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Resumo 

Esta pesquisa tem por objetivo identificar e mapear as competências empreendedoras na 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, para conhecer a potencialidade nela existente, de 

forma a contribuir para o estímulo da formação empreendedora. Para tanto, esse estudo 

procurou mapear as atividades de ensino e pesquisa, investigar quais são as práticas 

geradoras de competências empreendedoras. A pesquisa é de natureza exploratória, cujo 

método escolhido é o qualitativo. As técnicas de coleta de dados foram entrevistas em 

profundidades e realização de grupos de foco, ambos com roteiros semi-estruturados. 

Participaram da pesquisa 68 pessoas, contemplando todo corpo diretivo, coordenadores e 

professores indicados por eles. Os dados coletados foram analisados por meio da análise 

de conteúdo utilizando os recursos do software qualitativo Nvivo8.  Os resultados mais 

evidentes demonstram que há estímulos às competências acadêmicas e tecnológicas, 

necessitando ênfase no desenvolvimento das emocionais. Destaca-se a necessidade de 

criar uma cultura empreendedora no contexto da instituição que valorize e direcione as 

práticas de ensino e pesquisa, conjugando estrutura, conteúdo e criatividade a fim de 

desenvolver competências empreendedoras. Além disso, fomentar práticas que propiciem 

desenvolvimento do senso crítico e autonomia dos discentes. 

 
 

 

 

Palavras-chave: Empreendedorismo, Competências, Formação Empreendedora, 

Universidade, Mackenzie. 
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1  INTRODUÇÃO 

O século XX foi palco de grandes desafios para as organizações de sucesso. À 

medida que o mundo dos negócios foi se estreitando e se tornando interligado, as 

exigências ficaram mais complexas e dinâmicas, levando pessoas e organizações a um 

nível de reflexão sem precedentes, acerca das competências necessárias à sobrevivência 

num mercado competitivo. 

Este cenário não é diferente para o segmento educacional no Brasil, dado a 

expansão e consolidação do setor privado até a década de 80 e das medidas 

governamentais que alteraram, sobremaneira, as políticas institucionais, as normas e 

diretrizes da educação e os procedimentos para funcionamento das escolas de nível 

superior instituído a partir da década de 90 (NASSIF, 2000). 

As mudanças propostas, de ordem estrutural, social e política, vieram para resgatar 

necessidades básicas para a qualidade do ensino e formação de cidadãos (NISKIER,1996), 

permitindo uma análise diagnóstica de áreas críticas do sistema. O autor adverte a 

necessidade de repensar os papéis e as funções do ensino superior, o papel dos 

educadores e os procedimentos acadêmicos e administrativos como um todo devido ao 

crescimento e à importância que a educação representa para o mercado de trabalho.  

O ensino, visto como fundamental na formação do cidadão não pode ser dissociado 

das grandes questões sociais. Rasco (2000), afirma, sob a ótica de especialistas e 

consultores, as lacunas existentes entre a sala de aula e o mercado de trabalho, 

evidenciando a ausência das Instituições de Ensino Superior (IES) no acompanhamento 

sistemático do desempenho dos profissionais graduados frente aos desafios impostos pela 

sociedade, na qual desempenharão as atividades para as quais foram supostamente 

preparados.  

Nicolini (2003) aponta as dificuldades de interação entre a academia, a pesquisa e a 

realidade empresarial.  O problema persiste há décadas. Não é exclusividade brasileira, 

onde o aluno, por sua vez, posiciona-se como um receptáculo pronto para ser preenchido. 

E, assim, como um produto do meio, adapta-se a ele, ao invés de transformar-se e 

transformá-lo. 

Por outro lado, Maranhão (2002), afirma que seria ingenuidade acreditar que apenas 

com uma pedagogia empreendedora, teríamos uma geração de profissionais de sucesso, já 

que a sobrevivência de uma atividade profissional depende também de fatores externos, 

difíceis de serem controlados como, por exemplo, medidas governamentais, impostos, 

crédito para o desenvolvimento das atividades profissionais, dentre outras. Entretanto, 
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considera que ações na direção de uma pedagogia empreendedora teriam o mérito de, além 

de prepará-lo adequadamente para o desempenho profissional, fortalecer a confiança do 

indivíduo, favorecendo o seu desenvolvimento pleno e, em conseqüência, o do país. 

Justifica-se esses argumentos sob a ótica de Trevisan (2000), quando afirma que 

mundo mudou, o aprendizado não é mais estanque, datado, é contínuo porque as técnicas, 

os métodos e os processos alteram-se sistematicamente. Esta realidade passa a fazer parte 

da vida. Por isso as escolas precisam mudar.  

Acredita-se que a Universidade Presbiteriana Mackenzie, há mais de um século 

formando de profissionais de sucesso, não está isenta dessa realidade. Trata-se de uma 

instituição de ensino renomada e que traz aliada à sua tradição, uma marca forte e de 

grande respeitabilidade nos meios acadêmico, social, empresarial, político, nacional e 

internacional.  

A Universidade Presbiteriana Mackenzie é constituída de Unidades Universitárias 

entendidas como Centros, Faculdades e Escolas, todas de igual hierarquia e organizadas 

em função de objetivos específicos. As Unidades Universitárias são integradas por um ou 

vários cursos que conferem formação profissional e graus acadêmicos, em nível superior. 

Na busca por um ensino de excelência, concepção que apresenta implicações 

diretas na identificação das áreas de conhecimento existentes em seu contexto, suscitou a 

necessidade de levantar e conhecer quais são as competências diferenciadas no contexto 

de cada uma das Unidades Universitárias, visando a formação empreendedora. 

Em 2007 foi desenvolvida uma pesquisa na UPM - Unidade Tamboré, no Centro de 

Ciências Sociais e Aplicadas daquela unidade, fomentada pelo Mackpesquisa, cujo objetivo 

foi o de identificar os fatores determinantes para a formação empreendedora e que auxiliam 

na construção de um projeto pedagógico voltado para tal formação. Participaram como 

respondentes dessa pesquisa alunos, professores, coordenadores e pais de alunos 

empreendedores.  

Ficou evidente pelos resultados da pesquisa referentes aos cursos de Administração 

e Administração com ênfase em Comércio Exterior que o projeto pedagógico vigente, 

sugere mudanças substanciais para contemplar novas metodologias e tecnologias de 

ensino, propiciando o alinhamento do que se ensina em sala de aula com o que se aplica ou 

mesmo se utiliza no dia-a-dia profissional. Alinhada a esta perspectiva, sugeriu-se que a 

aprendizagem não devesse ser estimulada somente em sala de aula, mas poderia oferecer 

uma visão do contexto social como um todo, pois formar um empreendedor requer 

desenvolver uma visão holística, otimista, no sentido de ver oportunidades ao invés de 

ameaças e aceitar os riscos impostos.  

A formação empreendedora não é um atributo exclusivo da Instituição de Ensino 

Superior, não obstante possuir um papel preponderante para essa formação. Assim, as 
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ações, práticas ou mesmo projetos devem estar alinhados com o projeto pedagógico e com 

as diretrizes da formação empreendedora, buscando convergir disciplinas que atendam 

melhor à realidade, metodologias que incentivem os alunos a integrar teoria e prática, por 

meio de atividades extensionistas, visando à participação efetiva no contexto social, bem 

como incentivo à pesquisa.  

De maneira complementar, evidenciou-se a necessidade de uma estrutura 

acadêmica que viabilize as ações pedagógicas inerentes à formação empreendedora em 

ambientes internos e externos, além de capacitar os professores para atender com presteza 

essa demanda.  

Isso porque no contexto institucional inúmeros são os desafios que surgem de 

maneira cada vez mais inesperada e complexa e os centros geradores de conhecimento, 

sobretudo, as universidades, precisam conhecer para saber e poder antecipar suas ações e 

atuar frente a esse contexto de competitividade e incertezas para a geração do 

conhecimento. 

Como parte do planejamento do Núcleo de Empreendedorismo e Desenvolvimento 

Empresarial – NEDE, do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da UPM, a presente 

pesquisa procurou identificar e mapear as competências das unidades universitárias do 

Mackenzie com o intuito de conhecer a potencialidade existente em cada unidade, 

respeitada suas especificidades, no sentido de contribuir para a formação empreendedora. 

Partiu-se da crença de que muitas dessas competências são desenvolvidas, mas 

não são identificadas, outras não reveladas ou mesmo percebidas. 

Dessa forma, o objetivo fim desse estudo foi o de mapear as competências que 

estão pulverizadas em todas as unidades com o intuito de identificar ações que, uma vez 

estimuladas, poderão propiciar uma formação empreendedora.  

O mapeamento das competências poderá contribuir no direcionamento das ações de 

ensino, pesquisa e extensão. Para tal, foram considerados três níveis de competências 

quais sejam: competências acadêmicas - estão no escopo da formação acadêmica em si, 

considerando os quesitos de cada área do conhecimento; competências tecnológicas - 

integram as informações relacionadas às habilidades e o know-how oferecido; competências 

emocionais - objetiva mapear o grau de influência que a formação tem na vida das pessoas 

e o desenvolvimento da leitura de pessoas e de mundo que os acadêmicos incorporam no 

período de formação.  

De acordo com Tidd et al. (2008) a importância de estudos no contexto das 

universidades, sobretudo por meio de identificação de competências instaladas, abre 

perspectivas nas diferentes ações a que se propuser.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Competência 

Nos ambientes empresariais, cada vez mais competitivos e dinâmicos, o 

desenvolvimento de competências empreendedoras tem despertado interesse da área 

acadêmica e empresarial, por ter um papel significativo na geração de diferenciais 

competitivos para as organizações contemporâneas. 

De uma forma geral, a definição de competência é:  

 

[... ] a capacidade que um indivíduo possui de expressar um juízo de valor algo 
a respeito do que é versado; idoneidade; soma de conhecimentos ou 
habilidades; indivíduo de grande autoridade num ramo do saber ou do fazer; 
notabilidade; capacidade objetiva de um indivíduo para resolver problemas, 
realizar atos definidos e circunscritos à competência por meio de ou em 
confronto, disputa, luta ou discussão (HOUAISS, 2001 p. 775).  

 

Para Ferreira (2004, p. 512), a palavra competência vem do latim competentia e quer 

dizer entre outras coisas “(...) qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo 

assunto, fazer determinada coisa; capacidade, habilidade, aptidão, idoneidade.” 

As competências destacam-se, portanto, como um repensar das organizações e o 

papel dos indivíduos que as compõem, em função da sua aplicação que permita uma 

atuação efetiva em eventos inéditos e singulares (ZARIFIAN, 1996).  

Ao longo dos anos, o conceito de competência vem evoluindo, sendo modificado e 

sustentado, frente a sua importância e impacto para o desenvolvimento de vantagem 

competitiva sustentável para as empresas contemporâneas.  

Inúmeros estudos têm sido realizados nos mais diversos países do mundo, 

destacando-se uma conceituação do tema aplicado à visão das escolas americanas, 

francesas, assim como uma visão brasileira de sua aplicação na realidade de nossas 

organizações. 

Autores americanos abordam o conceito de competências desde 1973, já 

considerando a sua contribuição efetivamente prática na obtenção de resultados. O Quadro 

1 apresenta a matriz de conceito na visão americana. 
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  Quadro 1 - Conceitos de Competências na visão americana 

Autor Ano Conceitos de Competências 

MCCLELLAND 1973 ...são habilidades medidas que são traduzidas em um resultado social 
prático 

BOYATZIS 1982 ...é um conjunto de características que definem uma performance 
superior; 
... uma razoavelmente profunda parte da personalidade de uma 
pessoa, que leva ou resulta em uma performance efetiva e/ ou superior 
em uma tarefa. 

SPENCER E 
SPENCER 

1993 ...é uma característica razoavelmente profunda de um indivíduo, que 
realmente prediz quem fez algo bem ou mal, quando medida em um 
critério específico ou padrão. É uma performance superior, dentro de 
uma tarefa ou situação. 

MIRABILE 1997 ... é um conjunto de conhecimentos, habilidades, aptidão ou 
característica associada com alta performance no trabalho, como 
resolução de problemas, pensamento analítico ou liderança. 

MCLAGAN 1997 A competência no mundo vem assumindo diversos significados, alguns 
ligados às características e aos atributos das pessoas que executam 
tarefas: conhecimentos, habilidades e atitudes (inputs) e outros ligados 
à tarefa em si que são observados mediante comportamentos refletidos 
em ações e resultados (outputs). 

GREEN  1999 ... competência é uma descrição escrita de hábitos de trabalhos 
mensuráveis e habilidades pessoais utilizadas para alcançar um 
objetivo de trabalho. 

Fonte: elaborado pelos autores a partir da bibliografia pesquisada 

 

Na visão Francesa, o conceito de competências vem evoluindo considerando 

principalmente a sua aplicabilidade prática, assim como a influência da socialização no seu 

desenvolvimento. O Quadro 2 apresenta a matriz de conceito na visão francesa. 

 

Quadro 2 – Conceito de Competências na visão francesa  

Autor Ano Conceitos de Competências 

LE BOTERF 1994 ...está situada em três eixos: pessoa (biografia e socialização), formação 
educacional e experiência profissional. ...é saber agir de forma 
responsável e reconhecida, por saber mobilizar, integrar e transferir 
conhecimentos, recursos e habilidades em um determinado contexto 
profissional ou tarefa única. 

DURAND 1998 ...são os conhecimentos, habilidades e atitudes representam recursos ou 
dimensões interdependentes da competência. 

ZARIFIAN 2001 traz para a definição de competência um contexto prático. ... não são 
apenas os recursos inatos ou adquiridos, mas aqueles que sabemos 
como colocar em ação. 

2003 ... é tomar iniciativa e assumir responsabilidades frente a situações 
profissionais complexas (aliado), utilizando-se de inteligência prática, 
apoiada em conhecimentos e na capacidade de mobilizar pessoas. 

...o que se sobressai dos recursos (conhecimento, habilidade, 
comportamento) adquiridos por um indivíduo, seja por meio da formação 
ou exercício de diversas atividades profissionais. E competência é a 
utilização desses recursos na prática. 

KETS DE 
VRIES,  

1996 ...pode ser concebida como característica que engloba diferentes traços 
de personalidade, habilidades e conhecimento, influenciados pela 
experiência, capacitação, educação, história familiar e aspectos 
demográficos peculiares à pessoa 

MAN & LAU 2000 
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Fonte: elaborado pelos autores a partir da bibliografia pesquisada 

Para os autores brasileiros, o conceito de competências se complementa com as 

visões acima mencionadas, à medida que consideram os inputs e os outputs 

disponibilizados em um contexto organizacional, possibilitando melhor desempenho, visão 

de longo prazo e uma atuação integradora e arrojada para superar os inúmeros desafios. O 

Quadro 3 apresenta a matriz de conceito na visão brasileira. 

 

Quadro 3 – Conceito de Competências na visão brasileira  

Autor Ano Conceitos de Competências  

RUAS 2000  ...a questão das competências se coloca em um espaço de interação 
entre pessoas; seus saberes e capacidades; e a demanda da 
organização em seus processos de trabalho e relações com o mercado. 

RESENDE 2000 ...é a transformação de conhecimentos, aptidões, habilidades, interesses, 
vontades, etc. em resultados práticos. Ter conhecimento, experiência e 
não saber aplicá-los em favor de um objetivo, de uma necessidade, de 
um compromisso, significa não ser competente, no sentido aqui 
destacado.  

FLEURY E 
FLEURY 

2001 ...é um saber agir responsável e reconhecido, que implica em mobilizar, 
integrar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades que agreguem 
valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. 

