira conferência 

sobre a pequena empresa e seus problemas, em 1953 Peter Drucker montou um curso na New 

York University sobre inovações e empreendedorismo. 

 

Até a década de 1970 o crescimento desta oferta manteve-se lento e esporádico, e sua 

importância só tornou-se evidente em 1978 quando o Babson College instituiu a Academy of 

Distinguished Emtrepreneur para premiar empreendedores em nível mundial e tornando-se 

referência como prêmio para outras universidades e referência no ensino de 

empreendedorismo nos EUA. Para o professor Jeffry  Timmons, do Babson College, o 

empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para o século XXI mais do que a 

revolução industrial foi para o século XIX. (DOLABELA, 1999). 

                                                 
30 Principais termos-chave identificados no conteúdo das definições de empreendedorismo, em ordem de 
menções: (iniciar/fundar/criar; novo negócio; inovação/novos produtos/novos mercados; aproveitamento de 
oportunidades; risco/incerteza; busca de lucro/benefícios pessoais; novas combinações de recursos ou meios de 
produção; gestão; busca e uso de recursos; criação de valor; crescimento; atividade de processo; propriedade; 
empresa existente; iniciativa/realização/proatividade;   responsabilidade/fonte de autoridade; formulação de 
estratégia.) In: HASHIMOTO, Marcos. Espírito Empreendedor nas Organizações: aumentando a 
competitividade através do intra-empreendedorismo.São Paulo: Saraiva: 2006, p.7). 
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Em 1985 o levantamento realizado indicou a existência de 160 cursos de administração que 

ofertavam a disciplina, uma década depois este número ultrapassou 400 escolas e em cinco 

Estados Americanos o ensino de empreendedorismo é obrigatório.   

 

No Brasil, a primeira iniciativa ocorreu em 1981 na Escola de Administração de Empresas da 

Fundação Getúlio Vargas com a disciplina ‘Novos Negócios’ ministrada pelo professor 

Ronald Degen aos alunos de especialização em administração e três anos depois a oferta 

estendeu-se aos graduandos com a disciplina ‘Criação de Novos Negócios – Formação de 

Empreendedores’.  Em 1989 foi criado pela professora Ofélia Lanna Sette Torres o Centro de 

Integrado de Gestão Empreendedora – CIAGE e posteriormente a FGV incluiu o ensino de 

empreendedorismo nos cursos de Mestrado, Doutorado e MBA (IEL, 2000) 

 

Na Universidade de São Paulo-USP, o professor Silvio Aparecido dos Santos começa a 

lecionar a disciplina ‘Criação de Empresas’ no curso de Graduação em Administração em 

1984 e no ano seguinte a disciplina ‘Criação de Empresas e Empreendimentos de Base 

Tecnológica’ ao Programa de Pós-graduação em Administração da FEA/USP.  Em 1992, 

pessoas da comunidade interessadas em abrir uma empresa tiveram acesso a um Programa de 

Formação de Empreendedores, oferecido em parceria com o SEBRAE/SP. 

 

No Departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

o professor de informática Newton Braga Rosa criou uma disciplina para o ensino de criação 

de empresas no curso de bacharelado em ciência da computação em 1984 e, aproximadamente 

uma década depois, no Departamento de Informática da Universidade Federal de Minas 

Gerais a experiência exitosa da disciplina ‘o empreendedor em informática’, que gerava em 

torno de 5 novas empresas, possibilitou ao Professor Fernando Dolabela desenvolver uma 

metodologia de ensino de empreendedorismo dentro da realidade brasileira: a ‘oficina do 

Empreendedor’, que foi testada e se disseminou em quase todos os Estados a partir da 

parceria estabelecida com o Programa Softex31.   

                                                 
31 O Programa de Exportação de Software Brasileiro – Softex foi criado pelo CNPq com o apoio da FINEP, 
BNDES e SEBRAE e gerenciado pela Sociedade Softex - implantou o Programa Gênesis, voltado para a 
incubação de novos negócios e o Programa Softstart, voltado para o ensino de empreendedorismo. Os resultados 
iniciais (20 incubadoras de software instaladas, 120 empresas criadas a partir da disciplina ‘o empreendedor em 
informática’e mais de 100 instituições de ensino envolvidas, um encontro anual de professores de 
empreendedorismo) estimularam a criação da REUNE em 1997, apoiada por um consórcio de instituições: 
Instituto Euvaldo Lodi/MG, Fundação João Pinheiro/MG, Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e 
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A ‘oficina’ é voltada a capacitar os professores a ensinar empreendedorismo e sua 

implementação requer a criação de uma disciplina por parte da escola/universidade e conta 

com o suporte de uma Rede Universitária de Ensino de Empreendedorismo - REUNE, criado 

em 1997 para proporcionar aos professores a possibilidade de compartilhar experiências.  Em 

dez anos, 250 instituições de ensino superior e mais de 60 mil alunos receberam o conteúdo 

repassado pelos 2.200 professores que foram capacitados. (DOLABELA, 1999) 

 

A Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC criou em 1992 a Escola de Novos 

Empreendedores – ENE que veio a se tornar uma das mais exitosas experiências de ensino de 

empreendedorismo em face dos fortes vínculos internos e externos à universidade que 

desenvolveu.  Nesta mesma linha a Escola Federal de Engenharia de Itajubá criou o Centro 

Empresarial de Formação Empreendedora de Itajubá – GEFEI que está articulado com o 

Projeto Tecnópolis de Itajubá e oferece conteúdo de empreendedorismo em todas as  

disciplinas ofertadas a todos os alunos.  Os professores Fábio Silva e Hermano de Moura, do 

departamento de Informática32 da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, passam a 

oferecer em 1996 uma disciplina de empreendedorismo na graduação de ciência da 

computação, iniciativa voltada para o desenvolvimento de empreendedores e de novos 

negócios.   

 

Uma iniciativa de desenvolvimento de estudos na área de empreendedorismo foi realizada no 

início da década de 1990 pela Universidade Federal de Minas Gerais com a criação do grupo 

de Estudos da Pequena Empresa – GEPE, vinculado ao Departamento de Engenharia da 

Produção e com o apoio do SEBRAE/MG e coordenado pelo professor Gledson Coutinho.  

Uma das atividades do GEPE foram workshops ministrados no período de 1992 a 1994 pelos 

professores canadenses Louis Jacques Filion, André Joyal e Dina lavoie, a partir dos quais 

Filion tornou-se uma referência no país.  (IEL, 2000) 

                                                                                                                                                         
SEBRAE/MG. Em 1998 a CNI-IEL e o SEBRAE Nacional possibilitam a sua expansão para todo o país com o 
Programa REUNE-Brasil. In: IEL, 2000) 
32  O Departamento de Informática, com o apoio da Fundação de Apoio à Ciência e Tecnologia do Estado de 
Pernambuco criou um núcleo de geração e transferência de tecnologia em 1992 denominado Centro de Estudos e 
Sistemas Avançados de Recife – CESAR com foco na exportação de software. Em 1995 o CESAR criou uma 
pré-incubadora, a Recife-Beat, e tornou-se o núcleo da criação do Parque Tecnológico Porto Digital.  A 
disciplina oferecida pelo Departamento tinha como objetivo despertar para a possibilidade de empreender aos 
alunos, cujos projetos viáveis poderiam receber apoio no Parque tecnológico.  Esta iniciativa pioneira tornou-se 
referência para os projetos futuros de desenvolvimento do empreendedorismo por oportunidade no país.   
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A Universidade de Brasília – UnB criou a Escola de Empreendedores em 1995, como o apoio 

do SEBRAE/DF, e, além de oferecer o ensino, realiza anualmente a Semana do 

Empreendedor envolvendo a comunidade acadêmica e empresarial.  Em 1997 a Pontifica 

Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio passou a ensinar empreendedorismo na 

graduação através de três disciplinas, do Laboratório de Criatividade Inovação e Simulação de 

Negócios e de integração com a comunidade econômico-empresarial.  O ensino de 

empreendedorismo nas universidades públicas federais (Bahia, Paraíba, Goiás, Ceará Juiz de 

Fora, Rio de Janeiro, Maranhão, Espírito Santo, Amazonas etc) públicas estaduais (Londrina, 

Campinas, Maringá, São Carlos etc), particulares e faculdades isoladas se disseminou e hoje é 

ofertado em quase todas as instituições no país.  

 

Com a proposta de educar para a auto-realização, Dolabela (2003) desenvolveu e testou em 

escolas da rede pública do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais uma 

metodologia de ensino de empreendedorismo para crianças e jovens de 4 a 17 anos. O teste 

desta pedagogia empreendedora envolveu 24 mil alunos e 1.121 professores de 91 escolas 

(DOLABELA, 2003) e seguiu as três vertentes entre Empreendedorismo e Formação Ética e 

Profissional do Aluno:  

 

1 - Empreendedorismo como relação política, e não unicamente conceitual, instigando os 

alunos a serem atores sociais, apoiando-se em fundamentos de cooperação, democracia e rede 

de relações (comunicada, empresas, etc). A prioridade é a eliminação da pobreza e da 

exclusão social; 

2 - Empreendedorismo como gatilho motivador no que se refere ao desenvolvimento 

profissional do aluno, sua formação inicial, contínua, auto-estima e atitude de eterno aprendiz. 

“o empreendedor pode ser o empregado de uma empresa, um professor, um profissional 

autônomo ou o auto-empregado, isto é, aquele que cria sua oportunidade de trabalho no 

mercado” (DOLABELA, 2003: 12) 

 

3 - Empreendedorismo como proposta educacional – estimulando os alunos a sonhar e desejar 

realizar seus sonhos. “o saber deve ser utilizado para a construção de algo que faz sentido para 

o ser e, por extensão, para o ser social, já que não se concebe o humano fora do social” 

(DOLABELA, 2003: 63). Neste enfoque a pedagogia empreendedora começa com as 
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perguntas: qual é o seu sonho? Qual o seu projeto de vida? O que vai fazer para transformar o 

sonho em realidade? 

 

Souza e Guimarães (2006) realizaram pesquisa em 2003 para traçar o mapa do ensino de 

empreendedorismo nas IES brasileiras participantes deste Programa. Foram pesquisadas IES 

de 1633 unidades da Federação participantes do programa entre 1998 e 200134. O objetivo da 

pesquisa foi descrever as características, aspectos positivos e negativos e apresentar 

recomendações que contribuam com o debate e reflexão.  No nordeste 49 IES foram 

pesquisas, num total de 101, das quais 44% são públicas.  A pesquisa revela que 753 

professores participaram do Programa, 497 responderam a pesquisa e mais de 340 

desenvolveram ações de empreendedorismo na IES no período pesquisado, envolvendo em 

uma ou mais disciplinas mais de 74 mil alunos – a maior parte na Bahia, 12.371.   Nas IES 

pesquisadas, a característica dos programas de ensino de empreendedorismo é enfocar 

principalmente atividades de: 

 

 integração do ensino de empreendedorismo com outros programas como empresas 

juniores, iniciação científica, incubadoras de empresas e desenvolvimento tecnológico, 

com maior destaque para os três primeiros;  

 complementação do conteúdo da disciplina com palestras, seminários, oficinas de 

trabalho e cursos específicos de curta duração; sistema de suporte aos alunos 

composto de aconselhamento, parceria com entidades empresarias e formação de 

clubes de empreendedores;  

 suporte pedagógico através de laboratório de simulação de negócios e 

desenvolvimento de instrumentos e equipamentos; 

 estudos e pesquisas realizados pelos professores e alunos relacionados ao 

empreendedorismo, vinculados a programas de inovação ou trabalhos de conclusão de 

curso (TCC) nos níveis de graduação e pós-graduação; 

 acompanhamento de ex-alunos - esta atividade foi a menos trabalhada nas IES  

 

                                                 
33 Distrito Federal, Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraná, Alagoas, Maranhão, 
Amazonas, Ceará, Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Paraíba.  As IES que 
implantaram o Programa após 2001 não foram pesquisadas por terem recebido a metodologia recentemente e não 
haver tempo para maturação de programas de empreendedorismo. In: Souza e Guimarães, 2006. 
34 As IES que implantaram o Programa após 2001 não foram pesquisadas por terem recebido a metodologia 
recentemente e não haver tempo para maturação de programas de empreendedorismo. In: Souza e Guimarães, 
2006. 
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São as IES públicas que tem realizado pesquisas e estudos sobre empreendedorismo, algumas 

mantém disciplinas específicas e/ou promovem eventos sobre o tema, a exemplo do EGEPE – 

Encontro de Estudos de Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, promovido a 

cada dois anos pelo programa de mestrado das Universidades Estaduais de Maringá e 

Londrina. A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração – ANPAD 

promove um encontro anual que juntamente com o EGEPE são os principais meios de 

divulgação destas pesquisas. 

 

As disciplinas ofertadas são lecionadas por professores de diversas formações, principalmente 

nos cursos de graduação em Administração, Engenharias e Ciência da Computação, tanto nas 

IES públicas quanto nas privadas.  A incorporação do conteúdo de empreendedorismo no 

ensino ainda é parcial: poucas disciplinas abordam o tema como conteúdo central, a maioria 

insere o tema como um tópico do conteúdo programático; a maioria das disciplinas é de 

natureza optativa, poucas são obrigatórias.   

 

Os métodos e técnicas utilizados pelas IES públicas e privadas são aulas expositivas, 

exercícios, jogos, depoimento de empreendedores, recomendação de leituras, teoria aplicada à 

realidade do aluno, e teatro popular em poucos casos.  O recurso instrucional mais utilizado é 

material impresso, seguido de longe da TV e cd-rom.  Novas tecnologias de comunicação e 

informação são muito pouco utilizadas como recursos audiovisuais no processo educacional. 

Os recursos didáticos mais utilizados são: entrevista com empreendedor, livro O Segredo de 

Luiza, desenvolver a visão gerencial, avaliação de aprendizado, pesquisa de mercado, 

apresentação de plano de negócios, concluir a elaboração de plano de negócios, elaboração de 

casos, exercícios de criatividade, brainstorming. 

 

A motivação e a elevada expectativa positiva dos professores com as possibilidades de 

ampliar e institucionalisar o ensino de empreendedorismo é um aspecto qualitativo descrito na 

pesquisa:  

 
há um sentimento unânime entre os entrevistados de que este tema constitui-se, realmente, na alavanca 

para o desenvolvimento econômico e social do país e que é possível formar uma espécie de ‘espírito 

empreendedor’a partir da educação empreendedora (SOUZA e GUIMARÃES, 2006: 252).  
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O lema adotado e praticado por algumas IES para se diferenciar é ‘formação de 

empreendedores’ e sete categorias agrupam as expectativas dos professores em relação aos 

resultados dos programas de empreendedorismo: desenvolvimento de competências 

empreendedoras e disseminação da cultura empreendedora são os mais citados, seguidos de 

perto de criação de novos negócios, e de longe por desenvolvimento de atitude favorável ao 

empreendedorismo e pelo desenvolvimento Estadual, Regional e Nacional.  Busca de 

alternativas de emprego e outros resultados não relacionados são resultados pouco citados. 

 

Por fim, a pesquisa aponta as sugestões dos professores para aprimorar os programas de 

empreendedorismo das IES: as ações relacionadas à implementação de redes regionais, e 

outra nacional, de empreendedorismo, coordenadas pelo IEL e SEBRAE, foram as mais 

citadas, seguidas daquelas voltadas para o aprimoramento dos eventos de formação de 

docentes.  É interessante destacar que os professores transferiram a coordenação destas redes 

para instituições não acadêmicas, responsáveis por ações de transferência e difusão de 

conhecimento no Sistema Nacional de Inovação, além de demonstrarem a necessidade  e 

interesse de se capacitar35. 

