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a meta da verdadeira educação. A 
educação completa dá a pessoa não 
somente poder de concentração, mas 
objetivos dignos em que se concentrar 
(Martin Luther King Jr). 
 



 

RESUMO 
 
O objetivo geral desta pesquisa foi descrever e analisar os níveis de reflexão de alunos 
que passaram por uma experiência de ensino-aprendizagem de empreendedorismo 
social (ES), à luz dos pressupostos da reflexão crítica (RC) e da aprendizagem 
transformadora (AT). A importância do ensino de ES reside na capacidade de 
provocar um aumento na consciência social e de sensibilizar os futuros 
administradores para os problemas sociais que os circundam, instrumentalizando-os 
a criarem soluções inovadoras para estes problemas (PACHE; CHOWDHURY, 2012). 
O que demanda um outro olhar sobre a finalidade dos negócios, com equilíbrio entre 
objetivos econômicos e sociais (SINHA; PATHAK; THOMAS, 2014). Contudo, para 
que isso ocorra, é necessário que o aluno esteja envolvido numa experiência de 
aprendizagem que lhe proporcione RC e AT. A pesquisa ancorou-se em Dewey 
(1959), Brookfield (1995, 1998) e Mezirow (1978, 1998, 2009, 2010) para discutir RC, 
e principalmente em Mezirow (1978) para tratar de AT. Para conduzir a avaliação dos 
níveis de reflexão desses alunos, recorreu-se a Kember et al. (2008). O estudo foi 
composto pela análise de 161 relatórios produzidos por uma turma que cursou a 
disciplina de ES ao longo de um semestre. Também foram analisadas 38 respostas 
de um roteiro de questões abertas construído pelo pesquisador, inspirado em King 
(1998), que os alunos responderam no final do curso. A análise também incluiu 
observações de aula. O pesquisador acompanhou todas as aulas ministradas na 
turma durante o semestre e realizou uma entrevista com o docente que ministrou a 
matéria. Kember et al. (2000) afirmam que existe uma série de cursos que objetivam 
que seus alunos desenvolvam um pensamento reflexivo, porém, não se dá a devida 
atenção para a avaliação dos níveis de reflexão do corpo discente. Por isso, essa 
pesquisa se propôs a preencher essa lacuna, tendo em vista a importância crescente 
do ES nas escolas de negócios (BROCK; KIM, 2011). Os resultados indicam, por um 
lado, que houve uma evolução ao longo do semestre. A experiência pedagógica que 
vivenciaram fez com que os alunos compreendessem que existem outras perspectivas 
no universo empresarial à luz do ES. Uma parcela significativa dos discentes 
demonstrou uma evolução no final do curso, já que muitos deixaram o nível de ação 
habitual e compreensão e passaram para o de reflexão, indicando, inclusive, que se 
enxergavam como potenciais empreendedores sociais. Por outro lado, muito pouco 
se observou de reflexão crítica e aprendizagem transformadora efetivamente. A 
maioria dos alunos se manteve no nível da compreensão somente, e um conjunto 
deles apresentou posicionamentos ambíguos, já que no início do semestre deram 
indícios de que compreenderam os conceitos de ES e, ao final, suas respostas 
indicavam uma postura não reflexiva. Esses resultados apontam o desafio de ensinar 
ES e as dificuldades em promover RC e AT no contexto de uma única disciplina. Como 
contribuições, a pesquisa: a) apresenta uma discussão sobre os níveis de reflexão 
alcançados pelos discentes em propostas formativas cuja tônica envolve uma 
mudança de pressupostos na ação empreendedora; b) descreve uma experiência de 
acompanhamento e avaliação de um processo de ensino-aprendizagem à luz das 
teorias de reflexão crítica e de aprendizagem transformadora, que podem ser 
reproduzidas e aprimoradas em futuros estudos. 
 
 
Palavras-chave: Reflexão crítica; Aprendizagem transformadora; Ensino de 
Empreendedorismo Social; Administração.  
 



 

ABSTRACT 
 
The overall objective of this study was to describe and analyze the reflection levels of 
students who have gone through a teaching-learning experience of social 
entrepreneurship (SE) in the light of the assumptions of critical reflection (CR) and 
transformative learning (TL). The importance of the SE education is the ability to cause 
an increase in social awareness and sensitize future managers to social problems that 
surround them, providing tools for them to create innovative solutions to these 
problems (PACHE; CHOWDHURY, 2012). What demand another look at the business 
purpose, with a balance between economic and social objectives (SINHA; PATHAK; 
THOMAS, 2014). However, for this to occur, it is necessary that the student is involved 
in a learning experience that gives you CR and TL. The research is anchored in Dewey 
(1959), Brookfield (1995, 1998) and Mezirow (1978, 1998, 2009, 2010) to discuss CR, 
especially in Mezirow (1978) to deal with TL. To conduct the assessment of levels of 
reflection these students appealed to Kember et al. (2008). The study was made by 
the analysis of 161 reports produced by a group that studied the discipline of SE over 
a semester. Also analyzed were 38 responses from a script of open questions 
constructed by the researcher, inspired by King (1998), which the students answered 
at the end of the course. The analysis also included classroom observations. The 
researcher followed all classes taught in class during the semester and conducted an 
interview with the teacher who taught the subject. Kember et al. (2000) state that there 
is a series of courses aimed at their students develop a reflective thought, however, 
did not give due attention to the evaluation of the student body reflection levels. 
Therefore, this research aimed to fill this gap, in view of the growing importance of SE 
in business schools (BROCK; KIM, 2011). The results indicate, first, that there was an 
evolution during the semester. The pedagogical experience that experienced meant 
that students understand that there are other prospects in the business world in the 
light of SE. A significant portion of the students showed an increase at the end of the 
course, as many left the habitual action and understanding and passed for reflection, 
indicating even that could see as potential social entrepreneurs. On the other hand, 
very little was observed for critical reflection and transformative learning effectively. 
Most students remained at the level of understanding only, and a number of them had 
ambiguous positions since the beginning of the semester gave evidence that 
understood the concepts of SE and, ultimately, their responses indicated a non-
reflective stance. These results show the challenge of teaching SE and difficulties in 
promoting CR and TL in the context of a single discipline. As contributions, research: 
a) presents a discussion of the reflection levels achieved by students in training 
proposals whose keynote involves a change in assumptions in entrepreneurial action; 
b) describes a monitoring and evaluation experience a process of teaching and 
learning in the light of critical reflection and transformative learning theories that can 
be reproduced and improved in future studies. 
 