RABAGLIO 2001 ...é um conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes e 
comportamentos que permitem ao indivíduo desempenhar com eficácia 
determinadas tarefas, em qualquer situação.  
...ser apenas competente está relacionado com um bom desempenho 
numa determinada tarefa, o que não garante que esse desempenho será 
bom sempre, ou seja, foi competente por casualidade. 
...ter competências para a realização de uma tarefa significa ter 
conhecimentos, habilidades e atitudes compatíveis com o desempenho 
dela e ser capaz de colocar esse potencial em prática sempre que for  
necessário. 

DUTRA 2002 ... é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias 
para que a pessoa desenvolva suas atribuições e responsabilidades, e 
envolve também sua capacidade de entregar, fazer, responder  para a 
organização o que ela espera e necessita. 

2004 ...estão relacionadas não apenas com características do indivíduo, mas 
também com o conceito de entrega (agregação de valor). Assim tem-se 
que o conjunto de habilidades, conhecimentos e atitudes desenvolvidos e 
somados ao conceito de entrega (uma discussão que tem significância na 
conceituação) compõem as características contidas nas competências. 

GRAMIGNA 2007 ... competência dentro do contexto da tríade: “conhecimentos, habilidades 
e atitudes ou comportamentos” que permitem alguém realizar algumas 
tarefas com eficiência em qualquer situação.  
Conhecimento - conjunto de informações, que a pessoa armazena e 
lança mão quando precisa. Quanto maior este conhecimento, mais a 
competência se fortalece e permite que o profissional enfrente com 
flexibilidade e sabedoria os diversos desafios do dia-a-dia. Nesta 
categoria incluem se os conhecimentos técnicos, tais como: escolaridade, 
cursos, especializações, entre outros. 
Habilidade - a ação com talento, capacidade e técnica, obtendo 
resultados. Significa a experiência nos conhecimentos técnicos, ou seja, 
colocar em prática o saber.  
Atitude - grau de envolvimento e comprometimento das pessoas com os 
objetivos, metas e projetos coletivos está diretamente relacionado com a 
maneira como os valores, crenças e princípios formados ao longo da vida, 
são manejados no contexto do trabalho. 
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Fonte: elaborado pelos autores a partir da bibliografia pesquisada 

Após o levantamento dessas abordagens, Bittencourt (2002) destaca que o conceito 

está relacionado aos seguintes aspectos: 

1. Formação - Desenvolvimento de conceitos, habilidades e atitudes; 

2. Ação - Práticas de trabalho, capacidade de mobilizar recursos, fato esse que a 

difere do conceito de potencial; 

3. Resultados - O objetivo do desenvolvimento da competência está relacionado à 

busca de melhores desempenhos; 

4.Perspectiva Dinâmica - A definição de competências deve ser             

constantemente questionada; 

5. Auto-desenvolvimento - A responsabilidade maior desse processo deve ser 

atribuída ao próprio indivíduo; 

6. Interação - O desenvolvimento de competência ocorre a partir do            

relacionamento com outras pessoas. 

Na visão dos autores americanos, as competências são inputs das pessoas, isto é, 

representam as características que um indivíduo possui, considerando os seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes que proporcionam um melhor resultado. Já para os 

autores franceses, as competências podem ser consideradas inputs ou outputs de um 

indivíduo, em aplicar e mobilizar seus conhecimentos em um determinado contexto. 

Os pesquisadores brasileiros (Quadro 3) consideram a integração desses dois 

conceitos. Para eles as competências são conhecimentos, habilidades e atitudes entregues 

que agregam valor econômico para a organização e valor social ao indivíduo. Portanto, as 

competências emanam em um espaço de interação entre as pessoas e seus saberes e 

capacidades e demandas das organizações no campo dos processos de trabalho essenciais 

e relacionais. 

Quanto aos tipos de competências, Ruas (2001) afirma que as competências estão 

relacionadas a duas dimensões estratégicas: uma dimensão individual e uma dimensão 

corporativa.  

No âmbito individual, as competências para Zarifian (2001), Parry (1996) e Ruas 

(2001), extrapolam o conceito de qualificação, pois se referem à capacidade da pessoa de 

assumir iniciativas, ir além das atividades prescritas, ser capaz de compreender e dominar 

novas situações de trabalho, ser responsável e ser reconhecida por isso, não limitando-se 

apenas às tarefas ou ao conhecimento do mesmo. Desta, destacam-se as competências 

gerenciais, que de acordo com Tushman e Nadler (1997), correspondem às habilidades 

para resolução de problemas, identificação de oportunidades e ameaças, capacidade para 

lidar com incertezas e implementação conjunta de decisões. 
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No âmbito corporativo, as competências fazem parte da personalidade de cada 

organização, que as diferenciam das demais e geram vantagem competitiva (DRUCKER, 

1999, p.99) 

Segundo Ruas (2001), as competências organizacionais são competências coletivas, 

que aparecem sob a forma de processos de produção e/ou atendimento, nos quais estão 

incorporados conhecimentos tácitos e explícitos, sistemas e procedimentos de trabalho, 

entre outros elementos menos visíveis como princípios, valores e culturas dominantes na 

organização. 

Para Zarifian (2001, p. 203), o modelo de competência envolve três dimensões 

centrais, frente ao novo paradigma das organizações contemporâneas: 

 Competências participativas: relacionadas à capacidade dos empregados entender 

uma organização como um todo e de saber como ela funciona; 

 Competências transversais: relacionadas ao entendimento do processo integral da 

produção ou do serviço, incluindo também a cooperação em equipes e em redes 

de diferentes setores; 

 Competências sociais: relacionadas a integrar os aspectos de autonomia, 

responsabilidade e comunicação social, necessárias para o futuro. 

Dessa forma, Zarifan (2001) propõe uma definição de competência resumida como a 

habilidade em mobilizar as capacidades não apenas para a execução de uma atividade, 

mas também da abrangência da visão e da interação dos mais diversos aspectos envolvidos 

no negócio. Para o autor essas competências serão reveladas na capacidade de tomada de 

decisão. Além da tipologia das competências baseadas no âmbito individual e 

organizacional, Resende (2000) destaca outros tipos a partir do segmento de atuação. 

Quadro 4 - Tipos de competências 

Tipos de Competências 

técnicas de domínio apenas de determinados especialistas. 

intelectuais relacionadas com aplicação de 

cognitivas é um misto de capacidade intelectual com domínio de conhecimento 

relacionais envolve habilidades práticas de relações e interações. 

Sociais e políticas envolve ao mesmo tempo relações e participações na atuação em 
sociedade. 

didático-
pedagógicas: 

voltadas para educação e ensino. 

metodológicas: na aplicação de técnicas e meios de organizações de atividades e 
trabalhos 

lideranças reúnem habilidades pessoais e conhecimentos de técnicas de influenciar e 
conduzir pessoas para diversos fins ou objetivos na vida profissional ou 
social 

empresariais e 
organizacionais 

são aplicadas a diferentes objetivos e formas de organização e gestão 
empresarial.   

Fonte: Resende (2000) 
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Frente à relevância do entendimento e efetiva contribuição das competências 

empreendedoras para o sucesso dos negócios, os estudos e pesquisas desse tema têm 

sido crescente nesta década. A compreensão dos comportamentos relacionados a essas 

competências, especificamente, contribui para a identificação de fatores geradores de valor 

e assim essenciais para o sucesso das organizações.  

Neste sentido, a partir de estudos de Man e Lau (2000), as competências 

empreendedoras podem ser categorizadas em sete áreas distintas de comportamento, 

conforme Quadro 5. 

Quadro 5 - Tipos de competências empreendedoras 

Tipos de Competências 

oportunidade Identificação e o reconhecimento de oportunidades de negócios podem ser 
amplamente divididos em três conglomerados: identificação, avaliação e 
busca de oportunidade de mercado. É uma competência empreendedora 
apta a identificar os cenários favoráveis aos objetivos organizacionais.  

relacionamento Capacidade de criação e fortalecimento de uma imagem de confiança, boa 
reputação, capacidades no setor, compromisso e conduta junto a redes de 
relacionamentos com parceiros efetivos e potenciais (Ring & Van De Ven, 
1994; Brush, Greene, & Hart, 2002). 

conceituais Empreendedores são hábeis observadores, tanto das oportunidades do 
ambiente externo quanto dos aspectos internos da organização; cabe 
reconhecer que eles driblam etapas normais do processo decisório e 
desenvolvem ações velozes e intuitivas (Man & Lau, 2001). 

administrativas Referem-se à eficiente alocação de talentos, recursos físicos, financeiros e 
tecnológicos. Esse processo se desdobra em mecanismos de planejamento, 
organização, comando, motivação, delegação e controle (Man & Lau, 2000) 

estratégicas  Relacionadas à escolha e implementação das estratégias da empresa 
constituem uma área especial de comportamento empreendedor. Os 
empreendedores eficazes tanto visualizam panoramas de longo prazo como 
também planejam objetivos e posicionamentos de médio prazo alcançáveis 
e realistas. Eles devem estar aptos a perceber tendências emergentes no 
ambiente, sintonizar-se com informações diversas e conseguir ajustar suas 
percepções na direção das forças ambientais (Mintzberg et al., 2001). 

comprometimento São as que demandam a habilidade de manter a dedicação do dirigente ao 
negócio, sobretudo em situações adversas. Esse compromisso pode 
também ser ilustrado pela devoção ao trabalho árduo e pelo desejo de 
alcançar objetivos de longo prazo em detrimento dos ganhos de curto prazo. 
Ao lado disso, deve haver a capacidade de recomeçar a atividade 
empresarial, mesmo após situações de insucesso, ou a disposição de não 
abandonar o negócio no seu período de crescimento, mesmo na ocorrência 
de crises setoriais (Man & Lau, 2000). 

Equilíbrio entre 
Trabalho e Vida 
Pessoal 

um crescente número de dirigentes atuam sob o pressuposto do equilíbrio 
entre o trabalho e a vida pessoal como sendo complementares, e 
proporcionando uma filosofia ganha-ganha. Para os autores, esse 
comportamento repercute favoravelmente no reconhecimento da equipe, 
apoio como seres plenos e assumir papéis fora do espaço de trabalho. 
Friedman, Christesen e Degroot (1998) 

Fonte: adaptado de Mello, Leão e Paiva Jr, 2006   
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A presença e a integração dessas competências são identificadas no comportamento 

empreendedor determinantes às capacidades que garantem o sucesso do seu próprio 

negócio. 

Tonelli (1997) demonstrou que os empreendedores possuem necessidades, 

habilidades, valores e conhecimentos comuns entre si, independentemente da situação 

geográfica, social, política e econômica a qual pertencem. Essas características são 

interligadas e interagem entre si para formar o perfil empreendedor. 

Frente às discussões acerca das diferentes concepções sobre competência, esta 

pesquisa adotou os conceitos contemplados no Quadro 5. Além disso, considerou-se a 

tipologia de Resende (2000), apresentadas no Quadro 4. 

A outra vertente desse estudo relaciona o empreendedor e suas ações, que serão 

discutidos na seção seguinte. 

 

2.2 Empreendedor e Empreendedorismo 

O tema empreendedor e empreendedorismo têm despertado interesses nos meios 

acadêmicos há muito tempo. Danjou (2002) afirma que há um “sentimento de complexidade” 

que acompanha os achados na literatura acerca do entendimento do conceito de 

empreendedor e Bygrave (1993) pontua a importância para pesquisadores, professores e 

mercado em geral de conquistar uma definição que diferencie o empreendedor de um não-

empreendedor. Para Schumpeter (1996, p.123) o empreendedor é um “indivíduo 

sociologicamente distinto”, “que transcende qualquer sistema institucional”, ou ainda “um 

inovador criativo”, sugerindo, dessa forma, que o indivíduo seria o elemento central da ação 

empreendedora. Danjou (2002) analisa o empreendedorismo sob três ângulos: o contexto, 

que são as condições ou os efeitos sobre a ação empreendedora; o ator, que é o próprio 

empreendedor; e, novamente, a ação, que é o processo empreendedor, ou seja, como o 

empreendedor, a partir da identificação de uma oportunidade no ambiente de negócios, 

desenvolve e gera as ações necessárias para concretizar sua idéia. 

Em 2007 pesquisadores do NEDE, desenvolveram uma pesquisa, procurando 

entender o conceito de empreendedor, à luz da representação social. Para tal, a pesquisa 

foi realizada em diferentes grupos tais como na mídia eletrônica, revistas de difusão, jornal e 

também junto a um grupo de profissionais, vistos como empreendedores. Os resultados 

dessa pesquisa foram adaptados sob os três ângulos propostos por Danjou (2002) conforme 

a Figura 1. 
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Figura 1 –Representação Social do Conceito de Empreendedor adaptado de Danjou (2002). 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 
 

Esses resultados levaram a uma compreensão do conceito de empreendedor 

entendendo sob o primeiro ângulo, o ator social, como aquele corajoso para assumir riscos, 

criativo, dinâmico, autoconfiante, dedicado, perseverante, ambicioso, inteligente, otimista, 

inquieto e pouco disciplinado. O segundo ângulo remete-se a ação que é pautada pela 

iniciativa, realização, autonomia, aposta no trabalho, diferenciação e transformação de 

idéias em oportunidades. E finalmente o terceiro ângulo, o contexto que está diretamente 

relacionado ao conceito ou ideia diferente de negócio, com desafios e visão de 

oportunidades em cenários adversos. 

A partir dessas reflexões, e focados nos objetivos da presente pesquisa, encadeou-

se as discussões para a formação empreendedora, conforme a seção a seguir. 

 

2.3 Formação Empreendedora  

A complexidade do ambiente de negócios gera a necessidade crescente de 

desenvolver e preparar profissionais aptos a atuar frente a essa realidade. As organizações 

têm buscado, incessantemente, formas de se tornarem mais receptivas às mudanças 

externas e organizacionais, identificando e desenvolvendo maneiras que auxiliem na sua 

adaptabilidade ao novo cenário, transformando as mudanças em desafios e oportunidades. 

Neste contexto, empreendedor passa a ter papel fundamental em gerar novos 

negócios e bons resultados, e torna-se mister investir na formação de profissionais com 

essas características. E esta tem sido uma preocupação constante de universidades, 
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organizações, empresas e da própria sociedade, uma vez que o empreendedor é também 

um dos elementos responsáveis pelo desenvolvimento econômico do país.  

Muitas pesquisas se mostram mais concentradas nas investigações acerca de 

conceitos, características, competências necessárias na formação do empreendedor, sendo 

que uma das principais questões atuais têm sido: como desenvolvê-lo. 

A questão da formação do empreendedor no meio acadêmico passa pela discussão 

se empreendedorismo é algo que pode ser aprendido, do contexto competitivo atual e das 

transformações pela qual o mundo vem passando e dos papéis tradicionais exercidos pelas 

Universidades e os novos dela demandados. 

E para tal, o empreendedor precisa adquirir conhecimentos e habilidades que 

estejam relacionados com aquilo que deseja realizar. Nota-se, assim, que a aprendizagem 

desempenha um papel central na atividade profissional do empreendedor. Em outras 

palavras, o empreendedor precisa continuar a conceber, desenvolver e concretizar as visões 

que norteiam as atividades da organização que dirige. Para o empreendedor, “a coisa mais 

importante é estar num processo dinâmico de aprendizagem, em que possa continuar a 

aprender indefinidamente. Ele continuará a aprender coisas que considerar interessantes ou 

que tenha identificado como necessárias para seu objetivo” (FILION, 1991, p. 64). 