  

Além de universidades e escolas públicas, instituições privadas e sem fins lucrativos também 

deram início à disseminação do ensino de empreendedorismo no país. Moradores de favela, 

estudantes de doutorado, empresários e até desempregados são alunos dos diversos cursos 

ofertados, que utilizam desde jogos educativos, metodologias customizadas para a realidade 

brasileira ou importadas.    

 

Em Sergipe, todas as IES oferecem o conteúdo no formato de uma disciplina36 aos seus 

alunos, e instituições empresariais do sistema S, a exemplo do SEBRAE/SE (Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Sergipe) e SENAI (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial) também oferecem conteúdo formatado para quem pretende abrir 

um negócio, inclusive pessoas de baixa escolaridade.   

                                                 
35 Outras sugestões foram feitas pelos professores e agrupadas da seguinte forma: apoio e fomento às atividades 
de empreendedorismo, disseminação da cultura empreendedora, aprimoramento de disciplinas e recursos de 
ensino, pesquisas futuras e gestão de informações, busca de apoio as IES e outras sugestões. In: SOUZA e 
GUIMARÃES, 2006.  
36 A Universidade Tiradentes incluiu a disciplina empreendedorismo obrigatoriamente no curso de graduação em 
administração e em todos os cursos de pós-graduação lato sensu. Outros cursos de graduação também ofertam a 
disciplina. O objetivo é alinhar os conteúdos curriculares e as práticas pedagógicas à missão da IES, de ‘formar 
indivíduos empreendedores, críticos e criativos, preocupados com as questões sociais e o desenvolvimento 
regional. In:  UNIT. Projeto Pedagógico Institucional, 2005.  
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É oportuno destacar que a Secretaria de Estado da Educação e o SEBRAE/SE estão 

desenvolvendo em parceria um projeto de inserção do empreendedorismo no ensino médio, já 

tendo atendido escolas da capital e do interior num processo piloto de teste da metodologia.  

A legislação estadual  já aprovou a inserção do ensino de empreendedorismo como disciplina 

integrante da grade curricular no segundo e terceiro ano do segundo grau (Resolução 08/CNE 

de 14/02/2006) e professores já foram capacitados através de um curso de pós-graduação para 

lecionar nas escolas estaduais que darão início à implantação da nova organização curricular.  

 

Como esfera de ensino novo, essa engenharia educacional está orientada pelas considerações 

do relatório “Educação para o Século XXI” da Unesco, a qual propõe relacionar os pilares 

para a educação propostos no documento – aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

conviver e aprender a ser – aos princípios das teorias de aprendizagem, pois “à educação cabe 

fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado e, ao 

mesmo tempo, a bússola para permitir navegar através dele” (DELORS, 2001: 89).   

 

Delors (2001) salienta ainda que o ensino se preocupou principalmente em desenvolver no 

educando o aprender a conhecer – aquisição de saberes codificados e em menor escala com o 

aprender a fazer – aprender a pôr em prática o saber adquirido.  Os grandes desafios para a 

educação no século XXI serão ensinar o aluno a aprender a conviver, pois requer que o 

aprendiz se desnude de preconceitos acerca do outro, e ensinar a aprender a ser, “conferir a 

todos os seres humanos a liberdade de pensamento, discernimento, sentimentos e imaginação 

de que necessitam para desenvolver os seus talentos e permanecerem, tanto quanto possível, 

donos do seu próprio destino” (DELORS, 2001: 100) 
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Capítulo 4 – ADMINISTRAÇÃO  

 

 

As qualificações necessárias de serem desenvolvidas pelos estudantes universitários dos 

cursos de administração para se inserirem no mercado de trabalho são as habilidades técnicas, 

humanas e conceituais37. Ter agilidade, ser flexível, estar pronto para mudanças, ter 

conhecimento do funcionamento global da empresa, estar atualizado, conhecer assuntos que 

tenham relação com a empresa, interagir e cooperar com os colegas são competências 

exigidas pelo mercado de trabalho, e atualmente, em virtude da demanda por inovações 

contínuas por parte das empresas, ser empreendedor também está na lista de requisitos 

indispensáveis.  Esta nova tendência no perfil das atividades e das características do 

profissional e a nova lógica do trabalho demandam uma outra postura e uma nova educação.   

 

Habilidades técnicas, humanas e conceituais vêm sendo desenvolvidas nos estudantes 

universitários de administração de empresas, mas as habilidades empreendedoras estão 

começando a despertar interesse crescente no ambiente acadêmico, e hoje quase uma centena 

de universidades brasileiras estão oferecendo disciplinas relacionadas ao empreendedorismo 

aos seus alunos ou tratando o tema de forma transversal em seus currículos. 

 

 

4.1 - O ensino de Administração  

 

A educação superior em administração teve início nos Estados Unidos há mais de 100 anos, 

com a criação da Wharton School em 1881, o que faz os EUA ser considerado o berço da 

administração, sendo que no início da década de 1950 formavam-se em torno de 50 mil 
                                                 
37 Habilidade técnica refere-se ao uso de conhecimentos/ferramentas/métodos/técnicas/equipamentos necessários 
à realização de atividades específicas, adquiridas mediante instrução, experiência e educação.  Habilidade 
humana relaciona-se à capacidade de trabalhar com pessoas, entender e estimular para que sejam eficazes e 
gostem do que fazem. Habilidade conceitual consiste em aprender e saber lidar com a complexidade 
organizacional de forma global e estratégica. In: VERGARA, Silvia C. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 
2000) 
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bacharéis, 4 mil mestres e 100 doutores.  Na Europa, até meados da década de 1940, a 

preparação de dirigentes era baseada na acumulação de uma grande quantidade de 

conhecimentos técnicos ou em uma única disciplina, em geral a contabilidade, nas Faculdades 

de Ciências Aplicadas da Alemanha, nos ‘Technical Colleges’ da Grã-Bretanha, ou nas 

‘Écoles de Comercie’ francesas38.   

 

Apresar da utilidade desta formação, a preparação para as responsabilidades de direção não 

diferiam do que estava sendo ensinado aos filósofos, engenheiros ou advogados, mas esta 

formação se manteve, assim como a resistência dos dirigentes de participar de cursos de 

aperfeiçoamento ou o seu descrédito quanto à possibilidade das universidades ou faculdades 

isoladas de contribuir eficazmente para a formação de ocupantes de cargos de decisão de 

empresas públicas ou privadas.  Esta realidade perdurou até pouco depois do final da II 

Guerra, quando começaram a se instalar cursos nos diversos países com um ensino voltado 

para as necessidades das empresas, introduzindo a prática norte-americana de extensão ou 

criando centros patrocinados pela indústria para se promover troca e transferência de 

experiência entre os dirigentes.   

 

As causas desta mudança no perfil do ensino deveram-se ao impacto da própria guerra, que 

teve efeito demonstrativo sobre a importância das questões relacionadas à gestão para o 

sucesso das operações militares, a exemplo do planejamento, da cooperação e da tomada de 

decisão.  As conseqüências da guerra nas empresas, que perdiam contingente para o front e 

tinham que promover os jovens e passar a experiência dos mais velhos de forma acelerada, a 

descentralização das operações das multinacionais e a defesa da iniciativa privada em reação 

aos movimentos de socialização da produção provocaram uma conscientização da 

necessidade de preparação gerencial dos dirigentes para assegurar a continuidade e 

crescimento das empresas e a reestruturação dos países.  Neste sentido, as Missões de Estudos 

Empresarias aos EUA e a criação e fortalecimento dos Centros de Produtividade instalados na 

Europa com recursos do Plano Marshall também representaram contribuição primordial sobre 

a importância da gestão e do seu ensino para os resultados positivos das empresas.  

                                                 
38 Henry Fayol, Engenheiro de Minas Francês, dedicou-se à organização racional do trabalho nas indústrias que 
trabalhou e criou o Centro de Estudos Administrativos para disseminar os fundamentos de sua doutrina e onde 
semanalmente se reuniam pessoas interessadas na administração de negócios comerciais, industriais e 
governamentais. Com a sua doutrina, o Fayolismo, tornou-se o inventor da administração.  Acreditava ser 
necessário “esforçar-se para inculcar as noções administrativas em todas as classes sociais. A escola 
desempenhará, evidentemente, papel considerável nesse ensino” In: FAYOL, Henri. Administração Industrial e 
Geral. São Paulo: Atlas, 1994,  p.39. 
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Na França foram criados os institutos de preparação de administradores junto às principais 

universidades, para ofertar ciclos de aperfeiçoamento aos dirigentes em exercício e oferecer a 

diplomados por outras faculdades um ano de estudos integradores de administração de 

empresas.  Os resultados positivos deste modelo levaram à sua adoção na Grã-Bretanha, 

Espanha, Suécia e Bélgica.   

 

A administração no Brasil teve início com a fundação do Instituto de Organização Racional 

do Trabalho em 23 de junho de 1931, mais conhecido pela sigla IDORT. Os fundamentos da 

Reorganização e da Organização do Trabalho foram trazidos pelo professor suíço naturalizado 

brasileiro Roberto Wange, que foi contratado pela Escola de Engenharia da Universidade de 

São Paulo e assessorou a criação do IDORT. (ANDRADE, 2001) 

 

Mas é ao processo de desenvolvimento industrial que o ensino de administração no Brasil está 

relacionado. A substituição da economia agrária pela industrialização evidenciou uma 

crescente necessidade de profissionais qualificados para gerir as indústrias assim como de 

criar centros de investigação e análise de temas administrativos e relacionados à economia, e 

como a tradição do ensino superior brasileiro foi o de motor do desenvolvimento e formação 

das elites dirigentes, apresentou-se a necessidade de formar essa classe intelectual.  Em 1941 

é criado em São Paulo pelo Pe. Sabóia o primeiro curso na Escola Superior de Administração 

de Negócios – ESAN/SP, inspirado no Graduate School of Business Administration da 

Universidade de Harvard/EUA, com duração de dois anos e especialização no terceiro ano.   

 

A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo – 

FEA/USP é criada em 1946 e passa a oferecer algumas disciplinas ligadas administração.  Em 

1952 é criada no Rio de Janeiro pela Fundação Getúlio Vargas a Escola Brasileira de 

Administração Pública e de Empresas – EBAPE/FGV que já gradua sua primeira turma de 

administradores em 1954. O primeiro currículo especializado em administração surge com a 

Escola Brasileira de Administração de Empresas de São Paulo – EAESP/FGV, fundada em 

1954. este currículo torna-se referência para os demais curso que surgem no Brasil.  

 

Em Sergipe o ensino de administração teve início em 1970 na Faculdade de Ciências 

Econômicas e Administrativas da Universidade Federal de Sergipe-UFS, vinculado ao 

Departamento de Ciências Contábeis ao qual se manteve até 1989 com a criação do 
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Departamento de Administração-DAD (SILVA e SILVA, 1997).  Em 1972 as Faculdades 

Integradas Tiradentes, hoje Universidade Tiradentes, iniciaram o curso, que foi reconhecido 

em 1975, e atualmente é ofertado nos campus de Aracaju, Estância, Propriá e Itabaiana.  

 

A Faculdade de Administração e Negócios – FANESE é a terceira IES a oferecer o curso no 

estado, no ano de 1997, mesmo ano em que a Faculdade São Luis foi autorizada.  Em 2002 a 

Faculdade de Sergipe – FASE e a Faculdade Sergipana – FAZER iniciam o curso, e no ano 

seguinte a Faculdade Amadeus – FAMA.  Em 2004 a Faculdade José Augusto Vieira, com 

sede na cidade de Lagarto, iniciou o sétimo curso superior em administração de Sergipe.    

 

O vasto campo de atuação dos profissionais de Administração - todos setores da economia e a 

capacidade de gerir o próprio negócio – coloca a graduação nesta área em primeiro lugar no 

ranking dos cursos mais procurados do país. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos 

Pedagógicos (INEP), do Ministério da Educação (MEC), o curso é oferecido em 1.710 

estabelecimentos de ensino e tem 576 mil estudantes matriculados, o que representa 15% do 

universo de estudantes universitários no país.  Estes números indicam que a Administração 

atrai hoje mais estudantes do que as áreas de Pedagogia, Engenharia, Letras, Contabilidade e 

Direito, e levanta preocupações com a qualidade dos cursos ofertados e do profissional que 

formam.    

 

Pesquisa do CFA (ANDRADE, 2004) aponta que 14% dos alunos de administração 

escolheram a profissão por vocação, 15% visando melhor colocação no mercado de trabalho e 

27% motivaram-se pelo projeto pessoal de ter uma carreira, abrir ou ampliar um negócio. Ou 

seja, a empregabilidade é fator determinante na escolha atual pela profissão de administrador.  

A estimativa do CFA é de que exista 1 milhão de bacharéis em administradores no país.  

 

A partir de 1993 o Conselho Federal de Educação – CNE/MEC flexibilização os currículos 

mínimos dos cursos de Administração representando avanço significativo do ensino superior 

em Administração, pois dava abertura as IES de criar habilitações específicas além da 

habilitação geral ao  incluir nos currículos disciplinas que atendiam às exigências e inovações 

do mercado de trabalho. Em 1996, a política de democratização do Ensino Superior inova 

criando os cursos seqüenciais com dois anos de duração com o objetivo de atender setores 

produtivos que os cursos tradicionais não atendiam, mas a atuação do egresso destes cursos 

continuaria restrita a área da graduação. Entretanto, muitas IES identificaram nos cursos 
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seqüenciais a possibilidade de atrair maior número de alunos com cursos mais curtos e baratos 

que o Bacharelado.  

 

A expansão desenfreada do número de cursos oferecidos no País acabou gerando problemas 

para a profissão e a  descaracterização dos próprios cursos.  Levantamento do CFA apontou a 

existência atual de 251 tipos de habilitações para cursos na área de Administração, como 

Administração Bancária, Administração Agroindustrial, Administração Hoteleira, de Bares e 

Restaurantes, Hospitalar, Escolar etc.. O resultado foi a formação de profissionais com 

qualificações diversas, respaldadas pela área da Administração, mas que não são considerados 

administradores e nem podem obter registro profissional. 

  

Como objetivo de impedir o prejuízo à base legal do curso de Administração, permitindo ao 

mercado saber o que esperar de um profissional de cada área e ao estudante egresso adentrar 

de fato na área de atuação pretendida, o Conselho Nacional de Educação aprovou as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Administração (Bacharelado).  