Keywords: Critical reflection; Transformative learning; Teaching Social 
Entrepreneurship; Management. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 Segundo o filósofo húngaro István Mészáros (2005), vivemos num mundo em 

que grande parte da população não possui as mínimas condições sociais e 

econômicas para suprirem suas necessidades básicas. Em contrapartida, sabemos 

que “os elementos ideológicos da ciência da Administração são muito claros: a 

maximização da eficiência ou a racionalidade transformam-se no bem supremo” 

(BRESSER-PEREIRA, 1979, p. 42), e o maior desafio do administrador consiste 

justamente em atingir os objetivos organizacionais à luz dessa eficiência (BATEMAN; 

SNELL, 1998). Dessa maneira, diante dos desafios sociais apresentados pela 

predominância da lógica econômica que rege o mundo dos negócios, fortalece-se a 

necessidade das organizações e de seus respectivos líderes operarem segundo uma 

nova racionalidade, que não apenas enxergue o lucro como fim último. Respondendo 

a essa demanda, inúmeras atividades educacionais voltadas para o 

empreendedorismo social têm surgido dentro das universidades (BROCK; KIM, 2011; 

SAID et al. 2015). Trata-se da necessidade da formação de uma nova geração de 

profissionais capazes de contribuírem para o fortalecimento e para a consolidação de 

uma mentalidade voltada às questões socioambientais. Esse movimento é crucial 

para que as organizações ajam a partir de uma nova ordem mundial, que considerem 

no mesmo patamar de relevância os objetivos socioambientais, tanto quanto 

consideram os financeiros (BROWN, 2003).  

 Porter e Kramer (2011) ratificam essa ideia, discutindo que nos últimos anos o 

capitalismo tem sido visto como uma das principais causas dos problemas sociais, 

ambientais e econômicos. E fazem críticas relacionadas às empresas que operam de 

acordo com uma abordagem ultrapassada, que considera apenas o desempenho 

financeiro como indicador de sucesso, e não levam em consideração que podem atuar 

para resolver problemas sociais. Diante deste quadro, a educação para o 

empreendedorismo social (SINHA; PATHAK; THOMAS, 2014) surge como mais uma 

possível resposta para os desafios socioambientais.   

 Entre todas as formas com que se promove a chamada “educação para o 

empreendedorismo social”, há um denominador comum que compreende que ES são 

empreendimentos que realizam atividades que criam valores sociais para uma 

comunidade ou sociedade (AUSTIN; STEVENSON; WEI-SKILLERN, 2006; 
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BROUARD; LARIVET, 2010). No entanto, deve-se considerar que existem inúmeras 

definições para empreendedorismo social (ES). Para o objetivo desta pesquisa, levou-

se em consideração os pressupostos de empreendedorismo social à luz de Dees 

(1998), que considera que ES é um conceito abrangente, mas que envolve negócios 

sociais que tem como missão gerar impacto positivo na sociedade por meio da 

resolução de problemas sociais sem abrir mão do lucro.  

Para uma educação voltada ao empreendedorismo social, torna-se um fator de 

extrema significância fomentar processos reflexivos, dado que é por meio da reflexão 

crítica e da aprendizagem transformadora que os alunos serão capazes de levar em 

consideração outros paradigmas de referência, endereçando outras práticas 

empresariais. Pensar e agir à luz de diretrizes voltadas para conceitos abarcados pelo 

empreendedorismo social (ES) requer, por exemplo, a capacidade de olhar para o 

mundo a partir de uma nova lente, o que pressupõe envolver os alunos em processos 

contínuos de reflexão, crítica, engajamento e ação (SPRINGETT, 2005).  

 O pensamento crítico está relacionado com a capacidade que o indivíduo tem 

de pensar profundamente sobre os seus pressupostos (DEWEY, 1959; 

BROOKFIELD, 1998; MEZIROW, 1998). E tal estrutura de pensamento é uma 

condição potencializadora para a aprendizagem transformadora, que encerra uma 

mudança de perspectiva no indivíduo (MEZIROW, 2009). No entanto, pouco se sabe 

de que forma esta natureza de reflexão e aprendizagem tem sido estimulada em 

cursos de Administração, nem mesmo ‘se’, ‘como’, e ‘o quê’ os discentes tem 

apreendido neste contexto. Portanto, avaliar se os alunos estão envolvidos num 

processo de aprendizagem que promove a reflexão crítica e a aprendizagem 

transformadora em direção ao empreendedorismo social torna-se um importante 

desafio, que esta pesquisa se propõe a investigar.  

Assistimos, de um lado, ao fortalecimento da importância que vem sendo dada 

para o ES nos últimos anos (HALL; DANEKE; LENOX, 2010; KUCKERTZ; WAGNER, 

2010; HALL; WAGNER, 2012; MILLER; WESLEY, 2010) dentro das universidades 

(BROCK; KIM, 2011) e nos países em desenvolvimento (SINHA; PATHAK; THOMAS, 

2014). E isso ocorre justamente por conta da sua potencialidade de resolver 

problemas de ordem socioambiental (DACIN; DACIN; TRACEY, 2011; KONAKLI, 

2015; SAID et al., 2015), mesmo diante de todo o ceticismo e desconfiança 

circundantes aos propósitos do empreendedorismo social, que ainda deram poucos 

sinais de mudanças efetivas (HALL, DANEKE; LENOX, 2010). E, do outro lado, há a 
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necessidade de uma mudança de perspectiva para o ensino de ES ser efetivo (SINHA; 

PATHAK; THOMAS, 2014). Contudo, para essa mudança ocorrer, é necessário que 

os discentes pensem reflexivamente. Mas como dizem Kember et al. (2000), existe 

uma série de cursos que objetivam que seus alunos desenvolvam um pensamento 

reflexivo, porém, não se dá a devida atenção para a avaliação dos níveis de reflexão 

do corpo discente. 