 

2.3.1 O processo de aprendizagem e desenvolvimento do empreendedor 

De uma forma geral, a aprendizagem e o desenvolvimento são processos que se 

influenciam reciprocamente, sendo que a aprendizagem possibilita o processo interno de 

desenvolvimento, condição básica para que aquela ocorra (OLIVEIRA, 1995). 

O desenvolvimento diz respeito aos mecanismos gerais relacionados à inteligência, 

como pensar e conhecer, caracterizando-se por ser um processo biológico espontâneo, 

ocorrendo em fases inter-relacionadas que se sucedem atingindo estágios mais evoluídos 

de inteligência, possibilitando maior mobilidade e estabilidade (MIZUKAMI, 1986). O 

desenvolvimento é considerado um processo de maturação do ser humano, que possibilita a 

aprendizagem. O aprendizado, por sua vez, desperta processo de desenvolvimento 

tornando-se aos poucos parte integrante das funções psicológicas já consolidadas do 

indivíduo (VYGOTSKY apud OLIVEIRA, 1995). 

A aprendizagem distingue-se do conceito de educação, pois esta é considerada 

fundamentalmente como instrução, de responsabilidade da escola, baseada na transmissão 

de conhecimentos de uma geração para outra (LIBÂNEO, 1989), tendo como principal 

objetivo o desenvolvimento do raciocínio. A educação tem, portanto, como principal 

finalidade desenvolver a capacidade por meio do conhecimento. 

A escola e a empresa apresentam um papel fundamental na formação do indivíduo, 

possuindo uma proposta tríplice para o estudo: aprender habilidades e adquirir 
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conhecimentos sobre temas específicos, desenvolver habilidades conceituais gerais e 

habilidades e atitudes pessoais que também podem ser facilmente utilizadas em tudo o que 

se faz. 

Para Gibb, Miller, Brundage e Mackeracher apud Abreu e Masetto (1990), o adulto 

aprende muito mais com experiências de vida e com atividades centradas em problemas 

significativos. Para que a aprendizagem aconteça, é necessário que seja relevante ao 

aprendiz, envolvendo mudança de comportamento, objetivos reais, acompanhada de 

feedback e baseada no bom relacionamento interpessoal. 

As formas de aprendizagens adotadas para a formação, destacam: a aprendizagem 

organizada ou formal,  que é aquela que tem por objetivo aprender aspectos 

específicos de conhecimentos, habilidades e normas de convivência social. Pode acontecer 

em diversos lugares, mas é na escola que são disponibilizadas condições específicas e 

apropriadas para a transmissão e assimilação de conhecimentos e habilidades, sendo esta 

a tarefa do ensino. O ensino, portanto, é o meio fundamental do progresso intelectual dos 

alunos (LIBÂNEO, 1991). A aprendizagem casual ou informal, que é quase sempre 

espontânea, e surge naturalmente da interação do indivíduo com o meio ambiente. Esse tipo 

de aprendizagem ocorre gradativamente, durante toda a vida, através de experiências, 

gerando conhecimento, atitudes e convicções (LIBÂNEO, 1991). Neste sentido, a formação 

de profissionais pode ocorrer por meio da aprendizagem formal e do desenvolvimento 

adquirido nas experiências de vida. 

 

2.3.2 O papel da universidade na formação profissional 

 

Souza et al.(2005) apontam como missão das Instituições de Ensino Superior 

  

“...educar, formar e realizar pesquisas, contribuindo para o desenvolvimento 
cultural, social e econômico da sociedade, promovendo, gerando e difundindo 
conhecimentos em um contexto de pluralismo e diversidade cultural” (SOUZA et 
al. apud SOUZA & GUIMARÃES, 2005, p. 203). 

 

O impacto que o mundo vem sofrendo ao longo do século XX, notadamente de uma 

sociedade complexa imersa em rápidas e constantes transformações, tem implicado na 

necessidade das Universidades mudarem tanto interna quanto externamente para 

acompanhar tais mudanças. 

Gibb (2002) apresenta as pressões que moldam a sociedade empreendedora 

conforme Figura 2. 
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Figura 2: Pressões que moldam a sociedade empreendedora 
Fonte: Adaptado de Gibb (2002)  

 

Essas pressões revelam que há um cenário complexo que demanda adaptações de 

toda a sociedade, o que inclui as Universidades. 

 

2.3.3 O aprendizado do Empreendedorismo 

A primeira questão a ser considerada com relação ao ensino do empreendedorismo 

é justamente “O que é empreendedorismo?”. A despeito de sua relevância social e o fato de 

ser um tema relativamente antigo ainda não existe uma teoria consolidada e sua 

conceituação ainda encontra-se em construção (SOUZA et al apud SOUZA & GUIMARÃES, 

2005). 

A segunda questão é se o empreendedorismo pode ser ensinado. Dornelas (2005) 

aponta que durante anos a consideração de que o empreendedorismo seria algo inato 

estimulava à percepção de que não era passível de ser ensinado. Pessoas que não fossem 

vistas como detentoras de características empreendedoras eram desestimuladas à atividade 

empreendedora.  

Considerado hoje um mito, acredita-se que se pode despertar o empreendedorismo 

nas pessoas. Entretanto, o foco do questionamento muda de se pode ser despertado? para 

o que e como pode ser despertado?. 

Para Dornelas, os objetivos de cursos de empreendedorismo deveriam focar: 

 
...na identificação e no entendimento das habilidades do empreendedor; na 
identificação e análise de oportunidades; em como ocorre a inovação e o processo 
empreendedor; na importância do empreendedorismo para o desenvolvimento 
econômico; em como preparar e utilizar um plano de negócios; em como identificar 
fontes e obter financiamento para o novo negócio; e como gerenciar e fazer a 
empresa crescer (DORNELAS, 2005, p. 40). 
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Para esse autor o empreendedor necessitaria de habilidades técnicas, gerenciais e 

características pessoais. A questão de “o que ensinar” sofre influência das linhas históricas 

pelas quais o empreendedorismo vem sendo estudado. Destacam-se na evolução histórica 

do estudo as abordagens defendidas por Schumpeter, economista que vê o 

empreendedorismo sob o prisma da inovação, e de McClelland, comportamentalista, que dá 

ênfase para a criatividade e intuição como características do empreendedor (SOUZA et al. 

apud SOUZA & GUIMARÃES, 2005). 

Nesse sentido, a formação empreendedora teria por princípios: 

...aprender a compreender o mundo, analisando e definindo as diferentes facetas 
do seu contexto individual e institucional; comunicação e colaboração em contexto 
competitivo; raciocínio criativo e resolução de problemas, encarando a vida sob a 
perspectiva criativa; domínio pessoal, processo no qual é desenvolvido o 
autoconhecimento e o autodesenvolvimento; pensamento sistêmico, possibilitando 
clareza na percepção do todo e das relações entre as partes; liderança, tratada 
muito mais como uma característica adquirida, envolvendo duas direções, a 
vontade e a determinação e o conhecimento acumulado em dado setor, incluindo 
a aquisição de uma série de competências distintas (SOUZA et al. apud SOUZA & 
GUIMARÃES, 2005, p. 205-206). 

 
 

A questão do como despertar o empreendedorismo é, igualmente, complexa. Vários 

autores têm posições distintas sobre o tema. Löbler (2006) faz um comparativo entre as 

formas de educação de negócios (típico das escolas de Administração) e a educação 

empreendedora mostrando as diferenças com relação às dimensões: foco, ensino, objetivo 

educacional, papel do aluno, papel do professor, fontes de informação, indução à obtenção 

de informação, condutor do processo de aprendizado, agentes participantes da interação e 

tipos de atividades (Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Comparação entre escolas de administração e educação empreendedora 

Dimensão Educação de Negócios Educação Empreendedora 

Foco Conhecimento Processo 

Ensino Transferência de conhecimento Suporte ao aprendizado 

Objetivo educacional Criar conhecimento 
Aprender a viver, autonomia, e 
habilidade de auto-gestão 

Papel do estudante Consumidor passivo Produtor ativo 

Papel do professor Transmissor de conteúdo Assistente ao estudante 

Fontes de 
informação 

Professor e livros texto Todas as fontes disponíveis 

Indução à obtenção 
de informação 

Professor e currículo Demanda do estudante 

Condutor do 
processo de 
aprendizado  

Professor Estudante 

Agentes participantes 
da interação 

Professor e Estudante 
Estudante. O professor não é 
excluído 

Tipos de atividades Ouvindo e lendo Fazendo, pensando e falando 

Fonte: Adaptado de Löbler (2006) 
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Como se pode depreender do comparativo elaborado por Löbler (2006) a abordagem 

é significativamente diferente tendo no caso da Educação de Negócios no centro do 

processo educacional o professor e o currículo como fontes de conhecimento reservando ao 

estudante o papel de consumidor passivo, ouvindo ao professor e lendo os livros textos pré-

determinados. Por sua vez, a abordagem de educação empreendedora teria no centro o 

estudante, demandando conhecimentos com participação ativa e conhecimentos das mais 

diversas fontes de informação. Portanto, uma abordagem mais desafiadora pela sua 

complexidade. 

Os estudos de Löbler (2006) apresentam alinhamento com os de Heinonen e 

Poikkijoki (2006) no que concerne à necessidade de mudança do foco do ensino para o 

aprendizado do empreendedorismo. Para esses autores deve-se aprender a entender o 

empreendedorismo, tornar-se empreendedor e ser empreendedor. Isto seria feito por meio 

de um processo que envolveria cinco etapas, a saber: intenção (evento desencadeador), 

entendimento sobre empreendedorismo (âmbito do conhecimento), ter experiências do 

processo empreendedor (experiências do aprendizado pela prática), explorando 

oportunidades (ação) e comportamentos empreendedores. 

Para Edwards e Muir (2005) o modelo de fontes de aprendizado de 

empreendedorismo de ROE pode ser utilizado como referência para o ensino nas 

Universidades. Este modelo considera três tipos de fontes, a saber: o formal (aprendizado 

teórico), social (aprendizado a partir dos outros) e o ativo (aprendizado prático). O desafio 

para esses autores é de se conseguir formas inovativas de ensino que respeitem o rigor 

acadêmico quanto a padrões de mensuração e acesso. 

Shepherd (2004) defende uma abordagem alternativa para propiciar o aprendizado 

do empreendedorismo. Para esse autor as emoções associadas às perdas vivenciadas 

pelos empreendedores em processos de falência são elementos importantes na construção 

das competências empreendedoras. Entretanto, tais experiências são estressantes tanto 

para o empreendedor como para seus familiares. Eventualmente empreendedores podem 

procurar assistência profissional para um processo de recuperação, porém quando a 

necessidade de ruptura com o negócio se configura como inevitável, as relações emocionais 

dificultam a sua tomada de decisão. 

Com esse cenário de dificuldades potenciais enfrentadas pelos empreendedores 

Shepherd (2002) defende uma abordagem pedagógica do empreendedorismo por meio do 

trato dos sentimentos de luto associados às falências baseadas em técnicas eminentemente 

vivenciais. Esse autor recomenda como técnicas:  

 Aulas expositivas: com conteúdo voltado para leituras prévias, empreendedores e seus 

negócios, luto e processo de recuperação e recuperando do luto em negócios falidos;  
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 Experiências indiretas: buscam aprender a partir da assimilação das experiências de 

outros. As técnicas sugeridas são: 

o Palestrantes convidados: Um empreendedor que passaram pela experiência recente 

de falência para relatar os problemas emocionais envolvidos. Outro empreendedor poderia 

complementar apontando as formas pelas quais conseguiu superar os referidos problemas. 

Um observador poderia trazer alguns insights para a discussão. 

o Estudos de caso: podem ser escolhidos para permitir a discussão da questão das 

perdas nas falências. 

 Experiências diretas: 

o Reflexões sobre o luto: levando os alunos a refletirem sobre suas experiências de 

perda passadas e buscando associação a situações de negócio; 

o Dramatizações: nas quais os alunos são levados a imaginar, pensar e agir com 

outras pessoas. É uma forma segura de obtenção de aprendizado pelo baixo risco 

envolvido. São exemplos de temáticas a preparação de um discurso aos empregados que o 

negócio faliu, dar a notícia à esposa do fracasso do negócio, etc. 

o Simulações: É um recurso que vem sendo utilizado em aulas sobre 

empreendedorismo para permitir que estudantes tenham a oportunidade de tomar decisões 

sobre problemáticas. A critica do autor refere-se à pouca possibilidade dos alunos 

experienciarem falências de negócios nas simulações, pois muitas delas foram concebidas 

para ensino de estratégia empresarial, que não tem por principal objetivo o trato da questão 

de perdas. 

Para avaliação da evolução do aprendizado Shepherd (2002) recomenda 

instrumentos do tipo pré e pós-testes com a auto-identificação, por parte dos alunos, da 

evolução das competências empreendedoras. 

 

2.3.4  A formação do empreendedor no Brasil 

Filion (2000) destaca que as diferenças básicas entre gerentes e empreendedores 

exigem métodos educacionais distintos, existindo diferenças básicas entre essas formações, 

conforme Quadro 7. 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

Quadro 7 - Diferenças básicas entre a formação gerencial e a empreendedora 

Formação Gerencial Formação Empreendedora 

Baseada em cultura de afiliação Baseada em cultura de liderança 

Centrada em trabalho em grupo e comunicação de 
grupo 

Centrada na progressão individual 

Trabalha no desenvolvimento de ambos os lados 
do cérebro, com ênfase no lado esquerdo  

Trabalha no desenvolvimento de ambos os 
lados do cérebro, com ênfase no lado direito 

Desenvolve padrões que buscam regras gerais  e 
abstratas 

Desenvolve padrões que buscam aplicações 
específicas e concretas 

Baseada no desenvolvimento do autoconhecimento 
com ênfase na adaptabilidade 

Baseada no desenvolvimento do 
autoconhecimento (conceito de si) com ênfase 
na perseverança 

Voltada para a aquisição de know-how em 
gerenciamento de recursos e na própria área de 
especialização 

Voltada para a aquisição de know-how 
direcionado para a definição de contextos que 
levem  à ocupação de um lugar no mercado 

Fonte: Filion (2000) 

 

Para o autor, a formação empreendedora deve ter uma abordagem imaginativa e 

definir sua própria estrutura de trabalho. Devem identificar e ter uma visão de um espaço 

ainda não ocupado no mercado, de forma, a saber, que tipo de organização é necessário 

para tornar isso uma realidade. E assim, como todo programa educacional, a formação 

empreendedora deve contemplar não apenas o que deve ser aprendido, mas como esse 

aprendizado ocorre. 

Os programas educacionais de empreendedorismo no nível universitário devem 

concentrar-se mais no desenvolvimento do conceito de si e na aquisição de know-how, que 

permita ao futuro uma estrutura de trabalho empreendedora.  No caso de estudantes, o 

autor sugere um padrão de aprendizagem que permita inspira-los a buscar um aprendizado 

contínuo e deixá-los mais a vontade em assumir esse novo papel. 

Souza et al. apud SOUZA & GUIMARÃES (2005) afirmam que as Instituições de 

Ensino Superior no Brasil tem se visto forçadas a adaptarem-se às aludidas transformações 

do ambiente social no que concerne à uma formação multifacetada, à democratização, às 

transformações tecnológicas, às novas concepções de relações de trabalho, à pesquisa e à 

disseminação de novas culturas, entre outras. Tais demandas têm exigido o repensar 

constante das abordagens pedagógicas, buscando desenvolver novas metodologias com 

aporte de novas tecnologias. 