As Diretrizes Curriculares determinam que as IES devem formar um administrador  

 
capacitado para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e econômicas da produção e de 

seu gerenciamento no seu conjunto, observados os níveis graduais do processo de tomada de decisão, 

bem como a desenvolver o seu alto gerenciamento e a assimilação de novas informações, 

apresentando flexibilidade intelectual e adaptabilidade contextualizada no trato de situações diversas 

presentes ou emergentes nos vários segmentos do campo de atuação do administrador. (Diretrizes 

Curriculares para o Curso de Administração - Resolução CNE/CES nº 01/2004) 

 
 
Competências e habilidades39 a serem desenvolvidas pelos estudantes, assim como os 
conteúdos curriculares oferecidos pelas IES também foram estabelecidos pelas Diretrizes : 
                                                 
39 Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, introduzir modificações no 
processo produtivo, atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus 
de complexidade, o processo da tomada de decisão; Desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o 
exercício profissional, inclusive nos processo de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais; 
Refletir e atuar criticamente sobre a esfera da produção, compreendendo sua posição e função na estrutura 
produtiva sob seu controle e gerenciamento; Desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico para operar com 
valores e formulações matemáticas presentes nas relações formais e causais entre fenômenos produtivos, 
administrativos e de controle, bem assim expressando-se de modo crítico e criativo diante dos diferentes 
contextos organizacionais e sociais; Ter iniciativa, criatividade, determinação, vontade política e administrativa, 
vontade de aprender, abertura às mudanças e consciência da qualidade e das implicações éticas do exercício 
profissional; Desenvolver capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o 
ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional, em diferentes modelos organizacionais, revelando-
se profissional adaptável. (Diretrizes Curriculares para o Curso de Administração - Resolução CNE/CES nº 
01/2004) 
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Conteúdos Curriculares: 

 Núcleo de formação básica – relacionados com estudos antropológicos, sociológicos, 

filosóficos, psicológicos, ético-profissionais, políticos, comportamentais, econômicos 

e contábeis, bem como os relacionados com as tecnologias da comunicação e da 

informação e das ciências jurídicas; 

 Núcleo de formação profissional – relacionados com as áreas específicas envolvendo 

teorias da administração e das organizações e a administração de recursos humanos, 

mercado e marketing, materiais, produção e logística, financeira e orçamentária, 

sistemas de informação, planejamento estratégicos e serviços;  

 Núcleo de formação complementar – estudos opcionais de caráter transversal e 

interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando.  

 Núcleo de estudos quantitativos e suas tecnologias – abrangendo pesquisa operacional, 

teoria dos jogos, modelos matemáticos e estatísticos a aplicação de tecnologias que 

contribuam para a definição e utilização de estratégias e procedimentos inerentes à 

administração. 

 

O perfil dos professores de administração, segundo pesquisa do CFA (ANDRADE, 2004) 

mostra que 74% são do sexo masculino, 67% são casados, 76% têm menos de 50 anos e 

destes 34% estão na faixa de 31 a 40 anos, 42% tem renda individual de 11 a 20 salários 

mínimos, lecionam em IES privadas e exercem atividades paralelas de consultoria.  Estes 

professores apontam duas principais competências para o administrador: 1-identificar 

problemas, formular e implantar soluções e 2-desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico 

sobre a realidade organizacional.  Comportamento ético e atitude empreendedora farão a 

diferença no perfil profissional do administrador, segundo seus professores.  

 

 

4.2 - O mercado de trabalho no campo da administração no Brasil 

 

O mercado de trabalho para o Administrador oferece espaço em empresas públicas e empresas 

privadas40 para o desenvolvimento de ações nos níveis de direção, gerência, operação, 

                                                 
40 Os profissionais de administração são os mais desejados pelas grandes empresas brasileiras.  – mapa de 
oportunidades de estágio elaborado pelo Guia do Estudante 2006, editora Abril. 
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assessoria, planejamento e pesquisa.  Espaço amplo existe também para trabalho de 

consultoria numa situação de profissional autônomo.   

 

Ao se conceituar Administração como a arte de liderar pessoas e gerenciar recursos 

tecnológicos, materiais, físicos, financeiros etc., visando a busca de resultados superiores para 

a organização, estabelece-se um espaço bem mais amplo, de difícil caracterização de limites, 

como espaço próprio de atuação do administrador. (ANDRADE, 2004)  Mercado de trabalho 

para Chiavenato (2004) é constituído pelas ofertas de trabalho ou de emprego oferecidas pelas 

organizações, em determinado lugar e em determinada época.  No caso do administrador, no 

mercado de trabalho atual existe uma oferta grande de trabalho para funções de gestão, 

entretanto outros profissionais estão ocupando-as.    

 

Em meados da década de 1960 a profissão de Administrador foi regulamenta através da Lei 

4769 de 9 de setembro de 1965, estabelecendo as atividades que lhes são privativas:  

 pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens, laudos, assessoria em geral, chefia 

intermediária, direção superior; 

 pesquisas, estudos, análise, interpretação, planejamento, implantação, coordenação e 

controle dos trabalhos nos campos da Administração, como administração e seleção de 

pessoal, organização e métodos, orçamentos, administração de material, administração 

financeira, administração mercadológica, administração de produção, relações 

industriais, bem como outros campos que esses se desdobrem ou aos quais sejam 

conexos. 

 

O primeiro currículo mínimo do curso de administração foi fixado um ano após a 

regulamentação da profissão, através do parecer n° 307/66 do Conselho Federal de Educação.  

Institucionalizou-se assim a profissão e a formação do administrador, porém, de sua 

regulamentação para cá se passaram 40 anos, o ambiente empresarial, econômico e 

institucional sofreu inúmeras alterações, o currículo mínimo também se modificou mas o 

escopo de atuação do profissional não.  E na prática, outros profissionais estão ocupando este 

espaço no mercado de trabalho que lhe seria privativo. 

 

O Sistema Conselho Federal de Administração CFA/CRAs regulamentou o registro 

profissional de coordenadores de curso de bacharelado em Administração e de professores 

que lecionam matérias profissionalizantes estabelecidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 
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do Curso de Administração, em janeiro de 2005, através das Resoluções Normativas 300 e 

301. Esta ação visa garantir uma melhor qualidade do ensino, assim como um espaço no 

mercado de trabalho tradicionalmente ocupado por profissionais das mais diversas formações, 

reforçando inclusive a percepção de identidade que o administrador atual e futuro terão da 

profissão e da sua formação. 

 

Em 2003 o Conselho Federal de Administração - CFA realizou uma pesquisa nacional 

(ANDRADE, 2004) junto a administradores, professores de graduação em administração e 

empregadores para identificar “O perfil, formação, atuação e oportunidades de trabalho do 

administrador,” a identidade e as competências e habilidades dele requeridas. Para 

caracterizar a profissão, houve consenso por parte dos entrevistados: 63% dos 

Administradores, 73% dos Professores e 63% dos Empregadores afirmaram que ter visão 

sistêmica da organização e promover sinergia entre os indivíduos e os recursos são as 

principais características que identificam o Administrador, sendo que a expressão que melhor 

sintetiza a sua identidade é articulador.  É interessante destacar que nenhuma outra profissão é 

detentora desta identidade e nenhum outro profissional é formado com este foco. 

 

Outro importante resultado desta pesquisa refere-se a qualificação para assumir um cargo 

gerencial. Neste caso, houve dissenso entre os respondentes.  55% dos Administradores e 

50% dos Professores acham necessária a formação em Administração, contra apenas 27% dos 

Empregadores, enquanto 36% deles acreditam que qualquer graduação seguida por uma 

especialização em Administração habilita para a função gerencial.  Estes dados reforçam as 

declarações feitas pelos empregadores durante a etapa qualitativa da pesquisa, reuniões e 

entrevistas realizadas pelos pesquisadores, nas quais “os empregadores demonstraram 

nitidamente que não têm nenhuma preferência por algum curso para designar ocupantes de 

função gerencial, importando basicamente as competências e habilidades, bem como a 

confiança e, sempre que possível, a experiência na função.” (ANDRADE, 2004).   

 

Esta visão, só que por parte da classe empresarial sergipana, já havia sido identificada no final 

da década de 1980 através de pesquisa realizada por Barbosa e Teixeira (1989) segundo a qual 

os empregadores consideram que a experiência prática é mais importante que a formação 

teórica.  Estes dados mostram que a legitimação profissional e acadêmica do Administrador 

representa um dos maiores desafios atuais, senão o maior, visto que os espaços no mercado de 
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trabalho têm sido ocupados por portadores dos mais diversos diplomas, restringindo as 

perspectivas de ocupação e crescimento, como também o interesse pela profissão.  

 

A pesquisa do CFA (ANDRADE, 2004) revela que o administrador brasileiro é do sexo 

masculino (70%); casado (565); formou-se em IES privadas (48%) e fez especialização 

(72%); atualiza-se através de periódicos técnico-científicos e revistas de cunho jornalístico e 

concluiu a graduação no período de 1990/2003 (68%); 68% está empregado com registro em 

carteira, 5% está desempregados e 7% é empresário; 42% trabalha no setor de serviço, 21% 

na industria e 14% no comércio; administração geral é a área funcional de 30%, seguida da 

área financeira por 18%; a posição funcional de gerente é ocupada por 26% e a de diretor por 

8% dos administradores brasileiros; a renda individual é de 6 a 20 salários mínimos para 53% 

e superior a 25 salários mínimos para 21%. 

 

A mesma pesquisa mostra que o setor de serviços é o que oferece maiores oportunidades de 

trabalho segundo a pesquisa, especialmente os segmentos de saúde, turismo, meio ambiente, 

educação, exportação e agronegócios.  Paralelamente, outros fatores limitam a atuação do 

administrador. Um deles é a criação do cargo de ‘gestor público’ no serviço público federal 

que permite o acesso a portador de qualquer diploma de nível superior. O acesso de 

Tecnólogos em Gestão e outros profissionais não habilitados a exercer as atividades privativas 

do administrador são também fatores limitantes no mercado de trabalho.   

   

Hoje, possivelmente mais ainda do que no passado, a gestão de recursos representa um grande 

desafio para a sociedade, o que denota um importante espaço para a atuação do administrador, 

e num momento em que se evidencia um fenômeno paradoxal: a ampliação do trabalho 

precarizado e informal em paralelo à emergência de um trabalho revalorizado. O modelo de 

organização flexível dilui os limites da divisão técnica do trabalho tornando-o cada vez mais 

abstrato, complexo, autônomo, intelectualizado e coletivo, tornando questionáveis os 

conceitos estabelecidos de qualificação, posto de trabalho e emprego. Isto requer do 

administrador uma  

 
multiqualificação e polivalência em trabalhos que agora são muito mais intelectuais do que manuais, e 

a capacidade de diagnóstico, de solucionar problemas, de intervir no processo de trabalho, auto-

organizar-se e enfrentar situações de constantes mudanças, além, é claro, de trabalhar em equipe. O 

administrador deve ser um generalista e não um especialista.  (ANDRADE, 2006) 
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Tabela 01: Análise comparativa entre os administradores do passado e os do futuro 

Os administradores do passado Os administradores do Terceiro Milênio 

Aprendiam quando alguém lhes ensinava Procuram deliberadamente aprender 

Achavam que o aprendizado ocorria 

principalmente na sala da aula 

Reconhecem o poder do aprendizado decorrente 

da experiência de trabalho 

Responsabilizavam o chefe pela carreira deles Sentem-se responsáveis pela própria carreira 

Não eram considerados responsáveis pelo próprio 

desenvolvimento 

Assumem a responsabilidade pelo seu próprio 

desenvolvimento 

Acreditavam que sua formação já estava completa 

ou só precisavam de pequenas reciclagens 

Encaram a educação como uma atividade 

permanente para a vida toda 

Não percebiam a ligação entre o que aprendiam e 

os resultados profissionais 

Percebem como o aprendizado afeta os negócios 

Deixavam o aprendizado a cargo da intuição Decidem intencionalmente o que aprender 

Fonte: Silva, 2001  

 

Além de características pessoais como perseverança, comunicação, flexibilidade, espírito 

empreendedor, saber trabalhar em equipe, administrar o tempo e saber trabalhar sob pressão, 

são exigidos conhecimentos teórico-práticos muito sólidos adquiridos através de curso de 

graduação e pós-graduação e orientação cosmopolita pois terão que atuar considerando 

ambientes e culturas diversas.  Ao presente estudo, interessa saber como o conteúdo de 

empreendedorismo está sendo ensinado aos alunos de administração, que por ser uma 

profissão regulamentada e ensinada em Instituições de Ensino Superior, é regida pela 

legislação vigente e também pelas demandas do mercado de trabalho. 
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Capítulo 5 – O ENSINO DE EMPREENDEDORISMO NO CURSO DE GRADUAÇÃO 

EM ADMINISTRAÇÃO DA UFS 

 

5.1 - O curso analisado   

 

O curso de administração da UFS foi criado no final da década de 1970, funciona no campus 

da Universidade em dois turnos,  e conta, em 2006,  com um quadro de 28 professores, entre 

titulares e substitutos41, com titulação de Doutor, Mestre ou Especialista, e 680 alunos 

matriculados no período 2006-142.  O curso é ofertado pelo Departamento de Administração, 

com 50 vagas anuais para o turno noturno, 50 vagas para o turno diurno e foi autorizado pelo 

Decreto n° 76.785 de 15/12/1975, publicado no Diário Oficial da União de 16/12/1975 e 

passou por três reformas curriculares, em 1992, 1997 e 2000 visando aproximar os conteúdos 

à realidade do mercado.  Obteve nota A no Provão do MEC em 2001 e 1999, nota B em 2003, 

2002, 2000, 1998 e 1996, e nota C em 1997.  De acordo com o seu projeto pedagógico, o 

curso tem por objetivo  

 
desenvolver a capacidade do graduando de analisar criticamente as organizações antecipando e 

promovendo suas mudanças, além da competência para empreender, internalizando valores de 

responsabilidade social, justiça e ética profissional. (...) e está concebido de modo a formar um 

profissional que tenha o seguinte perfil: competência técnica e científica que o capacite a desenvolver 

atividades de gerência, consultoria, assessoramento, planejamento e pesquisa nas organizações 

públicas e privadas. (Resolução 04/2000/CONEP/UFS de 13 de janeiro de 2000)   

 

O artigo 4° da resolução destaca que o curso deverá favorecer o desenvolvimento de 

habilidades e competências referentes à capacidade de negociação, liderança e comunicação 

para tornar o futuro profissional apto a desenvolver atividades técnicas, gerenciais, de 

consultoria, pesquisa e outras atividades empresariais e empreendedorísticas para a iniciativa 

pública e privada. 

 

                                                 
41 Os professores titulares fazem parte do quadro fixo do curso, os professores substitutos fazem parte do quadro 
móvel, com regime de trabalho de 20 ou 40 horas semanais e contrato de trabalho temporário, de até 2 anos. 
42 O semestre 2006-1 está sendo realizado no período de junho a setembro de 2006 
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A duração do curso é de no mínimo quatro anos, sendo que o Bacharel em Administração 

recebe formação generalista numa carga horária de 3.000 horas que correspondem a 200 

créditos dos quais 136 são obrigatórios, obedecendo ao currículo padrão estabelecido pelas 

Diretrizes Curriculares pelo CNE/MEC, e 64 créditos são optativos e estão de acordo com 

currículo complementar aprovado pelo CONEP/UFS. 

 

Em maio de 1993 foi criada a Empresa Júnior de Administração – EJAUFS43, a primeira da 

UFS, para possibilitar experiência prática aos alunos através da prestação de consultoria a 

comunidade empresarial. A EJAUFS alternou períodos de funcionamento e inatividade 

durante estes treze anos de existência, atualmente está funcionando com o apoio do 

Departamento e dos professores.  

 

As ações de extensão do curso acontecem através de consultorias e cursos de pós-graduação e 

extensão.  Além de trabalhos de docência e extensão, vários professores coordenam atividades  

dentro da UFS: Uma professora do DAD, atualmente afastada para doutoramento, já 

gerenciou o Centro Incubador de Empresa de Sergipe - CISE, Incubadora de Empresas44 

ligada à UFS;  Outra professora coordena o Grupo de Pesquisa sobre Empreendedorismo e 

Pequenas empresas e faz parte do Grupo de Pesquisa sobre Turismo, ambos cadastrados no 

CNPq e atualmente está à frente de uma Pro-Reitoria; A Avaliação Institucional da UFS é 

atualmente coordenada por outra professora do DAD e à frente do CCSA está um professor 

do DAD.  