Estimular reflexão crítica e aprendizagem transformadora pode contribuir para 

fomentar o pensamento crítico e, consequentemente, potencializar a tomada de 

decisão dos futuros empreendedores, orientada por outras dimensões, que não 

apenas a econômico-financeira. Mas os futuros empreendedores somente pensarão 

e agirão à luz de outros paradigmas na medida em que questionarem os seus próprios 

pressupostos e os pressupostos do mercado. Isso exige envolvimento num processo 

de aprendizagem significativo (AUSUBEL, 1968) que fomente essa possibilidade de 

pensar criticamente, levando em consideração as demandas socioambientais. É neste 

contexto de desafios que esta pesquisa se propõe a dar sua contribuição. Para tanto, 

levanta-se a seguinte pergunta de investigação: Considerando uma experiência de 

ensino-aprendizagem de empreendedorismo social, o que se pode dizer sobre os 

níveis de reflexão em direção à aprendizagem transformadora alcançados pelos 

alunos?	

 

 O objetivo geral desta pesquisa é descrever e analisar a natureza da reflexão 

dos discentes que cursam uma disciplina de Empreendedorismo Social, considerando 

os pressupostos da reflexão crítica e aprendizagem transformadora. Este objetivo 

geral desdobra-se nos seguintes objetivos específicos: 

 

 a) Descrever e analisar a proposta pedagógica e didática da disciplina 

Empreendedorismo Social objeto de estudo. 

 b) Identificar e analisar os níveis de reflexão atingidos pelos alunos no decorrer 

da disciplina e sua relação com a aprendizagem transformadora.  

 

 O objeto de estudo deste projeto serão os níveis de reflexão crítica e 

aprendizagem transformadora de uma turma que cursou a disciplina de 

Empreendedorismo Social de uma importante escola de Administração de uma 

universidade de São Paulo, que vem realizando experimentos pedagógicos nesta 
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direção. Na última avaliação realizada pelo ENADE (Exame Nacional de Desempenho 

de Estudantes) a referida Universidade obteve nota máxima no curso de 

Administração, cinco, além de também ter um dos cinco melhores cursos de 

Administração da cidade, de acordo com o ranking universitário elaborado pelo jornal 

Folha de São Paulo. Outro fator importante para a escolha do local de pesquisa foi a 

disposição da coordenação e dos professores desta instituição em permitir que o 

pesquisador fizesse observações em sala de aula, tivesse acesso aos materiais 

produzidos pelos alunos durante a disciplina e, que pudesse solicitar a produção de 

material escrito pelos alunos no decorrer do semestre para complementar as análises 

sobre os níveis de reflexão crítica e aprendizagem transformadora.   

  Este estudo pretende dar as seguintes contribuições: a) apresentar uma 

discussão sobre os níveis de reflexão alcançados pelos discentes em propostas 

formativas cuja tônica envolve uma mudança de pressupostos na ação 

empreendedora; b) apresentar uma experiência de acompanhamento e avaliação de 

um processo de ensino-aprendizagem à luz das teorias de reflexão crítica e 

aprendizagem transformadora, que podem ser reproduzidas e aprimoradas em futuros 

estudos.  

Esta dissertação está dividida em 6 seções, além desta introdução. Na primeira 

seção, discute-se a importância do ensino do empreendedorismo social. A segunda e 

a terceira seção abarcam o significado e o sentido da reflexão crítica e da 

aprendizagem transformadora. Em seguida, com a intenção de oferecer um 

embasamento teórico para a pesquisa realizada, apresenta-se uma discussão sobre 

avaliação da reflexão crítica e da aprendizagem transformadora. Logo depois, 

demonstra-se os procedimentos metodológicos utilizados para alcançar os objetivos 

desta pesquisa e, for fim, são apresentadas a análise dos resultados e as 

considerações finais.  
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2 O ENSINO DE EMPREENDEDORISMO SOCIAL   
 
 

 Antes de compreender o que é um ensino para o empreendedorismo social, 

deve-se saber primeiro o que é empreendedorismo e depois compreender a 

importância do ensino de empreendedorismo social. 

 A prática do empreendedorismo é tão antiga quanto as negociações entre 

tribos e aldeias (AUSTIN; STEVENSON; WEI-SKILLERN, 2006).  A palavra 

empreendedorismo é uma tradução da palavra em inglês entrepreneurship, que é 

proveniente do latim imprehendere, e surgiu na língua portuguesa no século XV 

(ORTEGA, 2016). Contudo, de acordo com Filion (1999) o termo empreendedor só 

passa a ser usado como conhecemos hoje, no sentido de ser uma pessoa que cria e 

conduz um empreendimento, a partir do final do século XVll e início do século XVlll. 

 Uma das primeiras definições de empreendedorismo, também uma das mais 

difundidas, foi cunhada pelo economista francês Jean Batist Say, que em 1803 

publicou a primeira edição do seu Tratado de economia política. De acordo com Say 

(1986), o empreendedor é uma pessoa que tem a capacidade de deslocar recursos 

econômicos de uma área que produz pouco para uma área de maior produtividade, 

por meio de lançamentos de produtos no mercado que atendam às necessidades e 

aos desejos das pessoas.  

 De acordo com Dees (1998), no século XX, o economista que é mais associado 

ao termo empreendedorismo é Schumpeter. Este compreende que “o empreendedor 

é aquele que destrói a ordem econômica existente pela introdução de novos produtos 

e serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos 

recursos materiais” (SCHUMPETER, 1982, p. 60). Para Schumpeter (1982) o 

empreendedorismo é um processo fundamental para o avanço da economia.  

 Burgelman (1983) e Timmons e Bygrave (1986) são exemplos de 

pesquisadores que olham para o empreendedorismo a partir da organização, ou seja, 

compreendem que o processo de empreender não acontece apenas por meio de 

empresários. Contudo, esse processo ocorre dentro da própria empresa. 

 Filion (1999, p.19) traz outra definição bastante difundida de 

empreendedorismo. De acordo com o professor da Escola de Negócios de Montreal, 

o conceito foi desenvolvido levando em consideração que tal definição deveria ser 

abrangente e amparada por um amplo denominador comum: 
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O empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de 
estabelecer e atingir objetivos e, que mantém alto nível de consciência do 
ambiente em que vive, usando-o para detectar oportunidades de negócios. 
Um empreendedor que continua a aprender a respeito de possíveis 
oportunidades de negócios e a tomar decisões moderadamente arriscadas 
que objetivam a inovação, continuará a desempenhar um papel 
empreendedor.    