Dolabela (1999) propõe a Pedagogia Empreendedora (2003) e a Oficina do 

Empreendedor (1999).  São metodologias elaboradas por desenvolver a capacidade 

empreendedora de alunos, sendo a primeira dedicada à educação infantil até o nível médio 

e a segunda dedicada aos universitários. Ambas se baseiam na Teoria Visionária de Filion, 

que possibilita entender como se forma uma idéia de empresa e quais são os elementos que 

a sustentam. Segundo Filion (1991b), o empreendedor desenvolve seu empreendimento a 

partir de uma visão, que é uma imagem, projetada no futuro, do lugar que se quer ver 
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ocupado pelos produtos no mercado, assim como a imagem projetada do tipo de 

organização necessária para consegui-lo.  Como suporte à formação da visão há alguns 

elementos listados por Filion, que são: 

• Conceito de si: a auto-imagem, ou conceito de si, compreende os valores, a forma 

de se relacionar com o mundo e as motivações do empreendedor, é a forma como a pessoa 

se vê e é a principal fonte de criação do processo visionário.  

• Energia: refere-se à quantidade e qualidade do tempo dedicado ao trabalho, no qual 

o importante é o resultado do trabalho e não o trabalho em si.  

• Liderança: é decorrente do conceito de si, da energia, da compreensão do setor, da 

visão e das relações, influenciando os demais elementos, sendo que é determinante na 

concretização da visão. 

• Compreensão do Setor: o processo de construção da visão depende do quanto se 

conhece sobre o setor que se pretende atuar, pois empreender está associado a assumir 

riscos calculados.  

• Relações: o sistema de relações do empreendedor é o que mais influencia a criação 

e a evolução da visão.  

Filion (1991, p. 68-69) indica a existência de três níveis de relações: as primárias, as 

secundárias e as terciárias. As relações primárias são as que englobam pessoas próximas 

ao empreendedor, como os familiares, e são as que mais influenciam a visão de mundo 

básica do empreendedor. Nestes relacionamentos, o empreendedor mantém vínculos 

variados (relações secundárias), como os afetivos, intelectuais e esportivos. Estas relações 

são as que mais influenciam a visão de mundo básica do empreendedor e as escolhas que 

ele fará, posteriormente, com outras relações. As relações terciárias são escolhidas para 

satisfazerem uma necessidade bem definida. Elas não envolvem, necessariamente, contato 

pessoal.  

À medida que o tempo passa, o empreendedor tenderá cada vez mais a 

desenvolver relações secundárias e terciárias. As relações secundárias se 

desenvolvem por meio de atividades bem definidas: clubes sociais, grupos 

religiosos, negócios e política (p. 69).  

 

Já o processo metodológico baseia-se no incentivo ao educando em buscar 

desenvolver seu empreendimento (Visão), por meio da identificação de oportunidades e 

desenvolvimento da criatividade, e na realização de atividades que simulem o aprendizado 

do empreendedor na prática, sendo estas as maiores contribuições destas metodologias 

para formação empreendedora.  

Gibb (2002) ressalta que o empreendedor aprende: solucionando problemas, 

atuando sob pressão, interagindo com os pares e outras pessoas, por meio de trocas com o 
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ambiente, aproveitando oportunidades, copiando outros empreendedores, com os próprios 

erros e por meio do feedback dos clientes. 

Para Souza e Guimarães (2005), dois novos objetivos devem ser considerados para 

as IES brasileiras: desenvolver competências empreendedoras e disseminar a cultura do 

empreendedorismo. Estes dois objetivos somados aos contextos de transformações 

propiciam um cenário desafiador para a inclusão do empreendedorismo nas Instituições de 

Ensino Superior no Brasil.  

Para analisar as características dos programas de empreendedorismo no país Souza 

e Guimarães apud SOUZA & GUIMARÃES (2005) fizeram uma análise comparativa dos 

programas existentes em 131 Instituições de Ensino Superior (IES), sendo 58 públicas e 73 

privadas. A análise compreendeu a avaliação, segundo sua natureza pública ou privada, no 

tocante às seguintes características: estudos e pesquisa, atividades visando à integração do 

ensino, atividades de suporte pedagógico, programas de complementação, sistemas de 

apoio aos alunos e realização de acompanhamento aos ex-alunos. 

O ensino do empreendedorismo está presente em vários cursos de diferentes níveis. 

Além dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, Souza e Guimarães (2005) 

apontam os cursos de engenharia e de ciências da computação como aqueles com maior 

concentração de disciplinas voltadas a este tipo de ensino. No que concerne ao nível do 

curso a graduação, é aquele que tem maior freqüência de aparecimento de disciplinas 

voltadas para a temática do empreendedorismo, apesar de haver cursos de especialização 

e mesmo de mestrado. Estas disciplinas são em grande parte de natureza optativa 

mostrando que a necessidade de incorporação do ensino do empreendedorismo no Brasil 

não foi totalmente aceito. 

As atividades adotadas por instituições de ensino superior, públicas e privadas, para 

integração são: empresa júnior, incubadoras de empresas e bolsas de iniciação científica. 

Segundo esses autores os métodos e técnicas mais utilizados no ensino do 

empreendedorismo são: aulas expositivas, exercícios, jogos, casos, teatro popular, teoria 

aplicada à realidade dos participantes, recomendações de leitura e depoimentos de 

empreendedores. Por sua vez, os meios instrucionais mais utilizados são: material 

impresso, TV, CD-Rom, infovia, teleconferência e rádio. Os recursos didáticos mais 

utilizados são: entrevistas com empreendedor, livros, desenvolver visão gerencial, avaliação 

de aprendizado, pesquisa de mercado, apresentação do plano de negócios, concluir a 

elaboração do plano de negócio, elaboração de casos, exercícios de criatividade e 

brainstorming. 

Quanto ao atingimento de resultados a pesquisa com professores conduzida por 

esses autores revelou por expectativas que buscavam: mudar o perfil de competências dos 

alunos, desenvolver e disseminar uma cultura empreendedora, criar novos 
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empreendimentos, propiciar o desenvolvimento socioeconômico, buscar alternativas ao 

emprego, desenvolver favorabilidade ao empreendedorismo, entre outros (SOUZA e 

GUIMARÃES apud SOUZA & GUIMARÃES, 2005). 

 

2.3.5 A formação empreendedora na Universidade Mackenzie 

 

A temática da formação empreendedora já foi pesquisada por Nassif et al (2008) na 

realidade da UPM num estudo realizado na unidade de Tamboré. O objetivo central dessa 

pesquisa foi o de identificar quais são os fatores determinantes para a formação 

empreendedora e que auxiliem na construção de um projeto pedagógico voltado para tal 

formação.  

A pesquisa foi de natureza exploratória e o método qualitativo. Fizeram parte desta 

pesquisa diferentes grupos de participantes, e os critérios para a escolha dos grupos foram: 

ser aluno do curso de graduação do CCSA Tamboré; ser pai desses alunos e 

empreendedores; ser professor do Campus Tamboré e, por último, ser empreendedor que 

atua no entorno de Tamboré.  

Para coletar os dados juntos aos alunos e pais de alunos considerados 

empreendedores, utilizou-se de sessões de grupos de foco. Junto aos professores elaborou-

se um questionário não estruturado. Para os empreendedores do entorno do Tamboré foram 

utilizadas entrevistas semi-estruturadas.  

O tratamento dos dados das entrevistas e dos grupos de foco foi realizado em duas 

etapas, visando a apresentar um breve relato do conteúdo principal da fala dos 

entrevistados e categorização das respostas para obter um quadro representativo previsto 

nos objetivos dessa pesquisa.  

A pesquisa evidenciou que a sala de aula é pequena demais para contemplar a 

complexidade da formação empreendedora. Desenvolver um empreendedor requer 

desenvolver uma visão holística, otimista, no sentido de ver oportunidades ao invés de 

ameaças, e aceitar os riscos impostos.  

Várias opções foram sugeridas pelos participantes da pesquisa, no que se referem 

ao ensino visando a formação empreendedora. 

Sob o ponto de vista dos alunos, consideraram-se relevantes, elaboração de planos 

de negócios, palestras na Semana da Administração, estudos de casos, fazer pesquisas de 

campo, alterar a matriz curricular dos cursos visando torná-la mais contemporânea.  

Todos os participantes concordaram que empreendedores podem ser formados. Esta 

crença é baseada na convicção que as pessoas não nascem sabendo tudo e que atividades 

de treinamento podem instruir as pessoas. A atuação empreendedora depende da 
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existência de determinadas características como desenvolvimento de competências e 

habilidades que podem ser desenvolvidas. Entretanto, essas atividades demandam tempo. 

O apoio governamental no processo de formação empreendedora é considerado relevante. 

Pontuaram que a formação empreendedora não deveria ser vista exclusivamente 

sob o prisma acadêmico de um processo educacional formal e sim como algo amplo, por 

exemplo, a influência dos pais ou exemplo empreendedor na família e que o aprendizado 

também pode ser obtido a partir dos erros cometidos por pais empreendedores. Em outro 

universo do ambiente acadêmico, por exemplo, as disciplinas, bibliotecas com livros 

voltados para a temática, conhecer a gestão de uma empresa, incentivo e junção de 

conhecimentos teóricos e práticos para tocar o negócio, podem trazer resultados 

satisfatórios no processo ensino-aprendizagem. No que se refere à prática empreendedora, 

sinalizaram que há pessoas sem formação acadêmica e que são bem-sucedidas. 

Entretanto, nem todo exemplo pode ser seguido.  

Sugeriram, dentre várias metodologias, a utilização do estudo de caso para 

exemplificar e tornar mais atrativo a aprendizagem; pontuaram a importância do estímulo à 

pesquisa visando fomentar o ensino do empreendedorismo e ressaltaram a importância do 

desenvolvimento da incubadora de empresas dentro da universidade. 

À luz dos professores, ressaltaram que a instituição era percebida como exigente. 

Essa condição era vista como boa e que contribuía para a formação empreendedora, 

mesmo assim concordaram que era necessário ouvir as demandas dos alunos, que muito 

têm a dizer e contribuir. Como sugestões foram mencionadas o desenvolvimento de uma 

cultura voltada ao empreendedorismo, criando situações e um ambiente de incentivo e 

estímulo ao desenvolvimento de habilidades pessoais, técnicas e gerenciais requeridas ao 

empreendedor. 

Em termos pedagógicos, tanto os professores quanto os alunos concordaram em 

relação à importância de trazer mais experiências práticas para a discussão. Todavia, os 

professores acreditavam que os planos de ensino, em vigor, com excesso de teoria e pouca 

aplicação da prática, deixavam pouco espaço para o professor trazer situações mais 

dinâmicas da realidade gerencial.  

O que era percebido como práticas que estimulariam novos empreendedores, tanto 

pelos professores como pelos alunos, eram as palestras, jogos e visitas técnicas. Isso era 

dificultado pela própria estrutura organizacional da universidade, que acabava por impor 

uma série de documentos necessários para a realização de qualquer atividade extra, ficando 

assim reduzido o desenvolvimento de situações novas para os alunos, como por exemplo, 

as visitas técnicas.  

Sob a ótica dos pais empreendedores, empreender era uma questão de vocação, de 

dom, não no sentido de ser natural e nato, mas de algo que vai se aperfeiçoando, fruto do 
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amadurecimento, ao longo do qual a visão para empreender vai se construindo. 

Consideravam que a família tinha um forte poder de influência na formação empreendedora, 

servindo como referência. Por outro lado, pontuaram que as instituições de ensino superior 

complementavam a formação que as pessoas adquirem junto de suas famílias. Neste 

sentido, a escola deveria fazer mais cobranças. 

As reflexões advindas dos empreendedores que atuavam no entorno do Tamboré, 

acerca da formação empreendedora, culminaram com sugestões de que para formar 

empreendedores, além de uma boa base educacional e cultural, somavam-se vivências e 

conhecimentos adquiridos no convívio da família, no exercício da atividade, pela influência 

de amigos e com o resultado da educação formal adquirida na Universidade. 

Em síntese, o Quadro 8 organiza os aspectos convergentes e divergentes dos 

respondentes da pesquisa, mostrando de forma integrada, suas opiniões acerca da 

formação empreendedora e dos demais itens discutidos na pesquisa. 
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Quadro 8 – Síntese dos aspectos convergentes e divergentes entre os grupos pesquisados 

ITENS COMPARADOS 
ASPECTOS DIVERGENTES 

ASPECTOS 
CONVERGENTES Alunos Professores 

Pais 
Empreendedores 

Empreendedores 

A possibilidade de 
formar empreendedores 
e a formação 
empreendedora 

A atuação 
empreendedora 
dependeria da existência 
de determinadas 
características como 
competências e 
habilidades que 
poderiam ser 
desenvolvidas, porém 
que demandam tempo.  
 
Para jovens 
empreendedores isso 
poderia ser um problema 
que, como o tempo, no 
longo prazo poderia 
haver uma maior 
facilidade. 
. 

Fatores fundamentais 
para a formação de 
um empreendedor a 
boa formação, 
educação e o ensino.  
 
Necessidade do 
estímulo e dos 
modelos formar 
empreendedores.  
 
Importância do papel 
da instituição e em 
especial o papel de 
incentivo do 
professor.  
 
Aqueles que 
consideram difícil 
formar, acreditam 
possível ampliar, 
despertar e incentivar 
as características 
empreendedoras já 
existentes. 

NÃO ABORDARAM O 
TEMA 

NÃO ABORDARAM 
O TEMA 

Todos concordam 
que empreendedores 
podem ser formados. 
 
A formação 
empreendedora não 
deveria ser vista 
exclusivamente sob o 
prisma acadêmico de 
um processo 
educacional formal e 
sim como algo mais 
amplo. Fatores que 
envolvem o entorno 
sócio cultural, 
socialização, 
ambiente em que a 
pessoa nasceu e 
viveu ao longo de sua 
vida, interação com 
outros atores: 
familiares, escola, 
exemplos que 
reforçam as 
características 
pessoais.  
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(continua) 
ITENS 

COMPARADOS 
ASPECTOS DIVERGENTES ASPECTOS 

CONVERGENTES Alunos Professores Pais Empreendedores Empreendedores 

Influências na 
formação do 
empreendedor 

•Ambiente familiar: pais ou  
empreendedor na família.  
• Ambiente acadêmico: 
matérias, bibliotecas com 
livros na temática, 
conhecer a gestão de 
empresas, incentivo à 
teoria e a prática..  

• Prática empreendedora: 
Pessoas sem formação 
acadêmica bem-
sucedidas.  

Influências negativas: 
• A família forçar a pessoa 
a empreender. 

• A faculdade prepara 
mais para o negócio do 
que a empreender. 

• Quanto maior a empresa 
menos contato com  
empreendedorismo 

• Empresas “roubam” 
talentos da faculdade.  

• A piora da educação 
pública. 

• Sucesso passado não 
necessariamente válido 
atualmente 

NÃO 
ABORDARAM O 
TEMA 

A família tem forte  
influência na formação do 
empreendedor. Aprende-
se a cumprir  
compromissos, ser  
correto e não levar 
vantagem em tudo. 
Aprende-se sobre 
amizade e fidelidade. A 
família serve de 
referência e exemplo de 
integridade e  
honestidade a ser 
seguido pela formação 
empreendedora. Nem 
sempre a família acaricia. 
Às vezes ela corrige com 
firmeza. Ambas as 
atitudes são importantes 
na formação. A 
segurança que se 
encontra na família é a 
sustentação para a 
pessoa empreender no 
futuro. As instituições de 
ensino complementam a 
formação que as pessoas 
adquirem junto a suas 
famílias. A “escola” 
deveria fazer mais 
cobranças. 