 

É interessante destacar que a relação aluno/professor no curso de administração é de 24, 

relação extremamente elevada para os padrões do ensino superior e também em relação à 

média da UFS, de 20 alunos por professor45. 

 

A Grade do curso está de acordo com os Conteúdos Curriculares aprovados pelo  parecer 

CNE/CES n° 01/2004, composto de três núcleos: 

a) Núcleo de Formação Básica  
 

CNE/CES n° 01/2004 UFS – Resolução N° 04/2000/CONEP 
                                                 
43 Uma Empresa Júnior é empresa criada e gerida por alunos de uma instituição de ensino, sob orientação de 
professores do quadro. A disseminação deste instrumento de extensão/capacitação ocorreu no Brasil no início da 
década de 1990 e consolidou-se com a organização em rede de apoio e cooperação em todo o país.   
44 Incubadoras de Empresas são ambientes criados para apoiar o surgimento e consolidação de empresas. 
45 O Plano de Desenvolvimento Institucional 2005-2009. disponível em www.ufs.br. Acesso em 02/07/2006   
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Introdução à Economia I Economia 
Introdução à Economia I 

Direito Direito e Legislação Social 
Matemática Básica Matemática 
Matemática Financeira Aplicada à Administração 

Estatística Introdução à estatística Econômica 
Contabilidade Aplicada à Administração I Contabilidade 
Contabilidade Aplicada à Administração II 

Filosofia Introdução à Filosofia 
Psicologia Psicologia Geral 
Sociologia Sociologia das Organizações 
Informática Aplicações Administrativas em Computadores 

 
 
b) Núcleo de Formação Profissional 
 

CNE/CES n° 01/2004 UFS – Resolução N° 04/2000/CONEP 
Iniciação Empresarial 
Direção Estratégica de Empresas 
Teoria Geral da Administração 
Introdução à Administração 

 
 
Teorias da Administração 

Pesquisa em Administração 
Administração de Marketing I Administração Mercadológica 
Administração de Marketing II 
Administração da Produção I Administração de Produção 
Administração da Produção II 
Administração de Recursos Humanos I Administração de Recursos Humanos
Administração de Recursos Humanos II 
Administração Financeira I 
Administração Financeira II 

 
Administração Financeira 

Elementos de Análise de Custos 
Administração de Recursos Materiais 
e Patrimoniais 

Administração de Recursos Materiais e 
Patrimoniais 

Administração de Sistemas de 
Informação 

Sistemas de Informações Gerenciais  

Organização, Sistemas e Métodos Organização, Métodos e Sistemas Administrativos
 
 
c) Núcleo de Formação Complementar – estudos opcionais de caráter transversal e 

interdisciplinar para o enriquecimento do perfil do formando. O DAD oferece aos alunos um 

elenco de 51 disciplinas optativas, sendo que 14 são ministradas por professores do próprio 

DAD e 37 por professores de outros Departamentos/curso (Direito, Contabilidade, Economia, 

Letras, Psicologia, Estatística, Informática, Sociologia, Matemática, etc.).  As disciplinas 

ofertadas pelo DAD são: Tópicos Especiais em Administração, Ética nos Negócios, 

Administração de Empresas de Turismo, Pesquisa de Marketing, Tópicos Especiais de 

Administração Mercadológica, Tópicos Especiais de Administração de Recursos Humanos, 
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Mercado de Capitais, Tópicos Especiais em Administração Financeira e Orçamentária, 

Projetos de Sistemas Administrativos, Administração Pública Brasileira, Administração 

Municipal, Planejamento Governamental, Administração Hospitalar, Tópicos Especiais de 

Informática Aplicada à Administração. 

 

A disciplina Iniciação Empresarial é a única da grade curricular com ementa direcionada 

especificamente para o tema empreendedorismo.  Analisando a ementa de todas as disciplinas 

oferecidas aos alunos, somente outras duas tratam de temas relacionados ao 

empreendedorismo: Administração de Recursos Humanos I traz o tema mercado de trabalho e 

Tópicos Especiais em Administração de Recursos Humanos discute empregabilidade.  A 

ementa da disciplina Iniciação Empresarial é: 

 
importância da criação de negócios para a economia nacional. Identificação de oportunidades de 

negócios. A função do empreendedor. Características do empreendedor.  Preparação de plano de 

negócios. Estudo de viabilidade mercadológica. Estudo de viabilidade financeira. Gerência financeira 

– fluxo de caixa. Balanço. Custos para pequenos negócios. Sistema Nacional de Apoio às Pequenas e 

Médias Empresas. Papel e serviços da agência local. Crédito e linhas de financiamento. Aspectos 

legais para a formação de empresas. 

 

Este conteúdo ilustra a influência que as Escolas Clássica, Psicológica e da Administração46 

tiveram na sua elaboração, ilustrando a interdisciplinaridade que caracteriza o tema 

empreendedorismo.  Os tópicos ‘importância da criação de negócios para a economia 

nacional’ e ‘a função do empreendedor’ tratam do empreendedor como agente econômico que 

traz novos produtos ao mercado por meio do processo de destruição criativa47 e estão 

relacionados aos trabalhos de Schumpeter. As ‘características do empreendedor’ 

fundamentam-se na Escola Psicológica relacionando traços e comportamentos característicos 

que distinguem o empreendedor.  Os demais itens da ementa têm embasamento na Escola da 

Administração, trazem ferramentas para o aluno se preparar para empreender e contribui para 

o desenvolvimento do empreendedorismo por oportunidade.   

  

                                                 
46 Classificação das Escolas que estudam o tema empreendedorismo, elaborada por Cunningham e Lischeron, já 
citada neste trabalho 
47 Termo criado por Schumpeter para designar combinação de meios de produção de maneira inovadora, 
sobrepondo-se aos modos antigos, menos eficientes e mais caros; fenômeno fundamental do desenvolvimento 
econômico. In: SCHUMPETER, 1997. 
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Existe uma proposta de atualização curricular em análise por parte do DAD e CCSA, que 

amplia a oferta de disciplinas do curso de Administração e cria dois novos cursos para o 

DAD: Turismo e Secretaria do Executivo. Pela proposta, a oferta de disciplinas do DAD é 

ampliada para 90 e as matérias de ensino agrupam-se nas seguintes áreas:  

 
Teorias da Administração, Administração Mercadológica, Administração da Produção, Administração 

de Recursos Humanos, Administração Financeira e Orçamentária, Administração de Recursos 

Materiais e Patrimoniais, Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação, Organização 

Sistemas e Métodos, Administração Pública, Estágio Supervisionado em Administração, Informática 

Aplicada à Administração, Administração hospitalar, Secretariado Executivo, Gestão Atuarial, 

Turismo, Publicidade e propaganda e Empreendedorismo. Na proposta, a área de empreendedorismo 

seria composta de 5 disciplinas: iniciação Empresarial, Gestão de Franquias, Gestão de Micro e 

Pequenas Empresas, Gestão de ONG’s, Gestão de Agronegócios.   

 

É importante destacar que esta proposta está em análise, mas é de importância para os 

objetivos deste trabalho pois mostra a preocupação na atualização curricular e na ampliação 

do enfoque de empreendedorismo no curso de Administração. 

 

5.2 - Perfil dos Discentes  

 

Diversas pesquisas foram feitas pelo DAD e pelos alunos formandos ou de iniciação científica 

para conhecer a qualidade do curso oferecido e o perfil dos alunos.  Novais (2003) realizou 

pesquisa para identificar o potencial e as características empreendedoras dos alunos, 

indicando quais estão mais ausentes e quais estão mais presentes, partindo do pressuposto de 

que o ensino pode ser o agente de mudança cultural mais efetivo para a formação 

empreendedora.   As características pesquisadas foram: autoconfiança, capacidade de adiar 

recompensas, criatividade, disciplina, disposição para assumir riscos, habilidade em lidar com 

pessoas, iniciativa, liderança, persistência e tolerância à frustração.  

 

Nesta pesquisa Novais (2003) mostra que 8% dos alunos possui negócio próprio e 41% tem 

negócio na família, 30% dos alunos optaram pelo curso para adquirir conhecimentos e abrir 

seu próprio negócio e 16% escolheram por vocação.  Os aspectos críticos do curso foram 

indicados pelos alunos, que apontaram a ausência de experiências concretas supervisionadas 

como o principal, seguidos da falta de uniformidade das disciplinas e desarticulação entre si, 
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além de muita teoria e pouca prática. As tendências empreendedoras dos alunos foram obtidas 

a partir da percepção que fazem de si mesmos e estão apresentadas no gráfico abaixo: 

 

Tabela 02: Tendência Empreendedora dos Alunos de Administração da UFS 

Média Individual   

Características  Empreendedoras geral ini con fem mas s t c t 

Autoconfiança  8,70 8,80 8,70 8,72 8,75 8,61 8,9 

Iniciativa  8,40 8,20 8,50 8,53 8,20 8,37 8,28 

Capacidade de adiar recompensas 8,10 7,8 8,30 8,33 7,82 7,26 7,48 

Disciplina 8,0 7,90 8,00 7,97 7,94 8,2 8,38 

Tolerância à frustração 8,00 8,20 7,90 7,89 8,16 8,07 8,01 

Perseverança 7,70 7,80 7,70 7,71 7,78 7,61 7,94 

Habilidade em lidar com pessoas 7,60 7,5 7,70 7,71 7,53 7,53 7,71 

Liderança 7,70 8,00 7,40 7,37 8,02 7,63 7,93 

Criatividade  6,40 7,40 7,30 7,34 7,36 6,98 7,63 

Disposição para assumir riscos  6,30 6,60 6,00 5,96 6,57 6,98 7,63 

Média Geral 7,69 7,82 7,75 7,75 7,81 7,60 7,90 

 abreviaturas: ini – alunos iniciantes; con – alunos concludentes; fem – feminino; mas – masculino; s t – sem 

tradição empreendedora na família; c t – com tradição empreendedora na família;  

fonte: Novaes (2003) 

 

O perfil dos alunos mostra que há ligeira predominância do sexo masculino; a faixa etária 

predominante é 21 a 30 anos; estado civil solteiro; sergipanos de Aracaju e oriundos de curso 

secundário privado; o melhor nível de ensino foi o motivo de escolha da UFS.  (NOVAES, 

2003) 

 

Campos (2002) e Mesquita (2002) fizeram pesquisas em 2002 sobre a qualidade do ensino de 

administração em quatro IES sergipanas (UFS, UNIT, FANESE e FSL).  As duas pesquisas 

apontam que somente o curso da UFS oferecia a formação generalista enquanto as demais IES 

ofereciam curso com habilitações. Nas duas pesquisas, os autores identificaram os motivos 

apontados pelos alunos para as notas baixas atribuídas ao curso: falta de intercâmbio com 

profissionais da área e de parceria com empresas visando maiores oportunidades de estágio e 

maior desenvolvimento da relação teoria/prática; oferta restrita de oportunidades de trabalhos 

de monitoria e iniciação científica/bolsas PIBIC; falta de aulas e provas práticas. Santos 

(2006) também encontrou dados similares quanto aos motivos atribuídos pelos egressos do 
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curso sobre as notas baixas atribuídas pelos alunos ao curso de administração de empresas da 

UFS.   

 

Tabela 03: Qualidade dos Cursos de Administração em Sergipe 

Instituições de Ensino Superior/Média avaliação  

Avaliação do Curso UFS FANESE SÃO LUIS UNIT 

Média  

Geral 

Pesquisa/Extensão 5,3 4,8 7,3 4,8 5,5 

Metodologia aplicada 5,9 6,2 6,8 5,6 6,1 

Material pedagógico 6,4 7,2 7,3 6,1 6,8 

Projeto pedagógico 6,6 6,7 8,2 6,5 7,0 

Contribuição do curso 6,9 7,7 8,5 7,2 7,6 

Média geral 6,2 6,5 7,8 6,1 6,6 

Fonte: Campos (2002: 97) 

 

A contribuição do curso da UFS para o desenvolvimento do profissional administrador foi  

desenvolver as habilidades de trabalho em equipe e senso ético, as mais trabalhadas em todas 

as disciplinas cursadas.  A despeito de apresentarem o conteúdo programático de forma clara, 

foi apontado por Campos (2002) e também por Mesquita (2002) que os docentes não o 

relacionam com o conteúdo de outras disciplinas e mantêm posição inflexível às críticas e 

sugestões ao plano de ensino e à metodologia apresentados, além de não oferecerem feedback 

aos alunos quanto ao seu desenvolvimento, porém, disponibilizam tempo aos alunos tanto 

intra quanto extra-classe e mostram-se atualizados em relação aos temas e abordagens atuais 

envolvendo o conteúdo das disciplinas.   

 

No estudo, Campos (2002) analisou também a percepção dos alunos acerca das perspectivas 

no mercado de trabalho.  Esta análise foi feita a partir de três dimensões: busca de 

aprimoramento do egresso para se manter no mercado de trabalho, deficiências percebidas na 

formação do profissional, necessidades da IES para a adequada formação do administrador.  

Os destaques estão abaixo por ordem de importância: 

 

 busca de aprimoramento do egresso para se manter no mercado de trabalho – nota 7,8:  

os alunos consideraram aspectos voltados para leitura, idiomas e informática, 

participação em eventos, curso pós-graduação Lato Sensu, curso de curta duração, 
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curso pós-graduação Stricto Sensu, ir para centros mais avançados, fazer outra 

graduação. 

 deficiências percebidas na formação do profissional, constituindo aspectos que 

dificultam a inserção do egresso no mercado de trabalho – nota 6,3: os alunos 

avaliaram aspectos como a falta de investimentos na atualização e reciclagem dos 

docentes, falta de incentivo à pesquisa, pouca importância atribuída ao curso pelo 

aluno, distanciamento entre a formação universitária e as exigências do mercado de 

trabalho, desarticulação entre teoria e prática, falta de estágio supervisionado, 

dificuldade de expressão verbal e escrita, desarticulação entre as disciplinas da grade 

do curso. 

 necessidades da IES para a adequada formação do administrador – nota 8,9: esta nota 

elevada atribuída pelos alunos deve-se a professores qualificados e com experiência 

profissional, oportunidades de estágio para os estudantes, parceria com empresas, 

reciclagem e treinamento constante dos professores, currículo sintonizado com as 

exigências do mercado, curso mais atualizado, estimular a produção científica entre os 

alunos, formação de uma visão completa da empresa, curso menos teórico e mais 

prático. 

 

 

5.3 - As Representações dos Professores sobre empreendedorismo 

 

Dos quatorze professores titulares do DAD, três estão afastados, sendo dois para cursar 

doutorado e um está cedido ao Ministério da Ciência e Tecnologia.  A prioridade inicialmente 

foi entrevistar os professores que estavam lecionando disciplinas cuja ementa trata de 

empreendedorismo. Desta forma a amostra de respondentes ficou reduzida a dois professores.  

 

Porém, considerando-se que a ementa define o conteúdo a ser trabalhado em sala no seu 

aspecto macro mas pode não ser a única fonte de informação sobre o desenvolvimento do 

tema, já que o plano de ensino é elaborado pelo professor e não consta como documento do 

Projeto Pedagógico do Curso, decidiu-se, então, entrevistar outros professores do curso para 

descobrir de que forma lidam com o empreendedorismo em sala de aula e a valorização que 

fazem dele para o futuro dos alunos e para os objetivos do curso de administração.  Como os 

professores substitutos apresentam uma rotatividade elevada e estão no DAD/UFS há pouco 

tempo (alguns começaram neste período letivo, outros estão no segundo ou terceiro período), 
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priorizou-se os professores titulares do quadro. No total, foram entrevistados quatorze 

professores.  Em alguns momentos da fala o professor relacionou a disciplina que leciona com 

o que pensa sobre empreendedorismo, em outras a condição de professor prevaleceu na fala e 

procurou-se retratar este aspecto.  As representações dos docentes estão agrupadas e 

detalhadas a seguir.  