  
 Resumindo, “um empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e 

realiza visões” (FILION, 1999, p. 190). 

 Mais recentemente, Shane (2012), em seu artigo, Reflections on the 2010 AMR 

decade award: delivering on the promise of entrepreneurship as a field of research, 

define o empreendedorismo como identificação, avaliação e exploração de 

oportunidades.  

Não há consenso entre os autores sobre uma única definição. Contudo, o mais 

importante é compreender que existem empreendedores nas mais diversas áreas e 

que eles desenvolvem um papel relevante na sociedade, pois, por meio deles são 

gerados empregos, renda para a população e inovação para a sociedade (ORTEGA, 

2016). 

 Existe um outro tipo de empreendedorismo, que é o empreendedorismo social. 

Contudo, antes de compreender e apresentar as diversas definições deste conceito, 

faz-se importante pensar que esse tipo de empreendedorismo surge, conforme 

explicam Austin, Stevenson e Wei-Skillern (2006) por conta de falhas de mercado, ou 

seja, quando a força de mercado não é capaz de atender às necessidades sociais e 

tais falha de mercado criam oportunidades comerciais e sociais. Para Cohen e Winn 

(2007) o mercado funciona bem abaixo da perfeita eficiência, o que gera 

oportunidades empreendedoras. Dessa maneira, o termo empreendedorismo social 

tem sido amplamente utilizado para denominar organizações que criam modelos de 

negócios com a intenção de suprir necessidades humanas, que são consideradas 

elementares e, que por algum motivo nem o Estado nem outras instituições 

conseguiram satisfazer (SEELOS; MAIR, 2005). 

 Assim como existe uma série de definições para empreendedorismo, em 

relação a empreendedorismo social não é diferente.  Zahra et al. (2008), a partir da 

revisão de mais de 20 definições, compreenderam que empreendedorismo social 

engloba as atividades e processos realizados para descobrir, definir e explorar as 

oportunidades a fim de aumentar a riqueza social por meio da criação de novos 

empreendimentos ou por meio da gestão de forma inovadora de organizações já 
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existentes. E de acordo com Zahra et al. (2008) a riqueza social abarca aspectos 

ambientais, econômicos e de saúde.  

 Para Barki et. Al (2015) o principal objetivo do empreendedorismo social é 

diminuir as desigualdades e as vulnerabilidade sociais no mundo. E, Choi e Majumdar 

(2014) afirmam que existem diferentes correntes para compreender o que é o 

empreendedorismo social. Para uma determinada corrente o empreendedorismo 

social refere-se às organizações sem fins lucrativos que buscam novas estratégias de 

financiamento para sustentar suas atividades. Outra linha enxerga o ES como a 

criação de empresas para atender às necessidades dos mais pobres. E há outra 

mainstream que vê o empreendedorismo social como o uso de inovações sociais para 

resolver problemas e provocar mudanças sociais, independentemente de estarem ou 

não, envolvidos com atividades comerciais.  

 Thake e Zadek (1997) definem o empreendedorismo social como desejo que 

empreendedores possuem de obter justiça social e garantir que todas as pessoas 

tenham uma digna qualidade de vida.  

 Carraher e Welsh (2015) definem o empreendedorismo social como o processo 

que envolve a utilização inovadora e a combinação de recursos para buscar 

oportunidades que desencadeiam a mudança social e visem a desafios que supram 

necessidades sociais.  

 Peredo e McLean (2006) olham para o ES como a identificação de uma 

situação que marginaliza ou exclui um grupo de indivíduos que não têm os recursos 

ou capacidades necessárias para uma qualidade de vida decente e a identificação de 

uma oportunidade para resolver este problema por meio da criação de uma empresa. 

 Para Yunus (2008) ES é um conjunto de atividades inovadoras e eficazes que 

se concentram estrategicamente em resolver falhas de mercado e falhas sociais, 

criando assim novas oportunidades para adicionar valor social, utilizando uma gama 

de recursos e formatos organizacionais para maximizar o impacto social e provocar 

mudanças.  

 A definição acima é muito semelhante com a proposta por Bacq e Janssen 

(2011), que definem o empreendedorismo social como o processo de identificação, 

avaliação e exploração de oportunidades, objetivando a criação de valor social por 

meio do mercado, com base em atividades comercias, utilizando uma ampla gama de 

recursos. 



 19 

 A Organization for Economic and Cooperation Development, na Europa, define 

empreendedorismo social como qualquer atividade privada realizada de interesse 

público, organizada com uma estratégia empresarial, mas cujo principal objetivo não 

é a maximização do lucro, sim a realização de certos objetivos econômicos sociais, e 

que tem a capacidade de gerar soluções inovadoras para os problemas da exclusão 

social e do desemprego (BACQ; JANSSEN, 2011). 

 Contudo, é importante sublinhar que o professor da disciplina objeto de estudo 

deste trabalho adota, especificamente, um conceito de empreendedorismo social que 

tem como foco principal o suprimento de uma necessidade socioambiental. Porém, é 

necessário que esse negócio, seja além de autossustentável, seja também um 

gerador de lucro para o próprio empreendedor social. Tal compreensão de ES vai ao 

encontro do que Dess (1998) entende, quando afirma que empreendedorismo social 

pode ao mesmo tempo, comtemplar objetivos sociais sem abrir mão de objetivos 

financeiros.  

 Depois da exposição das definições de empreendedorismo e de 

empreendedorismo social, é importante colocar em discussão o ensino de ES para 

universitários. Grande parte da discussão sobre a importância da universidade 

enquanto instituição-chave no processo de compreensão dos problemas 

socioambientais, e sua corresponsabilidade em criar soluções sustentáveis para o 

futuro (WRIGHT; HORST, 2013), tem se concentrado, sobretudo, na reflexão sobre o 

curso formal de Administração e, também, na formação de professores e 

pesquisadores. Estas faculdades e universidades desempenham um relevante papel 

na preparação da próxima geração de empreendedores e inovadores sociais que irão 

utilizar suas habilidades para resolver problemas globais. Muitas universidades, 

faculdades de negócios e até instituições do ensino médio, tem se preocupado em 

oferecer o ensino de empreendedorismo social (BROCK; KIM, 2011). O ES está se 

tornando popular em todo o mundo e, em resposta a esta tendência, o ensino superior 

também mudou sua atenção, procurando meios para promover o empreendedorismo 

social (SAID et al., 2015). Dessa maneira, na medida em que essa área de 

empreendedorismo social continua crescendo, fortalece-se a ideia de educar e de 

preparar os futuros líderes de forma que pensem criticamente sobre as demandas 

sociais (WORSHAM, 2012). Pois, compreende-se que a educação é um processo 

realizado ao longo da vida e que uma de suas finalidades é desenvolver 
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características básicas nos indivíduos e proporcionar condições para que eles 

aprendam novas habilidades (SARIKAYA; COŞKUN, 2015). 