Vivência ou existência 
de conhecimento 
adquiridos no convívio 
da família, 
especialmente 
observando as 
atividades 
desenvolvidas pelo 
pai, no exercício da 
atividade, pela 
influência de amigos e 
como resultado da 
educação formal 
adquirida na 
Universidade. 

Há concordância 
quanto à influência do 
ambiente familiar e as 
Instituições de ensino. 
Porém o foco dado em 
cada grupo é distinto. A 
visão dos alunos é 
mais de 
operacionalização para 
a prática 
empreendedora 
enquanto a visão dos 
pais é mais centrada 
na questão do exemplo 
que a família pode 
propiciar por meio de 
valores. 
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(continua) 

ITENS 
COMPARADOS 

ASPECTOS DIVERGENTES 
ASPECTOS 

CONVERGENTES Alunos Professores 
Pais 

Empreendedores 
Empreendedores 

Contribuições das 
IES à formação 
empreendedora 

• Usar método do caso 
• Estimular competição 
entre os alunos  
• Revisão da grade de 
ensino (Reduzir 
disciplinas na vertente 
contábil, semestre para 
projeto em grupo com 
premiação, matérias 
optativas sobre 
empreendedorismo, 
Explorar mais os dois 
primeiros anos) 
• Papel do núcleo de 
empreendedorismo: 
Oportunidade de 
experiência profissional e 
fomento ao 
empreendedorismo 
• criar seguidores. 
• Investir nos jovens com 
foco das empresas. 
• Parcela de docentes 
ser empreendedora  
• Buscar convênios com 
instituições 

Instituição percebida 
como exigente, (visto 
como bom e contribui 
para a formação 
empreendedora).  
 
Sugerem para criar 
cultura empreendedora:  

 Criar situações e  
ambiente de incentivo ao 
desenvolvimento de 
habilidades pessoais, 
técnicas e gerenciais 
requeridas ao 
empreendedor. 

 Práticas estimuladoras 
do desenvolvimento  
empreendedor: planos de 
negócios,  palestras, 
jogos, trabalhos 
interativos e projetos 
integrados, discussão do 
fenômeno, trabalhos 
focados em idealizar 
projetos.  

 Participar no  diretório 
acadêmico, incubadoras 
e centro de pesquisas. 

NÃO ABORDARAM 
O TEMA 

NÃO ABORDARAM O 
TEMA 

Trabalhos focados na 
idealização de projetos. 
 
Atuação da Empresa Junior 
(possibilidade de vivenciar 
papéis organizacionais) 
 
Concursos de idéias de 
novos produtos e novas 
empresas  
 
As atividades e práticas 
estariam voltadas em 
desenvolver a pró-atividade, 
dando ao aluno liberdade de 
desenvolver atividades 
educacionais fora do padrão 
e do formalismo acadêmico. 
 
Consideram necessário 
ouvir as demandas dos 
alunos, que muito têm a 
dizer e contribuir. 
 
Realização de visitas a 
empresas e contato com 
empresários do perfil 
empreendedor 

Fonte: dados da pesquisa (2007) 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Uma das preocupações de pesquisadores que investigam qualidade de ensino 

superior e, sobretudo, os resultados emanados de alunos egressos para atuarem 

profissionalmente, tem gerado pouca repercussão se comparado aos desafios necessários 

para desenvolver um ensino de alto padrão. Por outro lado, observa-se que as instituições 

de ensino superior têm procurado proporcionar atividades de capacitação de professores, 

atribuindo a este quesito o único responsável pelas dificuldades recorrentes no contexto 

institucional.  

Essas capacitações têm procurado fomentar dificuldades no contexto de sala de 

aula, postura docente, disciplina discente, dentre outros tópicos do cotidiano escolar. Quase 

nada é atribuída à gestão institucional. 

Essas reflexões propiciaram inquietações por parte dos pesquisadores do presente 

projeto, desencadeando um trabalho que poderá contribuir com outras instituições, 

independentemente do porte, de sua constituição ou mesmo característica. Assim, procurou-

se realizar uma pesquisa nas Unidades Universitárias da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, focando levantamentos de práticas de ensino e pesquisa, que procuraram 

estimular o desenvolvimento de competências empreendedoras no processo de sua 

formação dos alunos.  

 

3.1 Problema de Pesquisa 

Problema, em sentido geral, é uma situação que precisa de investigação, decisão ou 

solução. É uma questão que relaciona as variáveis estudadas. Booth et al (2005) acrescenta 

que, no mundo da pesquisa, o problema tem um significado especial, pois todo pesquisador 

precisa de um “bom” problema de pesquisa para trabalhar. 

Assim, este trabalho tem o seguinte problema de pesquisa: 

 

Quais são as práticas de ensino e pesquisa utilizadas nas unidades da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie que estimulam a formação de competências 

empreendedoras no corpo discente? 

 

3.2  Objetivo Geral 

Richardson (2007) define objetivo geral como o que se pretende alcançar com a 

realização da pesquisa. Marconi e Lakatos (2005) acrescentam que o objetivo geral é uma 

visão global e abrangente do tema em pesquisa. 
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O objetivo geral dessa pesquisa visou:  

Mapear as práticas de ensino e pesquisa utilizadas nas unidades da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie que estimulam a formação de competências 

empreendedoras no corpo discente. 

3.3 Objetivos Específicos 

a) Levantar as práticas de ensino e pesquisa, bem como os recursos oferecidos nas 

diversas unidades da Universidade Presbiteriana Mackenzie; 

b) Investigar, junto aos grupos de interesses, diretores, coordenadores e professores 

quais são as práticas geradoras de competências empreendedoras; 

c) Mapear as práticas de ensino e pesquisa capazes de estimular a formação de 

competências empreendedoras. 

  

3.4 Método 

 
Segundo Taylor e Bogdan (1998), duas correntes de pensamento têm dividido os 

pesquisadores no campo das Ciências Sociais e Aplicadas. A primeira, o positivismo, cujas 

origens se encontram ao final do século XIX e início do século XX com os trabalhos de 

Comte e Durkheim, busca identificar “os fatos ou causas dos fenômenos socia is 

independentemente da condição subjetiva dos indivíduos”, e considera que os fenômenos 

sociais “são coisas” que exercem uma influência externa sobre as pessoas” (TAYLOR & 

BOGDAN, 1998, p.3).  

Para buscar seus objetivos, pesquisadores que adotam o paradigma positivista 

prestam “atenção especial para o desenvolvimento de métodos quantitativos e 

padronizados” (FLICK, 2004, p.18), “tais como questionários, inventários, e demografia, que 

produzem dados compatíveis com análise estatística” (TAYLOR & BOGDAN, 1998, p.4). 

Eis, então, o universo da pesquisa quantitativa. A segunda corrente, fenomenológica ou 

interpretativista, tem grande tradição em Sociologia e Filosofia e procura entender os 

fenômenos sociais sob a “perspectiva do próprio ator” e investigar a maneira pela qual o 

mundo é vivenciado (TAYLOR & BOGDAN, 1998, p.3). Trabalhos orientados por esse 

paradigma utilizam métodos qualitativos, como observação participante, entrevistas em 

profundidade, grupo focal e outros, que produzem dados descritivos, definindo, enfim, o 

campo da chamada pesquisa qualitativa.  

No presente estudo, utilizou-se da abordagem qualitativa, de natureza exploratória 

considerando o problema de pesquisa e seus objetivos. 

Os instrumentos predominantes de coleta de dados dessa pesquisa foram a 

entrevista em profundidade e a realização de grupo focal. Estas técnicas são recomendadas 
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em situações nas quais os interesses da pesquisa são relativamente claros e bem definidos 

e quando o pesquisador tem interesse em investigar um número maior de pessoas 

(TAYLOR, BOGDAN, 1998).  

 

3.5 Participantes da Pesquisa 

Esta pesquisa foi desenvolvida nas Unidades da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, sendo elas:  

 

Quadro 9 – Unidades Universitárias da UPM 

Unidades Universitárias/ Sigla Cursos  

Centro de Ciências Biológicas e 
da Saúde – CCBS  

Ciências Biológicas 
Farmácia 
Nutrição 

Psicologia 
Educação Física 

Fisioterapia 

Centro de Ciências e 
Humanidades – CCH  

Matemática 
Física 

Química 
Filosofia 

Pedagogia 

Centro de Comunicação e Letras 
–CCL  

Jornalismo 
Letras 

Propaganda, Publicidade e Criação 

Centro de Ciências Sociais e 
Aplicadas – CCSA  

Administração 
Ciências Contábeis 

Administração com Linha de Formação em Comércio Exterior 
Ciências Econômicas 

Escola de Engenharia – EE  Engenharia Civil 
Engenharia de Materiais 
Engenharia de Produção 

Engenharia Elétrica 
Engenharia Mecânica 

Tecnologia Elétrica 

Escola Superior de Teologia –
EST 

Teologia 

Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo – FAU  

Arquitetura e Urbanismo 
Desenho Industrial 

Faculdade de Computação e 
Informática – FCI  

Ciência da Computação 
Sistemas de Informação 

Faculdade de Direito – FD  Direito 
 

 
Total= 11 diretores 

 
Total= 30 coordenadores 

Fonte: Dados levantados pelo site da UPM 

  

Quadro 10 apresenta o contingente de pessoas participantes da pesquisa. 
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Quadro 10 – Participantes da pesquisa por unidade: 

Unidades 
Universitárias/ 

Sigla 

Diretores Coordenadores Professores Total 

CCBS  1 4 8 13 

CCH  1 4 5 10 

CCL  1  3 2 6 

CCSA   1  + 2 Adjuntos 2 4 10 

EE  1 6 3 10 

EST  1 1 1 3 

FAU  1 2 3 6 

FCI  1 2 2 4 

FD  1 1 1 3 

TOTAL 9 + 2= 11 25 29 65 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como pode ser observado pelos quadros acima, contou-se com a participação de 65 

pessoas entre elas todos os diretores, com a maioria dos coordenadores (84%) e uma 

amostra de professores de cada curso, conforme previsto no projeto de pesquisa. 

 

3.6 Instrumentos e a Coleta de Dados 

As técnicas eleitas para a realização desta pesquisa foram entrevistas e grupos 

focais, ambos utilizando o mesmo roteiro pré-estruturado contemplando três blocos de 

investigação, sendo eles, empreendedorismo e competências, as instituições de ensino 

superior genericamente e a Universidade Presbiteriana Mackenzie, objeto da presente 

pesquisa (ANEXO 1). 

Como primeira etapa, realizou-se entrevistas individuais com os diretores das nove 

unidades. Na seqüência, os diretores adjuntos, coordenadores e professores em sua grande 

maioria fizeram parte de grupos focais por unidade, perfazendo um total de nove grupos e 

os demais cujo número de professor e coordenador era inferior a três, realizou-se 

entrevistas coletivas. 

A maioria das atividades de coletas de dados – entrevistas ou grupos focais – foram 

realizadas na própria unidade em espaço definido pela própria direção. Alguns grupos focais 

foram desenvolvidos no Centro de Difusão de Rádio e TV, espaço cedido pelo gerente da 

área. 

Todas as entrevistas foram gravadas e os grupos focais foram filmados com áudio e 

vídeo com a devida permissão dos participantes. 

 

3.7 Tratamento dos dados 

Após a realização da coleta de dados, todas as entrevistas e grupos focais foram 

transcritas na íntegra. Os dados foram transportados para o software QSR NVivo 8 para a 
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realização da categorização das respostas. Este software foi escolhido por permitir o registro 

de cada etapa do processo de codificação, o que garante transparência ao processo de 

análise e viabiliza a continuidade do projeto em etapas futuras, com novos cruzamentos dos 

dados atuais ou com dados a serem obtidos. O processo de codificação ocorreu em três 

etapas: 

a) primeiro nível de codificação: agrupamento das respostas por tipo de pergunta 

das entrevistas e grupos focais; 

b) segundo nível de codificação: codificação das respostas – neste processo foram 

codificados fragmentos de textos ou frases inteiras, dependendo do tipo de 

pergunta;  

c) terceiro nível de codificação: busca por fragmentos de textos relacionados 

diretamente aos objetivos da pesquisa – neste processo, foram considerados os 

resultados do primeiro e segundo níveis de codificação. 

Além desses recursos, para melhor aproveitamento do conteúdo dos relatos, 

recorreu-se freqüentemente aos textos transcritos visando ao melhor aproveitamento das 

informações passadas pelos participantes da pesquisa.  

Os resultados foram agrupados em três grandes blocos: empreendedorismo e 

competências, instituições de ensino superior e Universidade Presbiteriana Mackenzie, cuja 

finalidade foi a de mapear as práticas de ensino e pesquisa utilizadas nas unidades 

universitárias do Mackenzie que estimulam a formação de competências empreendedoras 

no corpo discente. 

Além deste agrupamento, os dados codificados foram relacionados com o tipo de 

função dos entrevistados (diretoria, coordenação, professor), permitindo cruzamento das 

percepções de cada um dos níveis. 

Com base nos dados qualitativos, a pesquisa tinha ainda mais uma etapa a ser 

cumprida. Essa estava focada na construção de um instrumento quantitativo, baseado nas 

respostas da pesquisa qualitativa e que seria enviado aos alunos egressos, cujo objetivo era 

o de conhecer a outra parte do processo – se os alunos percebiam a formação 

empreendedora nas ações no mercado de trabalho. Entretanto, em função do volume de 

entrevistas e grupos de foco realizados, centrados em grupos diretivos com dificuldades de 

agendamento entre pesquisadores e pesquisado, inviabilizou-se o desenvolvimento dessa 

etapa.  

Por outro lado, a riqueza dos dados coletados demandou esforços de análise maior 

do que originalmente imaginado inviabilizando, para o ciclo de vida do presente projeto, a 

abordagem quantitativa. No ponto de decisão entre seguir-se para a abordagem 

quantitativa ou finalizar a qualitativa pleiteou-se a prorrogação do prazo que não foi acolhida, 

redundando na finalização do projeto apenas com a segunda abordagem.  
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4. RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram tratados sob a perspectiva de três dimensões. Inicialmente, foram 

analisados, partindo-se dos aspectos mais gerais (empreendedor e empreendedorismo), 

prosseguindo pelas especificidades das instituições de ensino superior em geral, por fim, 

singularizando na realidade da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

A Figura 3 representa esse esquema de análise. 

                                                        

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
              
 

 Figura 3 – Esquema de análise dos resultados 
              Fonte: elaborada pelos autores         
      

A Figura 3 apresenta a ligação entre o nível conceitual do empreendedor (abstrato) 

com o desenvolvimento de competências promovidas pelas IES (visão específicas) e as 

práticas adotadas pelas unidades da UPM (visão singular) e assim os dados foram tratados 

e serão apresentados a seguir. 

 4.1 Dimensão Geral: Empreendedor e Competências  

Em relação às competências, o Quadro 11 apresenta a visão dos respondentes 

quanto à mensuração das competências, se é possíveis e quais são os meios de 

desenvolvê-las. 
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Quadro 11 – Mensuração das Competências 

UNIDADE DE 
REGISTRO 

UNIDADE DE SIGNIFICADO CONCEITO 

 
FORMA DE 

MEDIR 
 

É difícil medir; 
Não temos como avaliar, medir e concluir 
sobre dados quantitativos 
 
Não conhecem: 

 meios de medidas, 

 parâmetros ou  

 indicadores 
 
.Utilizam a intuição; 
 
Passar informação; respirar um pouco desta 
reflexão de empreendedor. 