 

5.3.1 - O que é empreendedorismo 

 

Uma percepção foi a de que os professores substitutos, provavelmente em razão do pouco 

tempo no DAD/UFS e da pouca experiência docente, apresentaram menor amadurecimento 

conceitual e posições conflitantes em relação ao empreendedorismo, além de lecionarem 

disciplinas cuja ementa não relaciona o tema ou é destinada a alunos de outros cursos da 

universidade.  Única exceção é para a professora da disciplina Iniciação Empresarial, 

obrigatória para o curso de Administração e a única que trata do assunto explicitamente. Fato 

interessante é que a professora relaciona o empreendedorismo com a criação de um negócio, 

apresentando forte influência da Escola da Administração. Ela considera que  

 
Empreendedorismo é um conjunto de atividades exercidas por um indivíduo com características de 

um empreendedor que exerce as atividades com o intuito de abrir um negócio, escolhendo um ramo de 

atividade que tenha experiência, que tenha paixão, exercendo essas atividades para obter sucesso no 

negócio que vai empreender ou gerenciar. (professor substituto, disciplina Iniciação Empresarial) 

 

Uma preocupação presente em todos os professores entrevistados foi o baixo índice de criação 

de negócios apresentado pelos alunos, porque, segundo relatam,  “mesmo com essa disciplina, 

são poucos os alunos que tem a coragem, a iniciativa de montar seu próprio negócio. Eles têm 

muito receio pois o mercado tem muitas variações e turbulências, eles ficam inseguros e 

acham melhor trabalhar para uma empresa do que se arriscar.”  Esta preocupação dos 

docentes é salutar e aponta uma alternativa a ser trabalhada pelo DAD pois é corroborada 

pelos dados encontrados por Mesquita (2002), de um percentual de 38% dos alunos com a 

pretensão futura de abrir o próprio negócio.   

 

Santos (2002) encontrou um percentual de 4% dos formandos e 2% dos egressos de 

administração da UFS donos do próprio negócio. Considerando que na UFMG a disciplina 

empreendimentos em informática contou com a participação de 195 alunos no período de 
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1993 a 1997, gerou 25 empresas, um percentual de 13%, há um grande espaço para melhoria a 

ser implementado pelo DAD.   

 

A percepção dos docentes de que é necessário o DAD estabelecer e investir numa estratégia 

mais contundente e eficiente para que o aluno empreenda, a constatação de que apenas a 

disciplina Iniciação Empresarial não é suficiente para instrumentalizar o aluno e a fala de 

outro docente sobre “outra característica e que precisamos estimular em nossos alunos é 

iniciativa, ser pró-ativo” refletem que o assunto está na pauta de interesse do corpo docente.    

 

A administração é ensinada de maneira instrumental desde o princípio e Peter Drucker é 

considerado o maior guru da administração e principal expoente do pensamento 

empreendedor da Escola da Administração. Desta forma, sendo as representações sociais 

construídas no cotidiano, uma forma de saber prático que liga um sujeito a um objeto 

(JODELET apud SÁ, 1996), é natural que a professora respondente, administradora por 

formação, adote esta escola como referência pois para Drucker (1986) empreender só é uma 

iniciativa arriscada para as pessoas que não sabem o que estão fazendo, ou não possuem 

método.  

 

Uma importante descoberta desse estudo é que o corpo docente tem extrapolado as limitações 

da ementa de suas disciplinas e incluído empreendedorismo no planejamento e prática do 

ensino e/ou na fala cotidiana em sala de aula. A declaração de uma professora resume o que 

foi falado pelos demais entrevistados:  

 
ao tratarmos de uma disciplina, seja qual for, o papel nosso é despertar no aluno a capacidade 

empreendedora.  Esse é o papel do professor, independente da disciplina, despertar no aluno a 

necessidade dele empreender, seja na atividade, nos negócios que ele está fazendo ou em novos 

negócios. Em qualquer disciplina partimos da pessoa.  (professor titular – disciplina ética nos 

Negócios) 

 

Outro depoimento ilustrativo sobre o papel do professor como orientador dos alunos para a 

vida foi dado pelo professor da área de administração financeira. A princípio imagina-se que 

apenas cálculos e projeções são abordados durante as aulas, entretanto, segundo ele, a questão 

da ética é sempre discutida em sala, assim como o comportamento moral dos alunos, futuros 

gestores financeiros e exemplos práticos da realidade empresarial são utilizados para ilustrar a 

preleção pelo professor. 
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Como já visto, o conceito de empreendedorismo é plural e multifacetado, despertou crescente 

interesse por parte dos pesquisadores em todo mundo, favorecendo a multiplicação e 

multiplicidade de conceitos, mas também causando confusão em virtude das diferenças sutis 

que distinguem um conceito do outro.  Uma das confusões conceituais refere-se à diferença 

entre administração e empreendedorismo, e esta foi desfeita pelos pesquisadores americanos 

Longenecker e Schoen (apud HASHIMOTO, 2006) ao mostrar que a essência do 

empreendedorismo reside em elementos localizados no coração da atividade empreendedora: 

a inovação, o risco e a autonomia48, mas esses elementos só qualificam o empreendedorismo 

quando estão juntos.  As representações sociais que os docentes fazem do empreendedorismo 

e do empreendedor mostram que se apropriaram do conceito considerando estes três 

elementos em conjunto: 

 
Empreendedorismo é um processo onde se busca desenvolver no indivíduo capacidade criativa, 

capacidade de gerar negócios (que seja um negócio que dê lucro ou traga retorno social, pessoal) 

buscar a auto-realização. É um conceito que é mais amplo, não para desenvolver essa capacidade 

somente nos negócios, é você buscar a auto-realização, se for nos negócios é buscar lucro, se for no 

social é se auto-realizar, trazer melhoramentos para os outros. (professor de disciplinas de recursos 

humanos) 

 
Empreendedorismo é uma filosofia de inovação e criação de oportunidades, seja na micro ou na 

grande empresa ou na vida pessoal. O ato de empreender é um ato cultural. (professor de disciplinas 

de marketing) 

 
Empreendedorismo tem a ver com inovação, independente de ter que montar um novo negócio, 

porque é sempre mostrado que empreendedorismo é montar um negócio, para mim é mais amplo, 

abrange também fazer as coisas de uma forma diferente, fazer diferente.  (professor da disciplina 

Tópicos Especiais em Administração) 

 
De acordo com a literatura, habilidades que possui uma pessoa para empreender, não só para 

empreender um novo negócio, mas para instituir um novo método, um novo processo, inclusive 

reestruturar. Vários autores concordam com essa tendência, porque empreendedorismo no sentido 

macro é você inovar, ao criar um novo negócio ou inovar um já existente.  É difícil desligar o 

empreendedorismo do empreendedor, área que busca estimular a inovação e a criação,  

                                                 
48 Observe o já dito anteriormente: “a finalidade da educação é formar seres aptos para governar a si mesmos e 
não para ser governados pelos outros.” (Chalita, 2001: 65)   
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Empreendedorismo é algo que o resultado cria valor: maior produtividade, redução de custo, etc.  

(professor da disciplina Direção Estratégica) 

 

As respostas estão em consonância com o que defendem Filion (1999), Drucker (1987) e 

Hisrich e Peters (2002) de que os empreendedores criam algo novo e assumem os riscos e 

recompensas decorrentes. Autonomia para decidir, agir e responsabilizar-se pelos resultados 

das próprias ações são características inerentes ao indivíduo empreendedor, mas é preciso 

muita reflexão pois se as pessoas se encontram por sua própria conta e risco, significa que 

precisam desconhecer os limites ao aperfeiçoamento contínuo além das limitações dos 

próprios dons herdados ou adquiridos, conforme defende Bauman (2001).   

 

A reflexão necessária é porque no Brasil o ambiente é extremamente favorável à glorificação 

do mito do ‘empreendedor-herói49’, daquele que personifica no imaginário coletivo a imagem 

de coragem, criatividade e liberdade, “valores que obtiveram grande respaldo diante da visão 

negativa que ganharam as grandes corporações ao final da recessão de 1929” (HASHIMOTO, 

2006: 6).    

 

 

5.3.2 - Quem é o empreendedor 

 

Se o empreendedorismo não pode ser desligado do empreendedor, isto é, o processo não se 

desenrola sem o sujeito, um dos questionamentos deste estudo aos docentes foi quem é o 

empreendedor?  As respostas estão abaixo 

 
O empreendedor é aquele que mesmo num cenário de incerteza acredita no seu potencial e desenvolve 

alguma coisa, seja um novo produto, uma empresa.  Nesse sentido nós do departamento de 

administração somos empreendedores – um departamento enxuto com poucos professores e grande 

número de alunos, e ainda assim produzimos muito.  

 
Tem paixão pelo que faz, assume riscos calculados, gosta de trabalhar em equipe tem visão futura do 

empreendimento, visão estratégica a avalia as idéias e as oportunidades ao mesmo tempo no mercado, 

é criativo.   

                                                 
49 A recessão de 1975 nos EUA produziu uma reorganização nos mercados financeiros e produtivos, a migração 
do setor industrial para o de serviços e um movimento de fechamento ou desmonte de grandes empresas em 
unidades menores.  Desta crise criou-se o mito do empreendedor-herói que com criatividade, flexibilidade e 
determinação salvou a economia americana com a geração de empregos e pequenas empresas.  
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A pessoa empreendedora é a que assume riscos calculados, em num espírito de pró-atividade realiza 

seus projetos pessoais – tem visão clara de onde quer chegar e diante disso assume riscos calculados.  

 
Empreendedor é o alavancador, pessoa que dá o start. É aquele que tem atitude pró-ativa, introduz 

inovações na empresa-empregado. Não é só empresário que alavanca em busca de novos negócios. 

 

O funcionário que transcende sua descrição do cargo e realiza coisas por vontade própria – 

movido por razões pessoais, porém orientado pelos balizadores organizacionais – está 

praticando intra-empreendedorismo. (HASHIMOTO, 2006: 28) no prefácio desta obra 

Chiavenato questiona: qual empresa não gostaria de ter pessoas altamente empreendedoras, 

cujo elevado desempenho poderia conduzi-la a resultados surpreendentes e muito acima dos 

padrões habituais? O que faz uma pessoa sair na frente das outras e se distanciar na busca de 

resultados excepcionais? Quais as ferramentas para que isso aconteça nas empresas e nas 

organizações em geral?  

 

A resposta ele mesmo dá: não é uma solução única e tópica dentro de uma relação linear de 

causa e efeito, o intra-empreendedorismo requer uma mudança profunda no estilo de vida das 

organizações. O espírito empreendedor nas organizações é muito mais do que um programa 

de ações conjuntas de curto prazo, deve indicar um novo perfil de talentos, uma nova cultura 

corporativa, um novo formato organizacional e um novo estilo de gestão. (HASHIMOTO, 

2006) Tudo junto, ao mesmo tempo, em sintonia. Senão não funciona.  Estes talentosos super-

heróis não podem trabalhar sozinhos, isolados e sem apoio, o contexto organizacional em que 

trabalham deve favorecer condições para que se desenvolvam.   

 
O empreendedor é o indivíduo que tem energia, idéias criativas, foco, determinação, busca 

desenvolver conhecimentos, habilidade e atitudes – busca se autoconhecer.    

 

O Brasil é o país que oferece o ambiente menos favorável à criação de empresas (GEM, 2004; 

SEBRAE, 2004) 50 “endeusar” a figura do empreendedor no Brasil não é tarefa difícil, porque 

abrir um negócio sem nenhum apoio, somente com a idéia, a coragem e a necessidade, além 

                                                 
50 Os ambientes econômico e social não são favoráveis ao empreendedorismo: alta carga tributária; elevados 
encargos trabalhistas; alto custo e dificuldade de acesso a capital; excesso burocrático-regulatório; programas de 
apoio ao empreendedorismo escassos e sem integração; sistema educacional insuficiente para a preparação da 
mão-de-obra e para o desenvolvimento das habilidades e do espírito empreendedor entre os estudantes.  
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da criatividade de fazer de tudo um pouco e de vencer a sua maneira são taxadas, 

pejorativamente, como “jeitinho”.  A despeito do ambiente desfavorável, o brasileiro 

empreende por necessidade, produz “perplexidades produtivas” é um “virador” e o virador é 

um empreendedor de si mesmo e um artesão da vida. (SOUZA NETO, 2003) 

 

Mas o que caracteriza uma pessoa empreendedora?  Para os docentes é: 

 
A paixão pelo que faz, avaliar a idéia com a oportunidade.  

 
Antes de tudo é ter visão inovadora, ver algo diferente, tem que ser perspicaz, ter uma inteligência 

acima da média, ter coragem/ousadia, pessoas que querem assumir riscos, iniciativa,  

 
É preciso ser questionador, persistente, investigador, aberto a mudanças, não ser resistente. Cada 

pessoa tem alguma dessas características ou pode desenvolver.  

 
Criatividade, determinação, que tenha essas características desenvolvidas ou em desenvolvimento, 

porque você pode não ter todas desenvolvidas, pode estar em desenvolvimento.   

 

Se estas características podem ser desenvolvidas, de acordo com a fala dos docentes, cabe 

então um processo educativo, mas de uma forma inovadora (como o tema), inclusive porque a 

pesquisa de Comini (1994), de particular interesse para o DAD, mostra que num total de 71 

escolas de administração de empresas pesquisadas no Brasil, 91% delas adotam como 

primeira estratégia para a melhoria do ensino a revisão da estrutura curricular, enquanto a 

revisão da metodologia didática aparece em quarto lugar.   

 

O DAD está analisando uma proposta de reformulação curricular, os alunos desejam um curso 

menos teórico e mais prático (SANTOS, 2002) e 38% deles quer empreender (MESQUITA, 

2002). Este quadro já apresenta caminhos e possibilidades para os reformuladores, mas é 

importante considerar duas coisas: um processo didático menos centrado na transmissão de 

conteúdos, necessário para uma educação para as competências; e um ensino que considere o 

aluno agente ativo do processo de ensino-aprendizagem, e não mero receptor de conteúdos 

transmitidos, conforme já discutido no capítulo 2 deste trabalho.  

 

Giddens (1991) salienta que a modernidade é marcada por um apetite pelo novo (ou inovação 

no dizer de Schumpeter), mas não a adoção do novo por si só, acompanhada da reflexividade 
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indiscriminada, que “consiste no fato de que as práticas sociais são constantemente 

examinadas e reformadas à luz de informação renovada sobre estas próprias práticas, 

alterando assim constitutivamente o seu caráter.” (GIDDENS, 1991:45) As pesquisas 

mostram que as práticas pedagógicas do DAD estão inadequadas, o momento atual é de 

reexame.   

 
a gente capta uma pessoa empreendedora (...) ser pró-ativo – é o divisor de águas – uma pessoa com 

tendência à inércia e outra com tendência à pró-atividade51, à iniciativa, a ir na frente. 
 