 Contudo, antes de pensar na educação de empreendedorismo social, faz-se 

necessário compreender o que significa essa educação. Para isso, recorrer-se-á a um 

artigo seminal, de 1998, de Greg Dees, considerado “o pai” da educação de 

empreendedorismo social. Dees (1998) desenvolveu e ministrou os primeiros cursos 

de empreendedorismo social há mais de 20 anos nos Estados Unidos. Além disso, 

ajudou a fundar alguns dos principais centros acadêmicos de empreendedorismo 

social, como os de Harvard	e de	Stanford	e ainda ganhou prêmios de inovação de 

ensino para o seu curso (WORSHAM, 2012).  

A linguagem do empreendedorismo social pode ser nova, mas o fenômeno não 

é. Ao longo da história sempre existiu a figura do empreendedor social, mesmo 

quando não era chamado dessa forma. Além de criar inovadoras organizações sem 

fins lucrativos, o empreendedorismo social envolve empreendimentos sociais 

considerando os mais diversos negócios, como por exemplo, negócios voltados para 

fins lucrativos, como bancos de desenvolvimento comunitário, e organizações 

híbridas, que misturam modelos de negócios sem fins lucrativos com fins lucrativos 

(DEES, 1998). 

 Para os empreendedores sociais, a missão social do empreendimento deve ser 

explícita e central. Dessa maneira, o sucesso à luz do empreendedorismo social é o 

impacto social gerado pela organização. A riqueza não é um fim último do negócio. 

Ela deve ser apenas a operacionalizadora da atividade empreendedora em si (DEES, 

1998; SARIKAYA; COŞKUN, 2015). 

 Ainda de acordo com Dees (1998), os empreendedores sociais desempenham 

um papel de agentes de mudança no setor social, levando em consideração cinco 

elementos: 

1. Adoção de uma missão para criar e manter valor social (e não apenas valor 

privado): essa é a essência que diferencia os empreendedores sociais de 

empreendedores de negócios e, até mesmo, de empresas socialmente 

responsáveis. Para um empreendedor social, a missão social é fundamental. 

Esta é uma missão de melhoria social que não pode ser reduzida à criação de 

benefícios privados (retornos financeiros ou benefícios de consumo) para 

indivíduos. O lucro não é o único indicador de criação de valor, nem somente 

a satisfação do cliente, o impacto social se torna o objetivo. Os 
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empreendedores sociais buscam um retorno social de longo prazo sobre o 

investimento e querem criar melhorias duradouras. Trabalham para pensar em 

como podem sustentar o impacto social gerado.  

2. Reconhecimento e busca implacável de novas oportunidades de servir essa 

missão: onde os outros veem problemas, os empreendedores sociais veem 

oportunidade. O elemento-chave é a persistência combinada com um desejo 

de fazer ajustes no empreendimento social. Ao invés de desistir quando um 

obstáculo é encontrado, empreendedores sociais perguntam: “Como podemos 

superar esse obstáculo? Como podemos fazer este trabalho?” 

 
3. Engajamento em um processo de contínua inovação, adaptação e 

aprendizagem: os empreendedores são inovadores. Eles abrem novos 

caminhos, desenvolvem novos modelos, são pioneiros de novas abordagens. 

Contudo, não necessariamente os empreendedores precisam inventar algo 

totalmente novo, eles podem simplesmente trabalhar numa aplicação de uma 

ideia já existente de uma maneira nova. Financeiramente, eles procuram 

formas inovadoras para assegurar que seus empreendimentos terão acesso a 

recursos para que consigam criar valor social. Esta vontade de inovar faz parte 

do modus operandi dos empreendedores sociais. E eles tratam o fracasso de 

um projeto como uma experiência de aprendizagem, não como uma tragédia 

pessoal.  

 

4. Realizações de ações arrojadas, sem se limitar pelos recursos disponíveis no 

momento: os empreendedores sociais não deixam que os seus próprios 

recursos limitados sejam impeditivos para que persigam suas visões. Eles são 

hábeis em fazer mais com menos.Usam recursos escassos de forma eficiente. 

Exploram todas as opções de recursos, de pura filantropia aos métodos 

comerciais do setor empresarial. Desenvolvem estratégias de recursos que são 

suscetíveis de apoiar e reforçar as suas missões sociais. Assumem riscos 

calculados. Eles entendem seus stakeholders e dividem os riscos com aqueles 

que estão melhor preparados. 

 
5. Prestação de conta com responsabilidade e transparência para todos os 

stakeholders: os empreendedores sociais realizam medidas para assegurar 
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que estão criando valor. Isto significa que estão buscando uma sólida 

compreensão de quem está sendo servido por eles. Eles se certificam de que 

estão avaliando corretamente as necessidades e valores das pessoas que 

pretendem servir e as comunidades em que atuam. Eles entendem as 

expectativas e valores dos seus "investidores", incluindo qualquer um que 

investe dinheiro, tempo e/ ou conhecimento para ajudá-los. Eles avaliam seu 

progresso em termos de resultados sociais, financeiros e de gestão.  

  

 Apesar de Dess (1998) explorar de forma ampla o ensino de 

empreendedorismo social, o conceito ainda não é largamente conhecido, assim como 

é o empreendedorismo econômico/ comercial. Contudo, Sarikaya e Coskun (2015) 

acreditam que o ES ganha cada vez mais popularidade e se desenvolve cada vez 

mais. Como o empreendedorismo social ainda está em estágio de desenvolvimento, 

não é comum que tenha uma definição é aceita por todos. Isso torna difícil definir o 

empreendedorismo social. Mesmo assim, é possível chegar num denominador 

comum de que o empreendedor social deve ser (1) inovador, (2) ter o desejo de 

assumir riscos, (3) pensar criativamente, (4) observar problemas sociais, (5) 

desenvolver soluções sustentáveis para os problemas sociais, (6) ser trabalhador e 

hábil.  