É considerado difícil mensurar 
quantitativamente as 
competências, não existindo 
conhecimento sobre 
mecanismos e parâmetros de 
avaliação e mensuração.  
 
É utilizada a intuição, sendo 
importante refletir sobre o 
tema. 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os entrevistados afirmam considerar ser difícil mensurar quantitativamente as 

competências, desconhecendo a existência de meios, medidas, parâmetros e mecanismos 

de avaliação e mensuração. Destacam ainda, a necessidade de refletir sobre o tema, uma 

vez que se trabalha apenas com a intuição. Mitchell et al. (2005) pontuam que os 

empreendedores costumam usar a intuição para explicarem suas ações. Esse fato pode 

confundir com questões relacionadas à formação empreendedora com base no quesito de 

aspectos inatos do empreendedor e isso não é bem definido na literatura científica.  

 

4.2 Dimensão: Instituições de Ensino Superior 

 
Essa dimensão tratou de questões mais específicas relacionadas ao papel das 

Instituições de Ensino Superior na formação de competências empreendedoras. Sob essa 

perspectiva, apresentada no Quadro 12, procurou-se conhecer a opinião dos participantes 

da pesquisa sem que essas respostas tivessem vínculos com a visão deles sobre a 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, mas, olhando para uma visão geral do ensino 

superior. 
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 Quadro 12– O papel das IES na formação de competências empreendedora 

 
UNIDADE DE 
REGISTRO 

UNIDADE DE SIGNIFICADO CONCEITO 

FORMAÇÃO 
EMPREENDEDORA 

Dar subsídios; 
Humanística e comercial; 
Todas as áreas da 
administração; 
Incentivo, recursos e 
condições; 
Produção do conhecimento; 
Ajudar, incentivar, despertar e 
facilitar; 
Não deve ser pauta e sim 
objetivo. 

As IES devem eleger como seu objetivo 
principal a formação empreendedora. 
Deve, em função disso, dar subsídios e 
recursos, incentivar, ajudar, despertar e 
facilitar essa formação. Ela deve 
abranger todas as áreas da 
Administração, incluindo as questões 
humanísticas. As disciplinas devem ter 
o “olhar da prática”. 

IES 
EMPREENDEDORA 

Catalisar competências; 
Criar oportunidades; 
Falta apoio institucional e 
organização; 
Dificuldades de comunicação 
entre setores; 
Hierarquia dificulta o estímulo 
empreendedor; 
Líderes empreendedores; 
Burocracia institucional; 
Criar relações de confiança; 
Peso da cultura e da tradição; 

É possível formar empreendedores 
desde que a instituição “flexibilize” a sua 
cultura, incluindo sua tradição e 
hierarquia, criando relações de 
confiança e liberdade para a catalisação 
de competências empreendedoras. 
Para formar empreendedores a IES 
precisa de líderes empreendedores, 
incluindo a formação e preparação de 
professores com esse perfil. Enfim, ela 
própria precisa ser empreendedora. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os participantes da pesquisa entendem que a formação empreendedora deve ser o 

objetivo primordial de uma IES que pretende inserir-se no contexto do mundo corporativo. 

Para tanto, ela precisa, visando à produção do conhecimento científico, criar condições para 

que ações e iniciativas empreendedoras que surjam entre seus atores, sejam conhecidas 

por todos os interessados nesse conhecimento. Abrangem essas condições a criação de 

disciplinas que tenham o foco teórico-prático, envolvendo, indiferentemente da diretriz 

disciplinar, informações gerais próprias da formação profissional como também as questões 

humanísticas, a fim de estimular o “espírito crítico dos alunos”. As IES são catalisadoras de 

competências, através de ações institucionais que não precisam estar voltadas para “coisas 

gigantes”, mas que sejam capazes de dar conta de pequenas ações do dia-a-dia. Entendem 

que essas ações institucionais precisam ser mais bem divulgadas dentro e fora das IESs. 

Dentro provocaria maior integração entre áreas de ações criativas e de sucesso e, fora, ser 

mais conhecida e respeitada junto à sociedade civil. 

Entendem que o apoio vai além dos planos de ensino. Envolvem o fornecimento de 

recursos diversos, como laboratórios bem equipados para ampla utilização tanto de 

professores como de alunos, ambientes físicos (questões térmicas, acústicas e de 

instalações devem ser consideradas) que sejam adequados ao processo de estímulo à 
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prospecção do conhecimento. Ações como essas, segundo os respondentes, são capazes 

de facilitar e incentivar a formação empreendedora. 

Há um consenso na literatura de que é possível ensinar as pessoas a serem 

empreendedoras. O que deve ser discutido é o que e como ensinar. As características 

pessoais adicionadas a outras (DORNELAS, 2005) podem fazer com que as pessoas 

empreendem a fim de atenderem aos seus aspectos motivacionais em realizar ou construir 

algo. Contudo, entre os respondentes, percebe-se uma clara percepção de que seus alunos 

estão em fase final da adolescência e que muitos deles ainda estão prospectando o futuro, 

tanto em nível pessoal como na questão da carreira profissional. 

Então, o papel das IESs seria o de estimular e fomentar no aluno o desejo para que 

perceba a possibilidade de vir a ser empreendedor, seja através do estímulo à 

aprendizagem organizada ou casual (LIBÂNEO, 1991). Para tanto, a IES deve envolver o 

aluno em um ambiente que lhe apresente significados (GIBB et al. Apud ABREU; 

MASETTO, 1990), de constante aprendizagem de conhecimentos e habilidades que 

possibilitem esse salto qualitativo. Lembrando que aprendizagem desencadeia processos de 

desenvolvimento e de maturação da pessoa (OLIVEIRA, 1995). Esses são identificados 

como mecanismos relacionados à inteligência geral, que dão às pessoas a possibilidade de 

respostas rápidas e criativas diante de situações inesperadas, maior capacidade de tomada 

de decisão, enfim, maior mobilidade de ação (MIZUKAMI, 1986). 

Para que as IESs possam formar empreendedores elas precisam ser 

empreendedoras. Precisam “ter ousadia, consistência e persistência” nas suas ações. Essas 

competências empreendedoras das IES devem se refletir na construção e na percepção da 

sua cultura, da sua tradição e da sua hierarquia. Esses aspectos e níveis culturais precisam 

ser “flexibilizados” de tal forma que dê, aos seus atores (líderes institucionais, funcionários, 

professores e alunos) liberdade para agirem e, ao mesmo tempo, criem um ambiente de 

confiança entre níveis hierárquicos. Precisam apresentar maior velocidade de comunicação 

com os níveis mais baixos da hierarquia. Para tanto, precisam diminuir a burocracia que as 

envolve no cotidiano. 

Entendem que esse perfil empreendedor das IESs precisa ser percebido com clareza 

dentro e fora dos seus muros. Internamente seus atores devem criar um “pensamento 

coletivo” norteador de suas ações, decisões e, sobretudo, o estímulo ao sentimento de 

“pertencimento” a esses objetivos empreendedores. Externamente precisa ser percebida 

como uma IES empreendedora que não só é boa, mas se apresenta como boa, isto é, não 

somente tem ações internas contextualizadas que a torna empreendedora, mas que 

também se faça vista e conhecida como empreendedora junto ao seu ambiente externo. 
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O Quadro 13 apresenta a síntese das opiniões dos participantes da pesquisa no 

quesito da contribuição que as IES podem oferecer para a formação de competências 

empreendedoras.  

 
Quadro 13 – Instituições de Ensino Superior e a formação de competências 
empreendedoras 
 

UNIDADE DE 
REGISTRO 

UNIDADE DE SIGNIFICADO CONCEITO 

QUADROS DE 
GESTÃO 

Formação de quadros de 
gestão; 
Competências 
empreendedoras de gestão; 
Conduta empreendedora; 
Atualização constante do 
docente; 
Aluno autônomo e 
independente; 
Descobrindo alternativas de 
atuação docente; 
Estimulando sentimento de 
segurança; 
Criando pensamento crítico; 
Formação do indivíduo e não 
do aluno; 
Espírito conquistador e 
científico; 
Desafio de sair das suas 
paredes... Dar um salto; 
Ver oportunidades; 
Visão interdisciplinar. 

As IES precisam “profissionalizar” seus 
quadros de gestão, visando à aquisição de 
competências e condutas empreendedoras de 
seus gestores. 
Entendem por profissionalização: contato com 
outros professores, professores 
comprometidos com os projetos da 
Universidade, que conseguem enxergar a 
“ambientalidade empresarial”. Essas questões 
são essenciais já que o professor é um 
espelho para os alunos. 
Ações como seminários, estágios, projetos de 
extensão, atividades interdisciplinares são 
essenciais para uma boa formação do corpo 
discente. 
As IES devem criar grade curricular adequada 
às exigências do mercado, preparar os alunos 
para ambientes turbulentos e saturados e 
prestar mais serviços públicos, sem contar 
com a necessidade de maior investimento na 
infra-estrutura que suporta os cursos. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para os respondentes, as IES precisam preparar seus quadros para assumirem 

posições de gestão. Sem isso, acreditam ser difícil encontrar gestores que demonstrem, em 

suas ações e decisões, conduta e competências empreendedoras. A história de sucessão 

nas IES tem demonstrado que questões subjetivas são mais consideradas do que questões 

objetivas. Docentes ascendem aos postos de gestão ou porque são bons docentes ou 

porque são considerados pelos seus superiores ou alunos. Para os respondentes o 

processo deveria ser diferente. Todos os docentes indistintamente deveriam ser preparados 

constantemente, estimulados à busca de aprimoramento pessoal e profissional, para que 

possam concorrer aos postos de gestão. Um único respondente acredita que outro aspecto 

importante a ser considerado nessa questão é a transitoriedade dos alunos, isto é, a IES 

recebe alunos em fase final da adolescência e, no decurso da graduação, tornam-se 

adultos. Deveriam sair, portanto, de uma condição de dependência (dos pais, dos 

professores etc.) para uma condição de autonomia, independência e com senso de 

segurança nas suas ações e conduta. Várias ações podem ajudar essa mudança, como 

organismos pertencentes a IES (Empresa Júnior, Diretório Acadêmico, entre outros) e 
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docentes preparados para a gestão dessa mudança em sala de aula. O grande desafio das 

IES não é formar alunos, mas sim formar indivíduos que possam ser inseridos no mercado 

de trabalho com visões interdisciplinar e fortemente cientes da sua responsabilidade social e 

ética. Cabe às IES criar uma “ambientalidade empresarial”, isto é, adequar a grade curricular 

dos cursos que oferece às exigências e necessidades do mercado de trabalho que, na 

opinião dos respondentes, é turbulento e está saturado.  

O corpo discente precisa ser preparado para enfrentar essa realidade profissional. 

Para isso as IES precisam descobrir novas formas de atuação pedagógica, estimulando os 

alunos a criarem espírito crítico, conquistador e científico. Precisam ser estimulados a 

enxergarem oportunidades disponíveis nesse mercado saturado e turbulento. 

 

4.3 Dimensão Singular: A Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Essa seção traz os resultados voltados aos objetivos dessa pesquisa. Inicialmente, 

apresenta as sugestões dos participantes da pesquisa acerca dos aspectos que podem ser 

desenvolvidos e como aprimorá-los. Na seqüência, os dados remetem para o foco de 

atenção dos docentes em relação ao tema pesquisado, quais aspectos devem ser 

trabalhados no sentido de estimular ações empreendedoras e, por fim, quais são as práticas 

mais relevantes de ensino e pesquisa desenvolvidas pela UPM.  

 

4.3.1 - Aspectos que podem ser desenvolvidos e aprimorados 

Os professores entrevistados consideram que a UPM apresenta condições de 

implantar um ambiente propício para o desenvolvimento das competências 

empreendedoras, considerando a diversidade do corpo docente, com formações e 

atividades externas diferenciadas, e afirmam que “somos bons em conteúdo”, 

principalmente, no que se refere às competências acadêmicas e tecnológicas. 

 

O Quadro 14 sintetiza esses resultados. 
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Quadro 14 - Aspectos a serem desenvolvidos e/ou aprimorados 

ASPECTOS A SEREM DESENVOLVIDOS E/OU APRIMORADOS 

Os entrevistados afirmam que é necessário aprimorar: 
A gestão acadêmica necessita ser aprimorada para desenvolver uma cultura empreendedora e, 
por conseqüência, promover estímulos para a formação empreendedora.  
Algumas ações são necessárias serem desenvolvidas no curto prazo, principalmente em relação 
às competências emocionais. 
A UPM precisa de uma visão estratégica convergente com a visão operacional 
Adotar padrões de instituições internacionais no quesito da competitividade 
O conceito de inovação e criatividade deveria ser mais explorado e praticado, integrando o 
trinômio conteúdo, inovação e criatividade. 
Os alunos apresentam algumas dificuldades, em decorrência da formação anterior. São vistos 
como alguém que tem uma atitude passiva cuja expectativa é a de que o produto lhe seja 
oferecido. 
Não existe uma cultura entre os professores para estimular a competência empreendedora 
Deve haver apoio institucional e ser cobradas atitudes da direção, professores e de alunos para 
criar um ambiente empreendedor 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Quadro 14 apresenta os pontos críticos e necessários a uma mudança significativa 

na criação desse ambiente empreendedor. Os entrevistados afirmam perceber a ausência 

de uma gestão acadêmica que estimula o desenvolvimento de competências 

empreendedoras. Além disso, observam que, para esse intento, há necessidade de uma 

visão estratégica alinhada às operacionais. Práticas de curto prazo são eficientes tanto 

quanto às de médio e longo prazo, tendo em vista que não se muda comportamentos e 

cultura prontamente. Isso exigiria atividades mais voltadas para a realidade emergente e 

para isso, faz-se necessário integrar o trinômio conteúdo, inovação e criatividade. Este 

cenário é passível de mudança na medida em há apoio institucional.   

A abordagem de Filion (1991) corrobora com tais princípios já que a aprendizagem é 

um processo dinâmico que envolve um continuar a aprender indefinidamente. Como fator 

limitador importante, é mencionado, a necessidade de cumprimento da Lei de Diretrizes e 

Base – LDB, elaborada em 1996, e que dificulta a abertura para novas propostas com o 

intuito de enfrentar a realidade circundante. Para os entrevistados, este é “um modelo 

imposto pelo MEC, que engessa as universidades”, e é repassado para a realidade 

acadêmica, restringindo a grade de ensino, e consequentemente dificultando a formação 

empreendedora.  

Outro fator limitador é a presença de ritos gerenciais, que estabelecem percursos 

administrativos longos, envolvendo muitas hierarquias, tornando o processo decisório longo, 

“o que faz com que alguns projetos se percam no caminho, e perdem a janela da 

oportunidade”.  Neste sentido professores, coordenadores e diretores concordam que “a 

dinâmica institucional pode melhorar muito para atender a demanda vigente”. 

 Além disso, faz-se necessário um aprimoramento no processo interno de 

comunicação, geração de autonomia para as unidades funcionarem mais prontamente 
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frente aos conflitos, dificuldades e a própria demanda dos alunos. Os respondentes fazem 

alusão positiva a alguns aspectos da cultura da UPM no que concerne ao conjunto de 

normas da universidade pontuando a tradição da mesma, como uma nave, na qual todos 

conhecem as obrigações mesmo não sendo escritas.  