Qualquer pessoa quer ser rotulada de empreendedor, qualquer que seja a sua atividade ou tipo 

de negócio, empreendedorismo toma a forma de uma virtude, e as Escolas Bibliográfica, 

Psicológica e Clássica, segundo Omid Nodoushani52 (apud HASSIMOTO, 2006) são 

responsáveis por essa mitificação porque a ideologia defendida pelos empreendedores era 

contrária aos estudos de administração já realizados.  A massificação e/ou banalização do 

termo é mais uma dificuldade que se interpõe nas pesquisas para se chegar à essência do 

empreendedorismo.  

 

 

5.3.3 - Como o empreendedorismo se manifesta ou pode ser estimulado 

 

Como dito anteriormente, o senso comum defende que desenvolvimento econômico e 

empreendedorismo compõem um círculo virtuoso e a confirmação desta hipótese vem sendo 

buscada pelas pesquisas do GEM.  Como as representações sociais são a versão moderna do 

senso comum, questionamos os docentes sobre como o empreendedorismo se manifesta ou 

pode ser estimulado.  As respostas mostram a grande responsabilidade atribuída à educação 

para estimular o empreendedorismo, numa alusão clara à Rousseau (2004: 9)  “tudo o que não 

temos ao nascer e de que precisamos quando grandes nos é dado pela educação”    

 
No Brasil o empreendedorismo se manifesta mais pelas necessidades não satisfeitas. Aqui se 

empreende mais pela necessidade, pela falta de emprego.  

                                                 
51 McClelland (apud DEGEN, 1989: 10) afirma que psicologicamente as pessoas são divididas em dois grupos: 
uma minoria que, quando desafiada por uma oportunidade, está disposta a trabalhar arduamente para conseguir 
algo, e uma maioria que, na realidade, não se importa tanto assim.  Esta classificação de McClelland está 
refletida nesta fala.  
52 Para estas Escolas o empreendedor deve ser um artista desligado das regras e convenções padronizadas e 
desenvolvidas pela indústria acadêmica da administração.   
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O empreendedorismo por necessidade é apontado como alternativa de inserção no mercado de 

trabalho, com a escassez de emprego, em decorrência da modernização tecnológica ou 

capacitação insuficiente, o brasileiro não consegue auferir renda desta forma convencional, 

então se aventura na criação de um negócio para sobreviver.  Esta é a realidade de 46% dos 

empreendedores brasileiros segundo o GEM (2004).  Segundo dados do SEBRAE (2004) o 

índice de mortalidade dos negócios é de 49,4% nos dois primeiros anos e de 59,9% no total de  

quatro anos, ou seja, dois anos após a aventura só continua para a metade dos que começaram. 

 

Pode-se considerar aventura porque a grande maioria dessas pessoas não tinha nenhum 

conhecimento sobre o negócio que iniciou ou desenvolveu as habilidades gerenciais 

necessárias para gerir o negócio que iniciaram. A decisão não foi autônoma, consciente; os 

riscos não foram calculados porque não eram conhecidos.  Mas a fala do docente também 

pode ser interpretada de duas outras formas: se “o empreendedorismo se manifesta mais pelas 

necessidades não satisfeitas” o brasileiro poderia montar um negócio para atender essas 

necessidades não satisfeitas, só que dos outros, de seus clientes; ou dos clientes da empresa 

em que trabalha.  

 

Isso quer dizer que o empreendedorismo por oportunidade também decorre de uma 

necessidade, só que do mercado, e essa visão é compartilhada por outro docente ao afirmar 

que  

 
no mercado em que a gente vive existem fatores sociológicos, ambientais que acabam estimulando o 

empreendedorismo de acordo com o empreendedorismo de oportunidade ou o empreendedorismo por 

necessidade. São estes fatores que acabam estimulando que ele (o indivíduo) abra o seu negócio.  

 

Interessante destacar que os docentes se ativeram apenas ao enfoque de criar um negócio 

como sendo empreendedorismo, apesar de haverem se referido ao enfoque do indivíduo 

quando da conceituação. É possível supor então que para eles este é o enfoque dominante, o 

que não seria de estranhar pois lidam com gestão, empresas, resultados, planejamento no dia-

a-dia, sobressai naturalmente esta visão que construíram a partir das experiências que 

vivenciam.  
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Para o objetivo deste trabalho, as falas seguintes são valiosas, pois retratam a grande 

responsabilidade atribuída à educação para estimular o empreendedorismo. Lembrete seja 

feito então de que estes depoimentos foram dados por professores de uma universidade 

pública federal, portanto, a responsabilidade também lhes cabe pois fazem parte da estrutura 

educacional formal vigente, da elite intelectual do país.  

 
para se estimular o empreendedorismo é através da educação – é através da educação que as pessoas 

conseguem mapear cenários e a partir daí descobrir oportunidades no mercado que ensejam negócios 

bem sucedidos.  Uma base educacional para o empreendedorismo é essencial, ou seja, devem ser 

incluídas na educação formal disciplinas que dêem visão real de mercado, da prática, e que criem 

reflexão. Isso enseja que tenhamos pessoas nos cursos que tenham capacidade de empreender.  

 

Não só ensinar, mas ter alunos interessados em aprender.  O processo só acontece observando 

as duas partes indissociavelmente.  

  
pode estimular sim, através do ensino (grifo nosso) (...) pode ser através de cursos ou colocando numa 

situação de contato direto com uma empresa, de vivenciar (grifo nosso) (para que) o aluno possa 

aprender a empreender, a tomar decisões, a assumir riscos. 
 

Ensinar e experimentar, teoria e prática, são indissociáveis também no processo educativo. À 

Universidade, considerada como um templo do saber, um papel importante é designado em 

decorrência da amplitude do tema, que engloba questões de geração de trabalho e renda e de 

estímulo à  inovação e criatividade nas organizações e na sociedade como um todo:  

 
um papel da universidade divulgando resultados de pesquisa estimularia o empreendedorismo.  

 
acho que existem movimentos de inovação que aproximam o ensino das empresas.  

 

O papel de estimular/induzir a pró-atividade nos alunos, até como forma de compensar as 

deficiências estruturais do curso, é considerado responsabilidade do professor:    

   
Existem pessoas que parece que não vão crescer, mas se você der uma oportunidade, disser resolva 

isso, criar uma situação - coordene isso, organize esta viagem -  você pode proporcionar ao jovem esse 

ambiente para que ele tome decisões e assuma riscos. Acho que está faltando em nosso ensino é isso, 

eles ficam muito inertes, só lendo livros e sem estudar muitos casos, tomarem decisões - porque 

nossos estágios precisam melhorar muito.  
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5.3.4 - É possível ensinar alguém a ser empreendedor?  

 

As opiniões dos docentes se dividem quanto à questão:  

 
Existe um discurso de que as capacidades do empreendedor são inatas, eu particularmente discordo, 

acho que existem pessoas que podem ter determinadas capacidades que podem ser inatas, ou tenham 

sido aprendidas em todo processo educacional que se inicia quando você nasce, mas acredito que o ser 

humano é capaz de aprender e desenvolver dentro do processo educativo essas capacidades. Claro que 

vão existir pessoas que vão ter maior facilidade, outras maior dificuldade, vai depender dos valores 

que foram desenvolvidos, do ambiente que ela vive, do interesse que ela possa ter, de quem ensina, 

depende de um conjunto de fatores.    

 
É possível ensinar mas depende da pessoa colocar na prática o que aprendeu, existe uma distância 

entre o que ouviu, aprendeu, internalizou (conhecimento, habilidade, atitude) e colocar em prática. 

Esse é o desafio.   

 

Outros professores destacam que é primordial ensinar porque cada vez menos se vê 

empreendedores inatos, então é necessário instrumentalizá-los, oferecer-lhes ferramentas para 

que consigam desenvolver a habilidade de “ver não só as árvores mas também a floresta”, 

mas para tanto é necessário uma metodologia e um ambiente de aprendizagem apropriados.  

Destaque-se a visão de capacidade inata e a distinção feita pelos docentes entre o que é 

ensinar (modificar a pessoa) e orientar (apontar caminhos).  Estas falas evidenciam a presença 

de dois mitos sobre o empreendedorismo na mente dos professores pesquisados: que se trata 

de uma característica inata e particular do indivíduo, de que não é possível ensinar a ser 

empreendedor. 

 
Muitos autores relatam sobre isto, de ensinar, existem universidades que estão criando disciplinas, até 

no ensino médio. Ao meu ver não existe isso de ensinar a ser empreendedor, existe incentivar idéias e 

proporcionar que estas idéias sejam bem geradas e bem administradas. Às vezes a pessoa tem uma 

excelente idéia mas essa idéia não dá certo. Porque que não dá certo? Não existe isso de ensinar, 

existe de orientar, incentivar que ele pesquise aquela idéia se está no momento certo para ser aplicada 

naquela oportunidade. Ensinar está voltado a gerenciar a empresa e não ensinar a ser empreendedor.  
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Os diversos estudiosos do empreendedorismo destacam que um aspecto sempre presente é o 

senso comum (representações sociais) das pessoas de que as características empreendedoras 

são inatas, desta forma apenas uma minoria privilegiada nasce com esse don, enquanto a 

maioria desprivilegiada teria a única alternativa de ser assalariado para sobreviver.  Para 

Brockhaus (apud ALVES et all, 2004) pequenos negócios e empreendedorismo foram 

considerados temas não apropriados às universidades, muito menos para a economia nacional, 

pela confusão que havia entre estes e a administração empresarial.  O senso comum das 

pessoas, neste caso em particular os docentes do DAD, aliado à cultura das grandes empresas, 

tradicional no ensino de administração no Brasil, configuram-se desafios a serem transpostos 

na própria estrutura educativa. 

 

 

5.3.5 - Como lida com o empreendedorismo em sala de aula 

 

Filion (2000) afirma que não se pode ensinar empreendedorismo como se ensinam outras 

matérias.  Os docentes do curso de Administração do DAD/UFS informaram que os métodos 

e técnicas utilizados para ensinar empreendedorismo são pesquisas feitas na realidade do 

Estado, estudos de caso, simulações, visitas a empresas, artigos de revista, filmes ou partes 

deles, reportagens ou ainda atividades práticas: “aula de varejo em shopping center, levo a 

sala de aula para o shopping”.  Retroprojetor,  TV e vídeo são os únicos recursos audiovisuais 

citados.   

 
Utilizo também filmes ou partes deles para mostrar as capacidades de comunicação, gestão, etc; como 

funciona um processo. (professor de disciplinas de recursos humanos)  

 
Trago estudos de caso, reportagens, o aluno vê a realidade, discute, e tenta relacionar o que viu nos 

conceitos com a realidade que a reportagem está retratando. Trago também experiências de trabalhos 

de consultoria feitos em empresas e de trabalho que desenvolvi nas empresas que trabalhei. Faço 

relatos, resgato essas experiências. Primeiro trago a parte conceitual e depois trago um exemplo para 

correlacionar. Fazemos visitas em empresas onde ele avalia características de gestão, dos gestores, do 

proprietário/empreendedor, etc. (professor das disciplinas Tópicos Especiais em Administração, 

Introdução à Administração) 

 
Pode-se simular ambientes, negócios, parte-se do exemplo de uma situação real ou simulada. Assim é 

mais fácil a pessoa ver uma situação e se projetar nela porque se a gente dá só o conceito ele não fica 
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– monto o conceito com eles.  (professor da disciplina Ética nos Negócios e Administração de 

Recursos Humanos) 

 

Pela fala dos professores, consideram estar lidando com o tema empreendedorismo trazendo a 

realidade para a sala de aula. Como citado anteriormente, o ensino de empreendedorismo teve 

grande impulso com o Programa REUNE, iniciado há menos de uma década.  A pesquisa de 

Souza e Guimarães (2006) mostra que os métodos e técnicas utilizados pelos professores que 

ensinam empreendedorismo são ainda os tradicionais, assim como os que os docentes do 

DAD/UFS utilizam. Considerando que estes sequer receberam capacitação, reproduzem 

técnicas e métodos a que foram submetidos na condição de alunos ou aprendidos no cotidiano 

diário em sala de aula, a realidade estudada neste trabalho não difere da realidade do país.  

Algumas práticas pedagógicas abaixo relatadas exemplificam o esforço dos docentes de 

estabelecer vínculo com o conteúdo de empreendedorismo: 

 
Nas áreas de RH53 como nosso papel é desenvolver determinadas capacidades no ser humano, e fazer 

com que ele aprenda a desenvolver essas capacidades nas pessoas que eles vão trabalhar nas 

organizações (...) nós procuramos conhecer a experiência do aluno e fazemos uma projeção – faço 

com que ele visite uma empresa nas áreas de RH de organizações que já existem, faço um exercício 

para que eles se coloquem no lugar do gestor de RH.  É como uma caminhada, você enquanto gestor, 

vai trabalhar treinamento e desenvolvimento, o que vai fazer primeiro? O que a empresa está 

desenvolvendo, o que precisa? – Assim você vai fazendo-os desenvolver capacidades, eles fazem seu 

papel como gestor.   (professor de disciplinas na área de recursos humanos) 

 
O professor da disciplina estágio funciona como um coordenador que acompanha prazos e etapas de 

trabalho, é menos de desenvolver a capacidade mas de checar se ele está no caminho como 

administrador.   (professor das disciplinas de Estágio em Administração I e II) 

 

Os depoimentos corroboram com o pressuposto teórico deste trabalho de que o construtivismo 

é a abordagem de ensino adequada para ensinar empreendedorismo porque considera que o 

aprendiz é um sujeito ativo no processo de ensino-aprendizagem e portador de um 

conhecimento prévio, útil e necessário aos novos aprendizados. 

 
Eu abordo com pesquisas, feitas na nossa realidade. Primeiro falo sobre o mercado de trabalho e 

entrevistamos três categorias, eu mostro muito entrevista: nossos alunos, os ex-alunos e os 

empresários. Eu abordo isso e procuro estimular que onde quer que eles estejam precisam ter uma 

                                                 
53 Recursos Humanos 
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postura empreendedora, mostro casos de Sergipe e mostro situações em que eles têm que tomar 

decisões, inclusive na vida profissional. É um tema que precisa ser mais debatido. Tem uma 

disciplina, pena que eu não dou essa disciplina, mas em algum tempo, 4 a 6 horas, eu discuto isso em 

minhas aulas.  (professor da disciplina Direção Estratégica) 

 
Em ética nos negócios – ele é projetado para ele enquanto ser social, enquanto um agente social, o que 

tem feito em prol da defesa do meio ambiente, da sua melhoria enquanto pessoa, da ajuda que dá para 

os outros, a partir daí faz o exercício com estudos de caso, ele analisa os casos em grupo, eu analiso os 

valores mostrados porque é preciso ter respeito pelo outro. (professor da disciplina Ética nos 

Negócios)   

 

O professor da disciplina Estágio em administração destaque que estimula a elaboração de 

Planos de Negócios para novas empresas ou de empresas existentes, enquanto o professor da 

disciplina Ética nos Negócios destaca o uso de estudos de caso analisados em grupo, como 

forma de desenvolver a capacidade de conviver com o outro e aprender com os outros 

também ao analisar o próprio comportamento a partir do comportamento do outro. 