 Percebe-se que essas características propostas pelos autores Sarikaya e 

Coskun (2015) se assemelham às características apresentadas por Dees (1998). 

Portanto, mesmo que não haja um consenso sobre uma definição para 

empreendedorismo social, há algumas qualidades que são inerentes ao 

empreendedor social.  

 Compreender estes eixos-chave das características do empreendedorismo 

social proposta por Dess (1998) e Sarikaya e Coskun (2015) é um dos pontos centrais 

do ensino de ES. A aprendizagem aqui para ser significativa (AUSUBEL, 1968) requer 

profundidade no que se entende por empreendedorismo social, seu significado e seu 

sentido num contexto de nova ordem mundial. É a qualidade desta compreensão que 

poderá desencadear competências para que os discentes ajam em acordo com esta 

direção. Para Sarikaya e Coskun (2015), além dessas competências individuais, é 

possível dizer que o ensino de empreendedorismo social também tem efeitos sobre a 

sociedade. O empreendedorismo social veio para propor soluções sustentáveis para 

problemas sociais e estas soluções têm um papel importante no avanço da sociedade. 



 23 

O ensino do empreendedorismo social é capaz de provocar um aumento na 

consciência social. Faz com que os discentes se sintam sensíveis aos problemas que 

circundam os seus ambientes, proporcionando oportunidades de explorar novas 

situações e criando soluções inovadoras para os problemas. Tal ensino surge a partir 

da necessidade de criar empatia numa sociedade competitiva, com o intuito de 

alcançar uma geração que pensa mais em si mesma, do que nos outros. Com o ensino 

de ES é possível construir uma comunidade forte, que respeite os direitos e as 

responsabilidades dos outros. Pois se as pessoas trabalham apenas para seu próprio 

benefício, é difícil de alcançar bem-estar social e desenvolvimento sustentável. 

Educação para o empreendedorismo social equipa o indivíduo com características 

sociais e, lhe dá ideias que são importantes para o desenvolvimento de uma 

sociedade mais justa (SARIKAYA; COŞKUN, 2015).  

Contudo, uma pergunta pertinente é: o que é ensinar empreendedorismo 

social?  De acordo com o referencial apresentado, sabe-se que empreender 

socialmente está relacionado com oferecer soluções para problemas sociais, 

ambientais e econômicos. Porém, cabe aqui uma discussão sobre quais habilidades 

os alunos precisam aprender no ensino de empreendedorismo social, para que 

tenham a potencialidade de praticar tal empreendedorismo. 

Dessa maneira, Bilbao e Vélez (2015) ambas pesquisadoras numa 

universidade europeia, realizam um estudo que propõe uma série de habilidades que 

são importantes para a formação de discentes que estudam o empreendedorismo 

social.  Além disso, elas apresentam alguns exemplos de universidades na América 

Latina e na Espanha que estão conseguindo desenvolver tais habilidade em seus 

alunos.  

As pesquisadoras dividem essas habilidades em quatro grupos: (1) habilidades 

relacionadas com o trabalho que é realizado; (2) habilidades condizentes com as 

relações sociais; (3) habilidades relacionada com o desenvolvimento pessoal e (4) 

habilidade filosófica e ética.  

O primeiro grupo de habilidades (relacionadas com o trabalho que é realizado) 

diz respeito à maneira como as atividades são praticadas: 

• Inovação e criatividade: capacidade de responder de forma criativa diante das 

necessidades pessoais, organizacionais e sociais; de modificar os processos e os 

resultados; de se sentir confortável com novas ideias, abordagens e informações.  
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• Visão e planos para o futuro: saber reconhecer oportunidades para empreender; 

construir algo a partir de uma ideia; enxergar a possibilidade de realizar alguma 

coisa a partir do caos, da confusão, da dificuldade.  

• Estabelecimento contínuo de objetivos: capacidade de estabelecer metas claras, 

desafiadoras e realizáveis.  

• Tomada de decisões: possibilidade de escolher a melhor alternativa e ser coerente 

com a decisão tomada.  

• Planejamento e gerenciamento: capacidade de estabelecer uma organização de 

forma ordenada, coerente e pragmática.  

• Resolução de problemas: competência para reconhecer os problemas do projeto 

e fornecer soluções criativas e atitude positiva frente ao problema.  

• Gestão do tempo: habilidade para organizar e distribuir corretamente o tempo a 

fim de maximizar os resultados pretendidos.  

 O Segundo grupo de habilidades tem como foco as habilidades interpessoais 

desenvolvidas pelos alunos: 

• Liderança: capacidade de liderar ou de orientar outros com respeito; capacidade 

de exercitar a influência sobre as pessoas e de contribuir para o desenvolvimento 

pessoal e profissional dos seus colegas. 

• Capacidade de interagir de forma eficaz: relacionar-se e participar de diferentes 

grupos de diversos contextos dentro da sala de aula. 

• Trabalho em equipe: integrar e colaborar de forma ativa, em relação aos objetivos 

comuns, com pessoas, áreas ou organizações diferentes. 

• Comunicação: capacidade de comunicar corretamente e fluentemente uma 

mensagem para pessoas em diversas situações, de escutar de forma assertiva; 

de demonstrar interesse pela fala do outro e de fornecer feedback adequado para 

os membros do seu grupo.  

• Motivação: capacidade de animar e de encorajar as pessoas que estão 

trabalhando em prol de um determinado projeto.  

• Organização, delegação e gestão pessoal: competência para escolher 

corretamente as pessoas que farão parte do projeto e para coordenar o grupo; 

competência para delegar tarefas e funções.  

O terceiro grupo de habilidades importantes para a formação do empreendedor social 

é o desenvolvimento de habilidade pessoais: 
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• Iniciativa e proatividade: capacidade de criar novos produtos ou serviços e de 

introduzir novas tecnologias; capacidade de antecipar problemas futuros. 

• Autonomia: habilidades para buscar a independência e a liberdade de agir.  

• Adaptabilidade: flexibilidade para adotar mudanças.  

• Tenacidade e perseverança: ter constância diante de uma determinada tarefa; 

realizar sacríficos em prol do projeto; demonstrar empenho e determinação; 

superar as adversidades e os fracassos.  