No que tange à infra-estrutura, percebe-se pelas respostas que elas são 

fundamentais para elevar o padrão de ensino, principalmente quando se referem aos 

laboratórios, biblioteca dentre outros recursos. Quanto a esse aspecto, há um consenso de 

que a UPM oferece recursos e condições para um bom atendimento das necessidades e 

exigências das unidades universitárias, mantendo um padrão comparável às grandes IES. 

Entretanto, mencionam que alguns prédios, tanto quanto algumas instalações físicas, 

laboratórios, computadores são limitados para atender o volume de alunos da UPM. Neste 

sentido, faz-se necessário, em algumas unidades, prever a ampliação, como por exemplo da 

biblioteca de forma que os alunos tenham acesso a todo o material necessário ao seu 

desenvolvimento.  

No que se refere às reflexões acerca do alunado da UPM, fazem uma crítica ao 

suscitarem a falta de iniciativa dos mesmos em busca de novos conhecimentos que irá 

fortalecer a sua formação. Eles destacam ainda fragilidades estruturais observadas desde a 

chegada dos alunos na instituição, como exemplo a dificuldade com a escrita e com a 

questão textual, o que exige muitas vezes dos professores um suporte e assessoria, 

principalmente no trabalho final do curso. O aluno é visto também por alguns dos 

entrevistados como alguém que apresenta uma atitude passiva e passional, e normalmente 

fica esperando receber as informações, não explicitando muitas vezes a sua real 

expectativa. Neste sentido, é ressaltado também que o estímulo às competências 

empreendedoras deveria ocorrer o mais cedo possível, pois se no 2º. Grau eles não tiveram 

esse estímulo, e irá permanecer na universidade. 

Quanto às competências disponíveis na UPM, a emocional é destacada como aquela 

menos presente no processo de desenvolvimento das competências.  

Outro ponto de destaque dos resultados configura o papel do professor como gestor 

da sala de aula e, para tanto, necessita estar atento às competências empreendedoras na 

formação dos alunos. Sobre esse quesito, mencionam que frente às exigências 

institucionais, essa atenção se perde na avalanche de responsabilidades, pois parte de seu 

tempo estão mais concentrados em suas obrigações dentro de sala de aula e focados na 

questão da repetição e do ensino tradicional. É destacado ainda que eles têm que orientar e 

buscar uma forma de atender melhor a essas demandas e fragilidade dos alunos, pois 

muitas vezes o aluno não sabe o que quer, ou então o mesmo não se sente preparado para 

criar um ambiente empreendedor.  
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É considerado portanto, a ausência de uma cultura entre os professores para 

estimular o desenvolvimento de competência empreendedora no processo de formação dos 

alunos. 

A tradição, como nome da escola, cursos, e outros, são considerados por eles, 

aspectos favoráveis sob um determinado ponto de vista, no entanto, destacam que esse 

fator pode se transformar em um risco, pois “podemos perder o bonde da história e ficar no 

passado”. Além disso, destacam a ausência de uma visão de conjunto que reforce  o 

conhecimento das características de empreendedor (Vide Quadro 15) 

 

Quadro 15 – Docentes Atentos à Formação Empreendedora 

UNIDADE DE 
REGISTRO 

UNIDADE DE SIGNIFICADO CONCEITO 

 
DOCENTES 
ATENTOS 

 

Concentrados em suas obrigações 
dentro de sala; 
 
estamos na repetição do tradicional; 
 
A tradição nos favorece: nome da 
escola, nome dos cursos... 
Não podemos perder o bonde da 
história e ficar no passado; 
 
Sentimos falta de disciplinas mais 
direcionadas para produção, de gestão; 
Deveríamos fortalecer mais em 
produção e gestão;  
Falta algo que viabiliza essa visão de 
conjunto para reforçar as características 
de empreendedor; 
 
desconhece programa que desperte nos 
professores essas idéias; 
Precisaríamos de professores com uma 
formação mais sólida nessa visão. 

Os docentes estão concentrados em 
suas obrigações dentro de sala de 
aula, e focados na questão da 
repetição e do ensino tradicional.  
 
A tradição é considerada um aspecto 
favorável sob um determinado ponto 
de vista, no entanto, destacam que 
esse fator pode se transformar em 
um risco, pois “podemos perder o 
bonde da história e ficar no 
passado”. 
 
É percebida a ausência de: 
- Disciplinas direcionadas a fortalecer 
os temas produção e gestão; 
- a visão de conjunto que reforce as 
características de empreendedor; 
- professores com formação mais 
sólida nessa visão; 
- programa que desperte nos 
professores essas ideias. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.3.2 - Estímulo ao empreendedorismo 

Essa categoria procurou identificar quais eram as sugestões ou mesmo ações 

necessárias para tal. Os entrevistados destacam algumas práticas e dinâmicas 

desenvolvidas com os alunos, em algumas disciplinas, que consideram importantes para 

propiciar e estimular o empreendedorismo. 

Citam os seminários e workshops que gerem debates e dilemas. Jogos e debates 

como provocações que contribuem para despertar o senso crítico nos alunos. Estudos de 

casos práticos em que aplicam a teoria estudada. Visitas às empresas, palestras com 

empreendedores e,  o envolvimento com a incubadora de empresas da UP. Para os 

participantes da pesquisa, os alunos têm muita criatividade e que aliada ao conhecimento 



 46 

geram projetos interessantes. A ausência de investimento dificulta essa prática nas IES. 

Sugerem a necessidade de uma boa uma base teórica, e que a disciplina 

empreendedorismo deveria ter um espaço em cada disciplina e, para tal, o professor teria 

que ser um agente importante no processo, conduzindo a aula e propiciando autonomia 

para que os alunos sigam sua caminhada. Essa proposta remete a um pressuposto de que 

nem todos professores apresentam perfil para tal. Neste sentido, Löbler (2006) faz um 

comparativo entre as formas de educação de negócios das escolas de administração e a 

educação empreendedora mostrando as diferenças com relação às dimensões: foco, 

ensino, objetivo educacional, papel do aluno, papel do professor, fontes de informação, 

indução à obtenção de informação, condutor do processo de aprendizado, agentes 

participantes da interação e tipos de atividades. Assim, observou-se que sob a ótica dos 

respondentes, o estímulo ao desenvolvimento de competências empreendedoras precisa ter 

“um olhar para o entorno, um olhar de um modo social, ter uma base teórica e a geração de 

oportunidades para adentrar num novo mundo do trabalho”.  Quadro 16 resume a categoria 

em análise. 

Quadro 16 – Estímulo ao Empreendedorismo 

UNIDADE DE 
REGISTRO 

UNIDADE DE SIGNIFICADO CONCEITO 

 
ESTÍMULO AO 

EMPREENDEDORISMO 
 

Abrir espaço para: 
Seminário; Workshop promovido por 
alunos; 
que tragam questões; Seminário e 
workshop; Jogos; Debates; Casos práticos; 
Aplicação do teórico; Envolver os alunos 
em projetos;Envolver grupos em empresas 
pré-incubadas,  
Atuar junto ao NIT; Trabalho voltado para o 
mercado; Condução da aula:  
O professor é espelho p/o aluno; 
Ser pesquisador não é ser empreendedor; 
Não transformar a universidade em uma 
visão mercantilista; Olhar para o entorno, 
olhar de um modo social; 
É importante valorizar essas disciplinas, 
Pode ser mais incentivado; Eles vão 
pensando no projeto durante o semestre; 
Aparecem uns projetos que se tivessem 
investimentos... 
Eles têm uma criatividade maravilhosa; 
Criatividade aliada ao conhecimento; 
Tem que ter uma base teórica; reservar um 
espaço em cada disciplina; Algumas 
disciplinas sim outra não; 
Nem todos os professores tem perfil;  
As vezes o perfil está no modelo; 
Em sala de aula, e já ir dando aula, não há 
estímulo; 
 
 

Como práticas que estimulam o 
empreendedorismo, são destacadas 
atividades desenvolvidas pelos alunos, 
como: Seminário e Workshop que 
gerem questionamentos; 
Jogos; Debates; Casos práticos em 
que aplicam o teórico; Projetos; 
Envolvimento em empresas pré-
incubadas, junto ao NIT; 
Trabalhos voltados para o mercado. 
 
Tais atividades têm que ter um foco 
em: Questionamentos, aplicação da 
teoria, integração dos temas, foco no 
mercado, olhar no entorno e olhar de 
um modo social. 
 
O próprio professor e como ele conduz 
a aula: é um espelho para o aluno; 
Ser pesquisador não é ser 
empreendedor; Tem que ter uma base 
teórica, MS não se limita a só isso; 
Tem que reservar um espaço em cada 
disciplina; Vida acadêmica ou mercado 
de trabalho; 
 
 Os alunos têm muita criatividade, que 
aliada ao conhecimento geram projetos 
interessantes. Alguns deles seriam 
sucesso, se houvesse investimento  

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.3.3 – Práticas de Ensino e Pesquisa para a Formação Empreendedora 

Contemplando um dos objetivos dessa pesquisa, a seguir serão apontadas as 

práticas de ensino e de pesquisa mais relevante pontuadas como aqueles que estimulam o 

desenvolvimento da formação empreendedora. 

 
Quadro 17 – Melhores Práticas de Ensino e Pesquisa por Unidades de Ensino 

Unidade Melhores Práticas de Ensino Melhores Práticas de Pesquisa 

CCH 

 O aluno vê no Mackenzie os equipamentos 
que ele verá na indústria 

 Palestras 

 Semana de estudo da área 

 Projeto de aplicação na empresa 

 Concilia teoria com a prática em diferentes 
atividades 

 Encontros de Bioética unindo o Centro 

 Experiência não só acadêmica, mas 
profissional dos professores 

 Gestão da sala de aula como boa prática 
de ensino 

 Troca entre os colegas para compreender a 
dinâmica da sala 

 Valorizar as idéias dos alunos 

 Videoconferência 

 Viagens de intercâmbio 

 Estágios dentro e fora da UPM 

 Filosofia em todos os cursos para ajudar o 
aluno a pensar 

 Estimular a leitura para melhorar a escrita 

 Os professores compartilham os 
resultados das pesquisas com outros 
países e leva para sala de aula 

 PIBIC/PIVIC 

 Intercâmbio com outros países 
incentivando pesquisas integradas 

 Apresentação de projetos para 
estimular os alunos 

 

CCL 

 Preparam o aluno para diversas situações 
profissionais 

 Ensino diversificado 

 Abordagens novas  

 Participação no NIT 

 Disciplinas que dão possibilidade de 
montar uma Agência 

 Produção online 

 Participação de alunos em congressos 

 Experiência de mercado dos professores 

 Encontro de Comunicação e Letras 

 Infra-estrutura completa 

 Criação de acordo de cooperação 
técnica e parcerias 

 Transferência da experiência dos 
professores em outras esferas de 
educação 

 TGI 

 PIBIC/PIVIC 

EE 

 O olhar para o mercado e o levantamento 
da necessidades 

 Visão empreendedora mais do que a 
empregabilidade 

 Semana da engenharia, workshops e 
visitas 

 Disciplina de empreendedorismo 

 Estimulo aos alunos para terem uma visão 
antecipada de futuro 

 O ambiente estudantil 

 Diretório acadêmico e Liga atlética 

 Estágio 

 Visitas em empresas  

 NIT 

 Intercâmbio com universidades de fora 

 Pesquisa com foco mais industrial 

 MackPesquisa 

 TGI‟s 

 Disciplinas que incentivam a pesquisa 
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(continua) 

Unidade Melhores Práticas de Ensino Melhores Práticas de Pesquisa 

FAU 

 Concursos internos 

 Estimulo ao pensamento coletivo envolvendo 

professores, alunos e funcionários visando 

incentivar a reflexão de temas abrangentes 

que levam à formação empreendedora 

 Ações extracurriculares 

 Intercambio por meio da ACOI 

 Bom nível de comprometimento de alunos e 

professores 

 Solidariedade na superação das dificuldades 

 Corpo docente variado 

 Projetos didáticos 

 Prêmios aos TGI‟s 

 Incentivo à submissão de trabalhos 

de alunos em concursos e 

congressos visando o prêmio. 

 Grupos de estudos por área 

FCI 

 Convênios com empresas 

 Vivência do mercado através dos professores 

 Participação no NIT 

 Mescla professores acadêmicos e de mercado 

nas disciplinas 

 Convidados de fora da UPM visando 

transferência de conhecimento e de 

experiências para os alunos 

 Seminários e workshops 

 Alinhamento da grade 

 Biblioteca digital da Capes 

 Trabalham artigos acadêmicos 

como produto, extraindo 

oportunidades 

 TGI‟s rigorosos 

 Iniciação científica 

 Incentivo da diretoria à pesquisa 

  Incentivo para trabalhar com 

banco de dados e buscar 

informações disponíveis no 

mercado 

 

FD 

 Instigar o aluno constantemente a procurar 

soluções frente a casos reais  

 Diálogo com o aluno 

 Convênios com tribunais 

 Avaliação de conhecimento agregado 

 Incentiva o aluno ao exercício crítico 

 Seminários e debates baseados em casos 

práticos 

 Alinhamento da grade curricular  

 Horas de Atividade complementares 

 Iniciação científica  

 TGIs 

EST 

 Curso forte, bastante teórico 

 Ainda descobrindo novas áreas de atuação 

para ampliar o conhecimento 

 Mestrado 

CCBS 

 Atividades inter-disciplinares 

 Estágios 

 Análise de filmes 

 Visita a empresas 

 Palestras 

 Semana de estudo da área 

 Pesquisadores visitantes na UPM e 
empresas que dão suporte à 
pesquisa 

 Seminários e ciclo de debates 

 Empresa Junior de Biologia nas 
atividades de pesquisa 

 PIBIC/PIVIC 
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Unidade Melhores Práticas de Ensino Melhores Práticas de Pesquisa 

CCSA 

 Visitas em empresas 

 Software de Jogos de Empresa 

 Palestras 

 Alinhamento da grade curricular para 
atender melhor o mercado 

  Empresa Junior de Consultoria 

 Integração do stricto sensu na graduação, 
como uma forma de melhorar a qualidade 
do ensino 

 Integração entre as disciplinas 

 Experiência de mercado de alunos e 
professores como forma de troca e de 
aprendizagem 

 Incentivo ao acesso à biblioteca e recursos 
disponíveis 

 Participação no Diretório Acadêmico 

 Estágio  

 Participação no NIT 

 Internacionalização institucional 

 PIBIC/PIVIC 

 TGI 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

As unidades pesquisadas relatam a utilização de práticas de Ensino e Pesquisa, 

havendo uma significativa prevalência de menções às práticas de ensino. 

No que tange às práticas de ensino, observa-se uma ênfase na associação dos 

aspectos teóricos às práticas, procurando solidificar o ensino e aproximar os alunos da 

realidade de ação profissional. Outras práticas propiciam abertura para o desenvolvimento 

de novas idéias em busca de informações do cotidiano para uma melhor visão de mercado. 

O estímulo à internacionalização é vista como forma de ampliar conhecimentos e preparar o 

aluno para uma atuação profissional mais competitiva.  

Filion (2000) e Dornelas (data) pontuam que para que haja um estímulo efetivo à 

formação empreendedora, faz-se necessário alguns dos aspectos citados pelo grupo 

respondente da presente pesquisa. Entretanto, salientam que práticas inovadoras de ensino 

desenvolvidas em sala de aula não podem se distanciar da realidade de atuação 

profissional, na medida em que uma complementa a outra para a formação empreendedora. 