 
Em finanças ressalto a importância do sucesso, que não é somente o retorno financeiro, ficar rico. A 

riqueza financeira é só uma forma de sucesso, mas pode não ser, ou não ser a única forma. Nos 

Estados Unidos atingir o sucesso é conquistar o primeiro milhão, muitos estabelecem os 30 anos para 

conseguir.  (...) eles tem que aprender que a disciplina é necessária para conseguir o que se quer, então 

sou muito inflexível com prazos e freqüência, se fosse importante ele teria feito. É uma questão 

também moral. (professor disciplinas na área financeira) 

 

Em Marketing abordo a área de novos negócios quando fazemos análise ambiental  (oportunidades e 

ameaças), nos estudos de marketing estratégico (quando se analisa gestão dos produtos e serviços o 

comportamento empreendedor é necessário para estimular inovações que gerem novos produtos). 

Também no que se refere a comunicação de marketing (...) é inaceitável uma equipe de vendas de alta 

performance sem ter comportamento empreendedor.  Trabalho também com casos de sucesso.  (...)  

Trabalho o conteúdo de empreendedorismo nas atividades práticas.  (professor disciplinas na área de 

marketing) 
 

Neste ponto percebeu-se a segmentação conforme as Escolas do pensamento empreendedor: 

Docentes de RH alinham-se com a Escola Comportamental. Já os de Marketing e Estratégia 

com a Escola Clássica. Os demais com a Escola da Administração, a exemplo da disciplina 

Iniciação Empresarial, oferecida da seguinte forma:  
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relato o início, o surgimento do empreendedorismo no mundo, depois a realidade de Brasil – 

identificação de idéias e de oportunidades de mercado, o plano de negócios que é uma ferramenta 

crucial para o empreendedor, estudos de casos para por em prática as teorias que estuda, o processo 

empreendedor, as fases do processo. Uso livros, retroprojetor e artigos de revista.54 (professor 

disciplina Iniciação Empresarial) 

 

Sobre metodologia e recursos, os depoimentos abaixo mostram que a disponibilidade e o 

conhecimento têm importância vital para um ensino adequado:  

 
eu não levo o conceito, eu construo com ele, parto do pressuposto de que as pessoas já têm um 

conhecimento, elas não chegam na disciplina sem saber nada. Por exemplo: pergunto e todos o que é 

treinamento, anoto, discuto e depois projeto a transparência com o conceito dos autores; o aluno 

participa do processo de construção do conceito.  (professor de disciplinas na área de recursos 

humanos) 

 
infelizmente a universidade pública não dá estrutura para desenvolver conteúdos, métodos e técnicas 

adequados. (professor disciplinas na área de marketing) 
 

Esta última observação é compartilhada pelos professores pesquisados por Souza e Guimarães 

(2006:257) quando conclui que “há pouco apoio institucional ao esforço feito pelos 

professores para incorporar nas IES pesquisadas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

ligados ao tema.”   

 

 

5.3.6 - Metodologias de ensino de empreendedorismo 

 

Bastante ilustrativa a percepção dos docentes quanto às diferenças dos 

recursos/métodos/técnicas que utiliza para outros métodos de ensino existentes. Pela fala dos 

docentes pesquisados, os recursos/métodos/técnicas que utilizam diferenciam-se dos “outros” 

pela abordagem prática e pela participação dos alunos, deixando implícito que os outros são 

teóricos e não contam com a participação dos alunos.  Dentre os recursos audiovisuais o 

datashow e vídeos foram indicados mais adequados mas não são utilizados porque não há 

disponibilidade na UFS. Quanto aos métodos e técnicas, a associação entre teoria e prática e a 

participação dos alunos foram os principais. 

                                                 
54 Foi citado o exemplo da Revista a Época de 8 de maio/2006, que  trouxe uma reportagem sobre os estudantes 
que se formam com a visão de serem empregadores, e não de serem empregados. 
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A diferença para os outros métodos é que se parte de uma situação real, simulada, caos, faz a pessoa 

ver uma situação e se projetar nela, do que de dar o conceito - desse jeito o conceito não fica.  

 
A diferença é a práxis. Mais do que nunca o conteúdo empreendedor exige uma prática para que fique 

como um aprendizado.  

 
Esse requer participação maior dos alunos – e é forma de estimular o aluno a questionar, participar, 

não é uma comunicação unilateral.  

 
Não conheço bem outros métodos, gostaria de conhecer. Eu não sei se é o correto mas acho que 

mostrando a realidade, acho que foi Piaget que disse que você precisa trazer a vida para dentro da sala 

de aula, principalmente a vida mais próxima então eu trago a vida de Sergipe, dos nossos 

empreendedores, dou exemplos.  Mas gostaria de conhecer outros métodos, eu confesso que não 

conheço.   

 

 

5.3.7 - Adequação de conteúdos de empreendedorismo aos objetivos do curso  

 

Apesar do despreparo pedagógico dos docentes, ilustrado na fala anterior, a forma como é 

feita a adequação dos conteúdos de empreendedorismo aos objetivos do curso de 

administração mostrou que os docentes possuem uma visão ampliada e atualizada do papel do 

administrador na sociedade, e que o discurso e as práticas em sala de aula têm sido as 

ferramentas utilizadas para preparar o futuro administrador com esta visão.  

 
como o objetivo do curso é formar o administrador com foco em um negócio que já existe, mesmo 

assim é preciso formar a visão empreendedora dessa pessoa porque ela pode empreender nesse 

negócio que está formado, e traz a questão da empregabilidade. (...) não há um conceito formado em 

português, tornar-se capaz de empreender, de construir uma empresa, de tornar-se diferente no sentido 

de concorrer no mercado de trabalho a um emprego mas é ter um diferencial em relação às outras 

pessoas. É uma visão nova, que não está escrito mas temos que ter essa sensibilidade, até porque 

temos desenvolvido muitas pesquisas e artigos nessa área, como é que está a formação do 

administrador em relação ao mercado de trabalho. Está estudando e despertando os alunos para 

estudar e estar sugerindo coisas para que possamos melhorar o curso. Agora estamos em fase de 

revisão do currículo e não se pode desperdiçar o resultado dessas pesquisas.   
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o objetivo do curso de administração é formar gestores.  Infelizmente a idéia ainda não se sedimentou 

no curso e o foco ainda é da grande empresa e isso é a grande dificuldade de introduzir (o 

empreendedorismo). O curso não possibilita as práticas necessárias.  Não faz parte ainda de um 

projeto pedagógico. Há iniciativas pontuais. Há um projeto em andamento de atualização curricular 

em que a disciplina iniciação empresarial vai se tornar uma matéria chamada empreendedorismo – 

nessa matéria haverá diversas disciplinas como “gestão de micro e pequenas empresas”, “gestão de 

agronegócios”, “gestão de franquias”, e a própria “iniciação empresarial” que ensina a fazer o plano 

de negócios.   

 

Alimentar os processos de revisão curricular com as demandas de mercado e com pesquisas 

realizadas é a fórmula identificada para inserir o conteúdo de empreendedorismo no curso, 

numa visão macro e mecanicista de que disciplinas numa grade curricular são suficientes para 

desenvolver competência empreendedora nos futuros administradores, ou instrumentalizar 

para montar seu próprio negócio.  

 
na verdade o administrador tem que não só gerenciar. O curso tem que formar também para ser um 

empreendedor.  A missão do curso é formar o homem, profissional, dentro de princípios éticos, 

técnicos e científicos para atuarem em organizações que estão sempre em mudança e quando elas 

estão mudando eles precisam acompanhar para que eles não sucumbam e que estas organizações não 

pereçam; então eu sempre digo que o objetivo do curso de administração não é só formar o 

administrador, o gestor, tem que ter todas as características do empreendedor, de estar pronto para 

mudar, sempre.  

 
Mostro para meus alunos que quando eu me formei era para ir trabalhar numa grande empresa, mostro 

que essa coisa segmentada, muito linear na profissão, necessariamente não é assim que acontece. Ele 

tem que estar aberto a essa multidisciplinaridade que ele ouve falar muito. Eu mostro isso: na prática 

acontece realizando consultoria ou trabalho numa área de pesquisa, não necessariamente abrindo uma 

empresa.  

 

A disciplina Iniciação Empresarial segue caminho inverso, busca os conteúdos das funções 

administrativas para desenvolver o que lhe é próprio.  

 
definições/conceitos de empreendedorismo - associo a alguma área do curso de administração, por 

exemplo quando trabalha com o plano de negócios a gente trabalha com marketing, planejamento 

estratégico, finanças, descrição da empresa, visão, missão – ou seja, dentro do plano de negócios eu 

consigo trabalhar as outras áreas do curso.  
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A adequação dos conteúdos de empreendedorismo aos objetivos do curso não é considerada 

possível para outras disciplinas da grade curricular segundo os professores que as ministram, 

como vemos nos depoimentos abaixo:  

 
minha disciplina é muito operacional - aspectos, modelos, ferramentas - não há como relacionar.    

(professor de disciplinas na área de administração da produção)  

 

não trabalho o tema em sala, minha disciplina é Administração Pública.  Com a reformulação haverá a 

disciplina Administração Pública Comparada que trará a teoria de desenvolvimento de Schumpeter.  

 

 

5.3.8 - Referencial teórico utilizado pelos professores 

 

O ensino de Administração no Brasil seguiu orientação curricular e referencial bibliográfico 

dos Estados Unidos. Quase todos os livros adotados são traduções de obras de autores 

americanos, que trazem exemplos americanos, obviamente. A oferta de produção nacional só 

recentemente começou a suprir esta lacuna. Em relação ao empreendedorismo, os docentes do 

DAD utilizam como matriz teórica orientadora dos ensinamentos principalmente Fernando 

Dolabela. Os autores estrangeiros55 citados foram Mintzberg, Schumpeter, Drucker, Filion. 

Além de Dolabela, Dornelas, Salin e Maximiano foram outros autores brasileiros56 usados 

como referência.  

 
Uso os conceitos de Dolabela, indico inclusive o livro “o segredo de Luiza” e uso o exemplo da 

mulher empreendedora, indico a leitura e digo que o administrador não deveria desperdiçar a 

oportunidade de ler porque é uma lição de empreendedorismo colocado com muita ênfase; alguns 

livros do SEBRAE. (professor  de disciplinas na área de recursos humanos) 

 
O livro Básico é Dornelas, outros são Salin, Dolabela – o segredo de Luiza, Maximiano. (professor da 

disciplina Iniciação Empresarial)   

 
Filion. Não recorro muito ao tema empreendedorismo em relação aos conceitos, mas trago questões, 

relaciono temas da disciplina com aspectos do empreendedorismo. O que faço muito é relacionar a 

disciplina com as práticas e isso é uma característica do empreendedorismo, mas não trago conceitos. 

(professor de disciplinas na área de marketing) 

                                                 
55 Henry MINTZBERG, Joseph Alois SCHUMPETER, Peter Ferdinand DRUCKER, Louis Jacques FILION. 
56 Fernando Celso Chagas DOLABELA, José Carlos Assis DORNELAS, Antonio César Amaru MAXIMIANO, 
César Simões SALIN 
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O primeiro e o berço, Shumpeter.  Mintzberg também aborda quando fala de estratégia, pois uma das 

escolas de estratégia é a escola empreendedora, pois você tem que formular a estratégia como se 

aquela estratégia fosse algo novo, algo de construção – o livro “Safári de estratégia”. Filion e Dolabela 

que tem uma experiência brasileira, mas basicamente os três primeiros. (professor da disciplina 

Direção Estratégica) 
 

 

5.3.9 - Tipos de avaliação  

 

Considerada instrumento de poder por Foucault (2004) pela comparação que lhe caracteriza e 

por centralizar no professor a responsabilidade da comparação entre resultado demonstrado 

pelo aluno e o que se espera dele no processo de aprendizagem, a avaliação é apontada pelos 

pesquisadores do empreendedorismo como o principal fator crítico do ensino porque o que se 

objetiva com o ensino é a mudança de atitude, algo subjetivo para ser medido e comparado.  

 

Souza e Guimarães (2006) mostram que os métodos de avaliação utilizados pelos professores 

de empreendedorismo são tradicionais, com provas e trabalhos finais e com grande ênfase na 

elaboração de planos de negócios.  Filion (2000: 27) diz que “há dez ou quinze anos, a 

educação empreendedora centrava-se no plano de negócios. Já nos dias de hoje o plano de 

negócios é utilizado cada vez mais como etapa conclusiva.”  O docente da disciplina Iniciação 

Empresarial do DAD segue este ‘padrão nacional’ como pode ser visto no primeiro relato 

abaixo.  Outras formas de avaliação, além de prova, utilizadas pelos demais docentes são 

descritas também.    

 
Provas subjetivas e trabalho de elaboração de plano de negócios – empresa real e fictícia (quem está 

envolvido com um negócio próprio ou da família aconselho fazer o plano da empresa). Quem trabalha 

em empresa de grande porte que já tem plano de negócio eu não aceito.  

 
Existe o sistema tradicional da prova, na minha avaliação uso a prova, mas geralmente uso misto: dou 

texto para que leiam e interpretem, faço com que realizem pesquisa – trabalho a capacidade tanto 

grupal quanto individual - - estou sempre avaliando a capacidade de busca e de discussão. Filmes 

seguidos de relatos em sala.  Avaliação individual e em grupo: linguagem, clareza, precisão, conteúdo, 

apresentação são itens que avalio e ofereço feedback para que ele se prepare para o próximo trabalho. 

E o próximo é se preparar para o mercado de trabalho. 
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Relatórios técnicos – avalio o conteúdo naquilo que o aluno observa. Vejo o que aprenderam de 

conteúdo, e entra também a participação. Quando traz a realidade para sala de aula, avalio com a 

participação nas discussões, a leitura prévia do tema, a participação, a associação entre o que foi visto 

com a teoria. É um critério subjetivo, difícil para o professor com turmas de mais de 40 alunos – é a 

sensibilidade do professor de perceber quem se desenvolve mais.  É uma avaliação que compõe uma 

nota, não define a nota, vale uma fração da nota.  

 
Trabalho final numa empresa – digo que eles têm que se comportar como um gestor, um 

empreendedor, desenvolver em uma empresa - preferência por uma pequenininha por exemplo oficina 

mecânica - que eles façam um case, que entrevistem o empreendedor. Porque é um exemplo de vida 

para eles porque aquela pessoa resolveu abrir uma oficina mecânica - com 3 mil reais que ele tinha, 

porque abriu a oficina e não quis ser motorista de uma grande empresa. O caso tem que ser de uma 

micro ou pequena empresa que é a nossa realidade.    

 

 

5.3.10 - Valorização do empreendedorismo 

 

A valorização que os docentes do DAD fazem do ensino de  empreendedorismo no curso de 

administração e a importância de desenvolver esta habilidade/competência nos alunos foram 

destacadas em todos os entrevistados. Uma ressalva foi feita por um docente quanto a reforma 

curricular em análise pelo DAD, para evitar que o conteúdo seja concentrado em uma única 

área e ocorra um esvaziamento nas demais como ocorreu com o tema qualidade na década 

passada.  

 
É importante desenvolver. Em qualquer disciplina. A gente deveria ter inclusive uma disciplina mais 

focada do que a que a gente já tem. O objetivo do curso é desenvolver essa capacidade, seja para ele 

empreender no negócio que está ou em um novo negócio, se não fizermos isso ele será um 

profissional que vai deixar a desejar.  

 
Para que o aluno saia do curso como um agente de mudança e para que enxergue que o mercado não é 

apenas de grandes empresas mas há oportunidades para ele nas micro e pequenas empresas, inclusive 

como proprietário.  
 

É mais uma das coisas a ser trabalhada. É algo que surge com uma roupagem nova. A proposta de 

reforma curricular é para ampliar o leque de opções. (...) o viés do empreendedorismo em todas as 

disciplinas, pode ter essa abordagem. Cuidado para não acontecer a mesma coisa da qualidade, tirou 

de todas as outras áreas e criou uma única só para a qualidade.   
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Primeiramente despertar a questão de ser empreendedor, de ter seu próprio negócio, ser empregador. 