• Confiança e atitude mental positiva: capacidade de valorizar a si mesmo e ao seu 

próprio trabalho; capacidades e habilidades para desenvolver com sucesso um 

determinado projeto ou um trabalho proposto.  

• Controle interno e responsabilização: compreensão de que o sucesso depende 

muito mais do próprio empreendedor do que de condições externas; assumir as 

responsabilidades que são provenientes dos seus próprios atos.  

• Tolerância às incertezas e domínio do estresse: demonstração de equilíbrio e 

controle diante de situações difíceis e estressantes; suportar as diversas tensões 

e inseguranças.  

• Capacidade de assumir riscos: capacidade de aceitar os riscos e assumir as 

responsabilidades que isso implica.  

  O quarto bloco de habilidades apresentadas estão relacionadas à competência 

filosófica e ética dos alunos. Tais habilidades são importantes, pois, por meio delas, 

os discentes podem definir de forma mais assertiva quais projetos são considerados 

mais importantes para a sociedade (BILBAO; VÉLEZ, 2015): 

• Código e sentido ético: capacidade de agir e de se comportar à luz de regras 

morais, baseadas no respeito para com os outros e para com a natureza. 

• Consciência do outro: capacidade de analisar, de compreender e de agir sobre os 

problemas apresentados pelas pessoas e de levar em consideração os diversos 

aspectos, tanto profissional, quanto pessoal, que influenciam as pessoas.  

• Pensamento crítico: capacidade de fazer questionamentos diversos e de ter 

interesse em compreender os alicerces sobre os quais ideias, ações, avaliações e 

juízos são construídos.  

• Envolvimento com a realidade social: capacidade de envolver e de comprometer-

se com os direitos sociais e culturais; interagir com realidades sociais diferentes.  
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 É um grande desafio conseguir criar ferramentas pedagógicas que sejam 

capazes de contemplar todas essas habilidades. Todavia, as pesquisadoras 

espanholas dão alguns exemplos, no estudo que realizaram, de universidades que 

estão procurando desenvolver tais habilidades em seus alunos.  

 A Universidade de Deusto, que fica em Bilbao, Espanha. Tem desenvolvido um 

modelo de formação em empreendedorismo social baseado em competências. Dessa 

forma, o curso é orientado para transformar ideias empreendedoras em uma 

proposição de valor social. O curso é livre e, composto de cento e cinquenta horas. 

Atualmente é oferecido para pessoas que atuam em ONGs e em instituições do 

terceiro setor. Porém, a Universidade afirma que o programa pode ser incorporado em 

vários cursos de ensino superior. Espera-se que o aluno durante a formação 

identifique valores e competências necessárias para ser um empreendedor social. Por 

isso, o programa é desenvolvido por meio de projetos, em que os alunos devem, em 

grupo, desenvolver projetos que visam à iniciativas sociais ao longo das aulas. Cada 

grupo tem um tutor que fornece suporte e consultoria. Paralelamente ao 

desenvolvimento dos projetos, os alunos participam de aulas presenciais nas quais 

utilizam um estudo de caso, que incide sobre a análise da realidade (BILBAO; VÉLES, 

2015). 

 Outro exemplo de universidade que está trabalhando com o desenvolvimento 

de habilidades voltadas para o ES é a Pontificia Universidad Javeriana de Cali, na 

Colômbia. O programa é liderado por meio da área de empreendedorismo do 

departamento de Administração de Empresas. Também é um curso livre, de quarenta 

e oito horas, aberto para todos os estudantes de qualquer programa. O curso coloca 

os alunos em contato com líderes de organizações e de fundações voltadas para 

negócios sociais. Assim como na Universidade de Deusto, os alunos desenvolvem um 

projeto em grupo ao longo do curso (BILBAO; VÉLES, 2015). 

 A Pontifícia Universidade Católica do Paraná também tem um programa de 

formação voltado para o empreendedorismo social, dentro da escola ne negócios. 

Contudo, o programa é ofertado apenas para os alunos da pós-graduação como curso 

optativo que dura um semestre. Os alunos desenvolvem projetos, ao longo do curso, 

com a própria comunidade e realizam trinta horas de prática profissional em 

cooperativas que são definidas pela própria Universidade. Dessa maneira, os 

discentes têm a possibilidade de experimentar as diferentes necessidades sociais de 
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grupos vulneráveis. Além disso, eles têm aulas com profissionais de diversas 

disciplinas e com agentes comunitários da região (BILBAO; VÉLES, 2015). 

 De acordo com Sinha, Pathak e Thomas (2014), o principal desafio enfrentado 

pelos cursos de empreendedorismo social é que tais o cursos só obtém sucesso se 

conseguirem ajudar os próprios alunos a enxergarem-se como inovadores sociais e a 

desenvolverem seus próprios potenciais para se tornarem agentes de mudança. O 

maior desafio seria integrar os conceitos e os projetos de empreendedorismo social 

no currículo dos cursos e incitar os alunos a buscarem as ideias que respondam as 

demandas sociais. Dessa forma, os autores propõem seis fases para o ensino do 

empreendedorismo social: 

 

Fase 1: Os professores ensinam o que é empreendedorismo para os alunos, levando 

em consideração os conceitos fundamentais da educação gerencial, concentrando-se 

em certas áreas, como rentabilidade a longo prazo, eficiência, sustentabilidade e 

economia dos recursos alocados.  

 

Fase 2: Os professores podem envolver os alunos em várias oficinas e seminários, a 

fim de que eles fiquem familiarizados com oportunidades de empreendimento sociais 

e tenham iniciativas para a criação de soluções sustentáveis. Além disso, nessa fase, 

os professores podem utilizar métodos de ensino, como debates em sala de aula, 

trabalhos individuais e dramatizações. Isso ajudará os discentes a terem insights. 

 

Fase 3: Nesse momento, o aluno pode começar a desenvolver projetos reais, isso fará 

com que ele se sinta familiarizado com valores sociais e tenha uma percepção sobre 

diversos negócios sociais, além de provocar uma maior sensibilização diante dos 

problemas da comunidade. Visitas agendadas também é uma maneira de ajudá-los a 

terem contato com alguns stakeholders.  