Por outro lado, salientam que metodologias de sala de aula nos moldes tradicionais não 

constroem uma visão crítica da dinâmica profissional. Além disso, dificultam o 

desenvolvimento de competências empreendedoras, uma vez que, de acordo com Man e 

Lau (2000), as categorias apresentadas por esses pesquisadores são de relevância para 

formar empreendedores, a exemplo de identificação de oportunidades, desenvolvimento de 

relacionamentos, de competências estratégicas entre outras. 

No que se refere às práticas de pesquisa, conforme Quadro 17, observa-se uma 

recorrência a Iniciação científica com participação no PIBIC/PIVIC, geração de grupos de 

estudo e o desenvolvimento dos TGIs voltados para um aprofundamento nas questões 
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metodológicas, não como forma de cumprir exigência acadêmica, mas, sobretudo, o 

direcionamento para aprendizagem de como fazer pesquisa na graduação. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa buscou responder quais são as práticas de ensino e pesquisa 

utilizadas numa universidade que estimulam a formação de competências empreendedoras. 

Nesse sentido, os dados empíricos – oriundos das entrevistas e grupos de foco – 

analisados à luz da literatura científica evidenciam que há estímulos às competências 

acadêmicas e tecnológicas. No que tange às competências acadêmicas, estas estão no 

escopo da formação em si, considerando os quesitos de cada área do conhecimento, sendo 

atribuída a significativa importância na formação dos discentes da instituição. Por sua vez, 

as competências tecnológicas integram as informações relacionadas às habilidades e know-

how oferecido. Não obstante, os participantes considerarem estas competências – as 

acadêmicas e tecnológicas – essenciais, faltaria, ainda, o desenvolvimento das 

competências emocionais. As duas primeiras são enfatizadas como geradoras de diferencial 

positivo nas áreas de ensino e pesquisa, favorecendo a formação de profissionais com um 

bem fundamentado arcabouço teórico e prático. Por outro lado, as competências emocionais 

propiciam ao indivíduo a capacidade de conexão entre sua formação acadêmica e o mundo, 

resultando num desempenho diferenciado. Embora essa competência não seja comum na 

IES, é mister que, hodiernamente, essa seja criada e disseminada como um atributo 

requerido pelo mercado, nas mais distintas áreas de atuação profissional. 

Faz-se necessário, portanto, refletir coletivamente acerca da criação de ações 

voltadas ao desenvolvimento de competências empreendedoras, tendo, nesse cenário, as 

competências emocionais um papel relevante. Coloca-se como desafio a superação de um 

modelo de ensino tradicional – centrado, secularmente, na figura do professor como 

transmissor de conteúdo para um aluno passivo – para um modelo cujas atividades estejam 

centradas no desenvolvimento das competências empreendedoras. Cabe, ainda, salientar 

que, sob essa perspectiva, seja imperativo uma gestão dinâmica, estratégia integradora e 

com características inovadoras. Destaca-se a necessidade de criar uma cultura 

empreendedora no contexto da instituição que valorize e direcione as práticas de ensino e 

pesquisa, conjugando estrutura, conteúdo e criatividade a fim de desenvolver competências 

empreendedoras. 

A universidade possui atividades-fim e atividades-meio. A finalidade, nesse caso, é 

preparar o discente para o mercado de trabalho, mas isso não ocorre sem a atividade-meio, 

ou seja, a gestão de recursos humanos e materiais. A conjugação de meios e fins para a 

formação de competências empreendedoras exige o rompimento com o sistema vigente, 

migrando para abordagem distintiva, num ambiente favorável ao empreendedorismo, por 
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meio de espaços que valorizem as reflexões e discussões, que seja dialógico e capaz de 

transformar não só o indivíduo, bem como a instituição e a sociedade na qual está inserido.  

Esta pesquisa tem sua validade circunscrita às condições nas quais o estudo foi 

realizado, ou seja, o confronto da literatura existente com apenas uma universidade. Por 

outro lado, dada a carência de estudos científicos na área, a mesma traz contribuições 

significativas e que suscita indicações de novas pesquisas, ampliando o universo amostral 

para outras IES, publicas e privadas, de outras regiões do país. Vale ainda propor estudos 

comparativos com IES que tenham foco no desenvolvimento de competências 

empreendedoras. 

 

5.1 Limitações e Sugestões 

Como toda pesquisa a presente possui limites de validade de suas conclusões e 

recomendações. As limitações da pesquisa em tela estão associadas aos respondentes da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, portanto, indicam uma visão oriunda de suas 

práticas, assentadas, portanto, na cultura da instituição. 

 Assim, não é possível a extrapolação para outros contextos. Inerentemente às 

técnicas empregadas os respondentes podem ter: 

 Esquecido fatos, apesar da riqueza de detalhes apresentado; 

 Ter interpretado as questões de maneira diversa da intenção dos pesquisadores, 

apesar de não ter sido identificada nenhum problema nesse sentido; 

 Ter uma limitação de visão de conjunto, apesar de haver manifestações que vão 

além dos horizontes de atuação dos pesquisados; 

 Situações de constrangimento pessoal, apesar das críticas tecidas ao longo das 

entrevistas. 

 

De maneira específica, respeitados os limites da pesquisa, pode-se divisar 

recomendações para grupos de interesse específico a partir das conclusões do presente 

trabalho, a saber: 

 Para os IES: 

o Busquem estimular práticas empreendedoras por meio de ferramentas, tais 

como:  

 Para as unidades universitárias: 

o Institucionalmente 

 Buscar a troca de experiências a partir das vivências e práticas adotadas 

em cada unidade, com vistas a compartilhar conhecimentos e otimizando 

recursos; 
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o Pedagogicamente 

 Incorporar na grade disciplinar o empreendedorismo como disciplina que 

perpasse todos os cursos; 

 Para os professores: 

o Buscar a diversificação de metodologias de ensino com vistas a estimular o 

aprendizado e a formação empreendedora; 

o Explorar as experiências de vida dos alunos no sentido de propiciar autonomia 

intelectual,  questioná-los sobre práticas empreendedoras e como a universidade 

poderia estimular tal formação a partir das suas vivências; 

 Para os alunos: 

o Trazer para a sala de aula situações vigências dos alunos ou palestrantes 
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ANEXOS  

1. ROTEIRO DE GRUPO DE FOCO SOBRE FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS 

 
DIRETOR E GRUPO DE “COORDENADORES” da ________________________________(IES da UPM) 

 

ABERTURA 

 
Estamos realizando uma pesquisa sobre empreendedorismo e a formação de competências empreendedoras para a 

elaboração de uma pesquisa científica. Esses assuntos são considerados por especialistas como socialmente relevantes, por 
isso foram escolhidos como objeto desta pesquisa.  
 

Os conhecimentos disponíveis no Brasil sobre esse assunto referem-se, em sua maioria, à realidade de outros países. Não 
sabemos se o que é dito na literatura existente pode ser aplicado à realidade brasileira. Portanto, precisamos desenvolver 
estudos no País para gerar esse conhecimento. Uma forma de se esclarecer essas dúvidas é por meio de pesquisas científicas 

como esta. Gostaríamos de poder contar com sua preciosa participação.  
 
Sabemos que essa é um tema de interesse no mundo acadêmico tanto para as instituições de ensino superior quanto dos 

alunos.  
 
Os dados aqui coletados serão utilizados exclusivamente para fins científicos e a identidade dos participantes do grupo será 

mantida em sigilo.  
 

 
QUESTÕES ORIENTATIVAS 
0 – Quais as características da atuação empreendedora na sua unidade? [aquecimento e contexto] 

 
1 - O que é ser empreendedor? [conceito de empreendedor] 
 

2 - O que o/a(s) Sr./a(s) entende(m) por competências? O que são competências empreendedoras? [conceitos] 
 
3 – Quais tipos de competências um empreendedor deve ter?  

 
Como medi-las? 
 
4 – Para o/a(s) Sr./a(s) o empreendedor nasce pronto ou pode ser formado?  

 
CASO RESPONDAM QUE O EMPREENDEDOR PODE SER FORMADO IR PARA A QUESTÃO "4" 

Na literatura científica não existe um consenso sobre se o empreendedorismo é nato ou não. Se o empreendedorismo for nato 
nada há o que se fazer no âmbito acadêmico para auxiliar na formação de competências empreendedoras. Portanto, para 
buscar-se subsídios para essa formação partimos do princípio que o empreendedorismo não é nato. 

5 – Qual o papel das IES na formação de competências empreendedoras? 
 
6 – De que maneira uma IES pode contribuir para a formação de competências empreendedoras? (Explorar “COMO” cada 

maneira contribui. Buscar outras experiências)  
a) Perfil do corpo docente (processo seletivo, perfil de atuação acadêmica – didático x pesquisa - e empresarial); 
b) Perfil do corpo discente (processo seletivo, perfil de atuação acadêmica e empresarial); 

c) Metodologia / Práticas de ensino (plano de ensino, dramatizações, simulações, elaboração de projetos / planos de 
negócios, método do caso, estágio supervisionado/programa trainee, eventos, visitas, etc.); 

a. Aprofundar a discussão da atuação do professor em sala de aula 

d) Convênios com organizações (Incubadoras, centros de pesquisa, empresas, associações profissionais,  instituições 
de ensino – no país/exterior); 

e) Infra-estrutura da IES (sala de aula, bibliotecas, laboratórios, etc.) 

 
7– Quais dos requisitos apontados estão presentes na UPM – na sua unidade? 
 

8– Quais aspectos poderiam ser desenvolvidos? Quais poderiam ser aprimorados? 
 
9 – Como identificar se houve estímulo à formação de competências empreendedoras? 

 
10 - Para diretores: O quadro efetivo atual de sua unidade está preparado para contribuir com o desenvolvimento 

dessas competências? (depois que ele citou)  

a) Se sim: Comente um pouco 
b) Se não: O que falta ou o que impede ou está impedindo? 

 

11 – Caso existam outros aspectos relevantes para a temática não abordados até o momento sintam-se à vontade para 
comentá-los. 

 

AGRADECER À PARTICIPAÇÃO. REFORÇAR O SIGILO E USO EXCLUSIVO CIENTÍFICO.   
TRABALHAR COM AS MÁSCARAS, CONFORME E-MAIL 
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2. MÁSCARAS DOS CONCEITOS DE COMPETÊNCIAS DA NOSSA PESQUISA 

 
Depois que responderam os conceitos, falar das definições abaixo. 
 

Seria interessante você olhar para essas 3 vertentes das competências e ver se concorda ou discorda com as mesmas.  

Se concorda, poderia explicá-las à luz da sua unidade? Como acontece. 

Se discorda, explicar por que.  

Competências acadêmicas estão no escopo da formação acadêmica em si, considerando os quesitos de cada área do 

conhecimento;  

 

Competências técnicas-tecnológicas: integram as informações relacionadas às habilidades e o know-how oferecido;  

 

Competências emocionais: objetiva mapear o grau de influência que a formação tem na vida das pessoas e o 

desenvolvimento da leitura de pessoas e de mundo que os acadêmicos incorporam no período de formação. 

Competência é:  

Tipos de competências empreendedoras 

Tipos de Competências 

oportunidade Identificação e o reconhecimento de oportunidades de negócios podem ser amplamente 

divididos em três conglomerados: identificação, avaliação e busca de oportunidade de 
mercado. É uma competência empreendedora apta a identificar os cenários favoráveis aos 
objetivos organizacionais.  

relacionamento Capacidade de criação e fortalecimento de uma imagem de confiança, boa reputação, 
capacidades no setor, compromisso e conduta junto a redes de relacionamentos com 
parceiros efetivos e potenciais (Ring & Van De Ven, 1994; Brush, Greene, & Hart, 2002). 

conceituais Empreendedores são hábeis observadores, tanto das oportunidades do ambiente externo 
quanto dos aspectos internos da organização; cabe reconhecer que eles driblam etapas 
normais do processo decisório e desenvolvem ações velozes e intuitivas (Man & Lau, 2001).  

administrativas Se referem à eficiente alocação de talentos, recursos físicos, financeiros e tecnológicos. 
Esse processo se desdobra em mecanismos de planejamento, organização, comando, 
motivação, delegação e controle (Man & Lau, 2000) 

estratégicas  Relacionadas à escolha e implementação das estratégias da empresa constituem uma área 
especial de comportamento empreendedor. Os empreendedores eficazes tanto visualizam 

panoramas de longo prazo como também planejam objetivos e posicionamentos de médio 
prazo alcançáveis e realistas. Eles devem estar aptos a perceber tendências emergentes no 
ambiente, sintonizar-se com informações diversas e conseguir ajustar suas percepções na 

direção das forças ambientais (Mintzberg et al., 2001). 

comprometimento São as que demandam a habilidade de manter a dedicação do dirigente ao negócio, 
sobretudo em situações adversas. Esse compromisso pode também ser ilustrado pela 

devoção ao trabalho árduo e pelo desejo de alcançar objetivos de longo prazo em 
detrimento dos ganhos de curto prazo. Ao lado disso, deve haver a capacidade de 
recomeçar a atividade empresarial, mesmo após situações de insucesso, ou a disposição de 

não abandonar o negócio no seu período de crescimento, mesmo na ocorrência de crises 
setoriais (Man & Lau, 2000). 

Equilíbrio entre 

Trabalho e Vida 
Pessoal 

um crescente número de dirigentes atuam sob o pressuposto do equilíbrio entre o trabalho e 

a vida pessoal como sendo complementares, e proporcionando uma filosofia ganha-ganha. 
Para os autores, esse comportamento reprecute favoravelmente no reconhecimento da 
equipe, apoio como seres plenos e assumir papéis fora do espaço de trabalho. Friedman, 

Christesen e Degroot (1998) 

Fonte: adaptado de Mello, Leão e Paiva Jr, 2006   
A formação empreendedora teria por princípios: 

- aprender a compreender o mundo, analisando e definindo as diferentes facetas do seu contexto individual e institucional;  

- comunicação e colaboração em contexto competitivo;  

- raciocínio criativo e resolução de problemas, encarando a vida sob a perspectiva criativa; 

 -domínio pessoal, processo no qual é desenvolvido o autoconhecimento e o autodesenvolvimento;  

- pensamento sistêmico, possibilitando clareza na percepção do todo e das relações entre as partes;  

-liderança, tratada muito mais como uma característica adquirida, envolvendo duas direções, a vontade e a determinação e o 

conhecimento acumulado em dado setor, incluindo a aquisição de uma série de competências distintas  

(SOUZA et all. In: SOUZA & GUIMARÃES, 2005, pág. 205-206). 

 

Como Ensinar Empreendedorismo 
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Educação empreendedora mostrando as diferenças com relação às dimensões: foco, ensino, objetivo educacional, 

papel do aluno, papel do professor, fontes de informação, indução à obtenção de informação, condutor do processo 

de aprendizado, agentes participantes da interação e tipos de atividades  

 
Comparação entre escolas de administração e educação empreendedora 

Dimensão Educação de Negócios Educação Empreendedora 

Foco Conhecimento Processo 

Ensino Transferência de conhecimento Suporte ao aprendizado 

Objetivo educacional Criar conhecimento 
Aprender a viver, autonomia, e habilidade 

de auto-gestão 

Papel do estudante Consumidor passivo Produtor ativo 

Papel do professor Transmissor de conteúdo Assistente ao estudante 

Fontes de informação Professor e livros texto Todas as fontes disponíveis 

Indução à obtenção de 
informação 

Professor e currículo Demanda do estudante 

Condutor do processo de 
aprendizado  

Professor Estudante 

Agentes participantes da 

interação 
Professor e Estudante Estudante. O professor não é excluído 

Tipos de atividades Ouvindo e lendo Fazendo, pensando e falando 

Fonte: Adaptado de Löbler (2006) 

 
 