No curso somos formados para ser empregados numa empresa de grande porte, numa multinacional, 

ser muito competente. A idéia da disciplina é despertar no aluno que ele também pode ter seu próprio 

negócio, ser um empregador, ser inovador, e não só ser empregado    

 

A valorização do tema é unanimidade, entretanto as opiniões se dividem quanto à fórmula a 

ser adotada pelo DAD para incorpora-lo: disciplina(s) específica(s) ou conteúdo distribuído de 

forma multidisciplinar na grade curricular. 

 
Não apenas em administração, mas em muitos outros – está provado que os países desenvolvidos não 

são aqueles que ficaram esperando a iniciativa estatal, são os que tem empresas fortes.  E nós temos 

que ter empresas fortes, não importa o tamanho, o país pode ser constituído de pequenas empresas, 

fortes, robustas, mas não precisam ser multinacionais ou gigantes. Essa é a idéia, disseminar nos 

alunos que não podemos esperar só a iniciativa estatal, que um país só é forte quando tem empresas 

fortes, eles têm que pensar nesta idéia, porque não montar uma empresa? porque não empreender? e 

têm exemplos concretos recentemente da Índia57, da China, da Coréia do Norte, eles nos mostram 

isso, que um país só é forte quando tem empresas fortes – então é isso que você tem que disseminar na 

mentalidade dos alunos porque eles estão muito mais preocupados com esta turbulência do mercado, 

estão procurando segurança, um emprego. 

 

 

2.3.11 - Desafios e dificuldades de ensinar 

 

O principal desafio apontado pelos professores é a própria capacitação para ensinar 

empreendedorismo, variável crítica muito bem apontada pois como vimos em Rousseau 

(2004), como é possível o aluno ser bem educado por alguém que não o foi?  As dificuldades 

de ensinar empreendedorismo no curso de administração da UFS se confundem e se misturam 

com os desafios, talvez por serem tantos e tão diversos:  

 
É preciso melhorar métodos e técnicas de ensino. Desenvolver  nos docentes essa capacidade para que 

eles possam ensinar. 

 
A grande dificuldade é não estar explícito no projeto do curso.  Além disso o docente não tem essa 

competência desenvolvida, como vai desenvolver no outro? O professor deveria passar por um 

                                                 
57 A este respeito consultar PORTER, Michael E. A Vantagem Competitiva das Nações. Rio de Janeiro, Campus, 
1989.   
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processo de capacitação nesse sentido para poder repassar para os alunos. A formação do professor já 

é deficiente porque ele não é formado em métodos e técnicas de ensino e na universidade não há 

nenhuma iniciativa para o professor desenvolver e aplicar métodos e técnicas.     

 
Dificuldade é a própria UFS com estrutura amarrada pelo MEC não permite variações. Com relação 

aos alunos há um descrédito com o curso porque não percebem valor efetivo de uso nas teorias que 

aprendem, ou seja, falta a prática, faltam projetos de extensão.   

 

Professores com excesso de academicismo desconhecendo que o foco do curso de administração é a 

gestão. O próprio estágio, que é a disciplina final, você vê muitas monografias e poucos trabalhos 

práticos com intervenções. 

 
Não existe modelo, nem corte multidisciplinar que permitisse interagir os conteúdos...  

 
que o conteúdo fosse trabalhado mais efetivamente, mas não existe um direcionamento explícito para 

tratar do tema empreendedorismo, fica muito a cargo do professor.   

 
Deveria existir disciplina anterior para introduzir o tema, para que na disciplina em Iniciação 

Empresarial o aluno já venha com uma noção do que é empreendedorismo, a disciplina ser só para 

plano de negócios pois é uma ferramenta muito importante, que resgata todas as áreas da 

administração e tem que ser dado tudo em 60h.  

 
materiais e referências bibliográficas na biblioteca, revistas na área. 

 
O primeiro grande desafio é recursos humanos, precisamos ampliar o quadro, se tivéssemos mais pelo 

menos 2 professores qualificados e preparados nesta área de empreendedorismo nós poderíamos 

ofertar não só para o curso de administração mas para tantos outros. 

 

a dificuldade é que precisamos criar uma metodologia para desenvolver esse ensino, para aplicar o 

ensino de empreendedorismo.  

 

Outra dificuldade é as empresas se abrirem. Os empresários reclamam que a universidade não se 

aproxima deles, mas tão engraçado, quando a universidade vai para esses empresários eles se fecham.  

Agora estou estimulada com o curso de administração em Itabaiana, porque é uma cidade de 

empreendedores, e estou animada porque os alunos conviverem conectados com as empresas. Lá 

poderemos andar mais rápido, porque é um curso pequeno acho que será um excelente laboratório o 

curso lá.   
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Um professor questionou até que ponto uma disciplina sozinha faz a diferença, outro declarou 

que a disciplina Iniciação Empresarial e a Empresa Júnior são suficientes para desenvolver o 

empreendedorismo no curso de administração. No Brasil multiplicam-se os exemplos de 

sucesso de estímulo ao empreendedorismo dentro e fora da sala de aula.  Nenhum professor 

entrevistado fez referência a algum destes exemplos. 

 

Os desafios e dificuldades referem-se à todos os aspectos relacionados ao ensino: com relação 

às práticas em sala de aula; ao papel da universidade no sistema formal de ensino  e da 

estrutura física e de recursos humanos em termos quantitativos e qualitativos, além de 

projetos que desenvolve e da interação entre os mundos acadêmico e empresarial; a 

metodologias de ensino adequadas ao estágio universitário e eficientes quando às 

competências que se pretende desenvolver; ao aluno e seus interesses e percepção de utilidade 

do aprendizado; e com relação ao professor destacam-se a capacitação dos mesmos quanto ao 

conteúdo de empreendedorismo e aos métodos e técnicas adequados a este ensino. 
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Capítulo 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

A partir da década de 1990 o termo empreendedorismo ganhou expressão e conexão com 

conceitos e práticas em virtude da necessidade de criação de novos negócios e da geração de 

empregos, despertando o interesse pelo seu ensino e pelo desenvolvimento de competências 

empreendedoras nos indivíduos.  O objetivo do presente trabalho é desvendar como os 

professores do curso de administração da Universidade Federal de Sergipe estão ensinando 

empreendedorismo, que desafios enfrentam em suas práticas diárias e a valorização que dão 

ao tema.  As questões orientadoras do estudo estão respondidas na seqüência do texto.  A 

forma que o conteúdo de empreendedorismo no curso em tela está articulado com as políticas 

públicas de ensino superior é a primeira questão.   

 

A economia globalizada impõe desafios de desenvolvimento e sustentabilidade às empresas e 

de qualificação técnica, flexibilidade e capacidade de adaptação às pessoas que tem que 

superá-lo.  São empresas e pessoas inovadoras que determinam as regras no jogo do mercado. 

No dizer de Dolabela (2003:29) “empreender significa modificar a realidade para dela obter a 

auto-realização e oferecer valores positivos para a coletividade.” É esta competência que é 

demandada do administrador em seu cotidiano e também na concepção sobre o seu papel 

profissional na sociedade.  É também da escola que forma para o trabalho que é demandado o 

desenvolvimento desta competência. 

 

Na Universidade Federal de Sergipe os futuros administradores estão sendo formados com 

esta orientação. O conteúdo de empreendedorismo no curso de Administração está articulado 

com as políticas públicas do ensino superior ao verificarmos a convergência entre o que a 

LDB declara em seu artigo 1° inciso 2° - “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do 

trabalho e à prática social” – e a determinação das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Administração no tocante a um currículo mínimo a ser seguido, assim como perfil 

desejado do formando e habilidades e competências a serem desenvolvidas pelas IES.   

 

No projeto pedagógico do curso de Administração da UFS todas as exigências são atendidas, 

mas pelas falas dos docentes pesquisados o perfil desejado do formando e as habilidades e 
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competências a serem desenvolvidas carecem melhorar, e muito. Neste sentido, o DAD está 

analisando projeto de alteração da estrutura curricular do curso e, também, a ampliação da 

oferta de cursos, numa visão de que alterando o currículo estará adequando-se às exigências 

demandadas pelo mercado de trabalho e impostas pelo sistema de gestão do ensino.    

 

A representação social que os professores de administração fazem sobre quem é o 

empreendedor é de um indivíduo inovador, pró-ativo, aberto à mudanças, persistente, criativo, 

que quer riscos calculados e se auto-desenvolver. Esta representação social sobre quem é o 

empreendedor responde à segunda questão de pesquisa deste trabalho.  Empreendedorismo é 

mais do que um padrão de comportamento inerente à pessoa, é um processo de criação de 

valor, para o indivíduo e para a sociedade.   

 

Neste sentido, os desafios e possibilidades de ensinar a ser empreendedor são de ordem 

estrutural, relacionados a deficiências físicas, metodológicas e de pessoal. Estes desafios e 

possibilidades respondem à terceira questão de pesquisa deste estudo, destacando-se que em 

termos quantitativos faltam equipamentos e professores, em termos qualitativos faltam 

interação com a sociedade, articulação entre os conteúdos curriculares e capacitação dos 

professores. Os docentes enfrentam os desafios e possibilidades de forma isolada e solitária, 

sem apoio institucional.  

 

Para estes professores os objetivos do ensino de empreendedorismo nos cursos de 

administração é formar para o mercado profissionais aptos para atuar numa empresa existente 

ou criar a sua.  Para tanto, os métodos de ensino e de avaliação utilizados para ensinar 

empreendedorismo face estes objetivos tradicionais e conhecidos por eles.  O esforço de 

aproximação entre teoria e realidade é baseada mais na experiência dos trabalhos de 

consultoria que desenvolvem e vivência profissional anterior à docência do que em métodos e 

técnicas de ensino adequados.  Métodos mais modernos não são utilizados por carência 

estrutural do DAD/UFS ou desconhecimento dos professores a seu respeito. Os objetivos do 

ensino de empreendedorismo e a percepção sobre os métodos de ensino e de avaliação 

correspondem, respectivamente, a quarta e à quinta questão de pesquisa. A quinta questão de 

pesquisa refere-se à valorização do tema por parte dos professores. 

 

 Os professores de administração pesquisados valorizam sobremaneira o empreendedorismo 

como uma competência a ser desenvolvida no curso de administração do DAD, considerando-
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a imprescindível para o futuro dos formandos e para o desenvolvimento social e econômico 

do país. Em 1992, através da resolução 12/92CONEP/UFS a disciplina Iniciação Empresarial 

foi incluída no currículo do curso, na fase embrionária do ensino de empreendedorismo no 

Brasil. Entretanto, afora esta decisão e a apoio à Empresa Júnior em alguns períodos de sua 

existência, inexistem outros investimentos materiais ou metodológicos da UFS que 

possibilitem aos docentes gerar resultados. Estes investem por sua própria conta e risco no 

desenvolvimento desta competência nos alunos. 

 

Existem monografias de conclusão de curso que apresentam a visão do aluno e do egresso 

sobre a qualidade do curso.  Estes trabalhos destacam o enfoque teórico do curso e dos 

professores.  Entretanto observa-se no presente trabalho, pelas falas colhidas dos professores, 

que eles desenvolvem atividades práticas buscando trazer a realidade para a sala de aula e 

expondo os alunos a contatos com empresas usando para isso diversas atividades em sala e 

fora dela.   

 

Pelos depoimentos colhidos, evidencia-se uma confusão entre conteúdo de empreendedorismo 

e atitude empreendedora  com a prática no ensino, com o saber fazer e o saber agir.  Ensinar 

empreendedorismo é trazer a realidade e a prática para dentro da sala de aula, 

empreendedorismo entendido como uma competência que se desenvolve com o ensino prático 

e com o aprender fazendo.  Os professores parecem ter esquecido que o ensino de 

administração ocorre justamente a partir de simulações e de análise da realidade, visto que 

não é possível trazer uma empresa para dentro da sala de aula. 

 

Este descompasso dos professores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem sobre o 

que é teoria e prática no ensino de administração pode ser um tema para estudos futuros: 

aprofundar a percepção do professor e confrontar as diferentes percepções, para não só 

avançar na produção de conhecimento mas também possibilitar uma práxis fundamentada, ou 

seja, produzir um conhecimento e não guardar na prateleira ou na gaveta.  Outra sugestão de 

tema a ser aprofundado em estudos posteriores é aprofundar a realidade do mercado de 

trabalho para o administrador, em face aos problemas de legitimidade da profissão e às 

exigências quanto ao perfil do formando. 

 

O pioneirismo no ensino de empreendedorismo no Brasil foi das universidades públicas e teve 

professores universitários à frente desse processo, como também no de indução de iniciativas 
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de modificação da realidade. O curso de Graduação em Administração da Universidade 

Federal de Sergipe foi pioneiro ao oferecer uma disciplina obrigatória aos discentes, mas a 

legitimidade da profissão, comprometida pela concorrência e falta de reconhecimento, é uma 

particularidade que o curso, e os demais também, têm que enfrentar porque competência 

empreendedora é um diferencial e também uma necessidade que o administrador precisa 

desenvolver. As exigências são neste sentido, e para todos os outros profissionais também.  

 

Uma sugestão desta autora é que os professores do DAD conheçam exemplos, através de 

literatura ou in loco e, assim, desenvolvam um olhar ampliado sobre os desafios e 

possibilidades de ensinar empreendedorismo numa IES pública, e realizem pesquisas sobre o 

tema.  O curso de administração da UFS é um campo empírico que oferece objetos de estudo 

a ser aprofundados, mas outros cursos também podem ser estudados. Desvendar como a 

competência empreendedora é desenvolvida e apropriada pelos alunos da UFS além de gerar 

conhecimento poderá orientar políticas internas para a melhoria do ensino e da Universidade.   

 

Super-heróis dentro das empresas ou heróis populares na sociedade, os empreendedores são 

cada vez mais caçados, endeusados, formados.  Para a educação, empreendedorismo amplia a 

autonomia e desenvolve a capacidade de percepção e adaptabilidade às novas demandas do 

trabalho.  As possibilidades e perspectivas do empreendedorismo como objeto de estudo na 

área de educação começa timidamente a despertar interesse. Sociologia, psicologia, economia, 

administração já estudam o tema.  Este trabalho é uma contribuição.   
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Roteiro da entrevista 

 

1) O que é empreendedorismo? 

 

2) Quem é o empreendedor? 

 

3) O que caracteriza uma pessoa empreendedora 

 

4) Como o empreendedorismo se manifesta ou pode ser estimulado? 

 

5) É possível ensinar alguém a ser empreendedor? 

 

6) Você aborda o tema em suas aulas? De que forma (métodos/técnicas/recursos 

didáticos)? 

 

7) Que diferenças existem dos métodos/técnicas/recursos que você utiliza para os outros 

métodos de ensino? 

 

8) Como você adequa os conteúdos de empreendedorismo aos objetivos do curso de 

administração? (objetivos do curso de administração-formar gerentes?) 

 

9) Sendo o empreendedorismo um tema relativamente novo, que autores usa como 

referência?  

 

10)  Como é a avaliação que utiliza no ensino de empreendedorismo? 

 

11)  Por que ensinar empreendedorismo no curso de administração? Qual a importância de 

desenvolver esta habilidade/competência nos alunos? 

 

12)  No curso de administração da UFS quais os desafios e dificuldades de se ensinar 

empreendedorismo?  
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