 

Fase 4: Desenvolver o compromisso de cidadania com diversas áreas. Os alunos 

podem participar de uma série de palestras dadas por empreendedores sociais e 

especialistas em políticas públicas que compartilhem seus sucessos e fracassos. 

Ainda podem discutir estudos de caso em sala de aula. Isso, ajudar-lhes-á a construir 

um arcabouço de conhecimento que permitirá compreender a importância do impacto 

social.  
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Fase 5: Nesta etapa, começa-se a desenvolver uma perspectiva mais holística e 

global dos estudantes. Eles podem participar de sessões individuais com mentores 

que os ajudarão a abrir suas mentes para que imaginem e criem projetos que sejam 

inovadores. O impacto dessa fase é que eles terão possibilidade de propor soluções 

relevantes para a sociedade.  

 

Fase 6: As etapas acima iriam desenvolver uma nova perspectiva nas salas de aula 

sobre o empreendedorismo social e ajudar os alunos a compararem e contrastarem 

diversos setores. Outro ponto que pode ser considerado nesta fase seria a 

possiblidade do aluno estagiar e desenvolver projetos de consultoria, que seriam 

seguidos por apresentações de relatório escrito para o professor. Isso ajudaria o aluno 

a olhar para além das suas ideias e ele estaria apto a resolver problemas reais da 

humanidade, tornando-se assim, um verdadeiros empreendedor social. 

 

 Sinha, Pathak e Thomas (2014) apresentam uma figura que sintetiza o modelo 

proposto acima: 

Figura 1: Modelo proposto de educação para o empreendedorismo social 
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 Outra discussão em sala de aula que é de vital interesse para o 

empreendedorismo social, é o seu diálogo com a sustentabilidade. Os 

empreendedores sociais se concentram em necessidades sociais. Empreendedores 

ambientais são um tipo de empreendedores sociais com foco nas necessidades 

sociais diretamente relacionados ao ambiente natural e ao desenvolvimento 

sustentável (GUNDLACH; ZIVNUSKA, 2010). A configuração organizacional voltada 

para atingir metas de cunho social e ecológico difere dos princípios convencionais, 

dominantes no empreendedorismo e são dependentes das motivações e valores dos 

empreendedores. Para Parrish (2010), a configuração organizacional na lógica do 

desenvolvimento sustentável que guia a ação empreendedora se manifesta em cinco 

princípios, que por sua vez dialogam com os cinco elementos propostos por Dess 

(1998):  

 

1. Resource Perpetuation: neste caso, o propósito, a existência da organização 

se justifica pelo seu interesse em produzir fluxos de benefícios por meio do 

reforço e da manutenção da qualidade de vida e dos recursos naturais pelo 

maior tempo possível;  

 

2. Benefit Stacking: a eficiência provém da busca da sinergia, pela capacidade de 

gerar tantos benefícios para os stakeholders quanto possível em cada atividade 

operacional;  

 

3. Strategic satisfaction: busca-se identificar e balancear objetivos em 

competição, estrategicamente. O propósito é assegurar resultados satisfatórios 

entre múltiplos objetivos, com resultados tanto de natureza qualitativa, quanto 

quantitativa;  

 

4. Qualitative management: estabelecem-se critérios para definição de decisões 

prioritárias. Trata-se de uma gestão que considera os efeitos qualitativos das 

decisões, e não só quantitativos. A qualidade esperada dos resultados e dos 

processos é um critério de decisão;  

 



 30 

5. Worth contribution: a alocação e o fluxo de benefícios privilegiam destinatários 

dignos, stakeholders considerados mais importantes, e que forneçam 

oportunidades para contribuírem para a empresa.  

 

Assim, educação para o empreendedorismo social não prescinde de um debate 

sobre sustentabilidade, dada sua relevância para o desenvolvimento de uma 

sociedade mais justa (WORSHAM, 2012).  Ao contrário, empreendedorismo social faz 

parte de um projeto de sustentabilidade. E o redesenho de novas configurações 

organizacionais – que coloca no mesmo patamar de prioridade metas socioambientais 

e econômicas, que valoriza resultados qualitativos e não só quantitativos, que 

considera interesse e prioridades de distintos stakeholders – demanda um 

rompimento com uma racionalidade e um modelo organizacional insustentável que 

domina, há anos, o mundo dos negócios. O ensino de ES, encerra, neste sentido, um 

ciclo de “desaprendizagem” e novas aprendizagens que só pode ser alcançado por 

um intenso processo de reflexão e aprendizagem transformadora.  

Portanto, as ferramentas didático-pedagógicas que vão instigar este processo 

e a contínua avaliação dos alunos neste contexto é que está em debate nesta 

pesquisa. 
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3 O SIGNIFICADO DA REFLEXÃO CRÍTICA 
 
 
 Pretende-se, nesta parte do trabalho, apresentar um panorama sobre o 

significado de reflexão crítica à luz de autores que contribuíram significativamente 

para a construção desse constructo e mostrar a importância da reflexão dentro das 

escolas de negócios. Por isso, o texto começa exibindo a concepção da prática 

reflexiva apresentada por John Dewey, que é citado por muitos autores como o 

intelectual que iniciou esse movimento sistemático de discutir a importância do 

pensamento reflexivo. Depois o texto apresenta outros autores que foram relevantes 

para a elaboração e a disseminação da discussão da reflexão crítica.  

 Reflexão ou prática reflexiva tem uma longa tradição nas discussões da 

filosofia, especialmente no trabalho de Dewey (1959) sobre o pensamento reflexivo 

para uso pessoal e para crescimento intelectual (KEMBER et al., 2008; SAMBROOK; 

STEWART, 2009; RYAN, 2012). 

 O pensamento reflexivo pode ser caracterizado pelo debruçar-se 

profundamente sobre algo e fazer considerações autênticas e que respeitem uma 

ordem lógica. Parte da crença da possibilidade de aprimorar a forma de pensar 

(DEWEY, 1959). 

 Compreende-se, assim, que o pensamento reflexivo, à luz de Dewey, requer 

um compromisso com as ideias a fim de que elas sejam ordenadas. Por isso, Dewey 

(1959) depreende que o pensamento reflexivo é uma cadeia, no sentido de que a 

reflexão não é uma série de ideias sem ordem que passam pelas nossas mentes. 

Contudo, essas ideias e pensamentos são reflexivos quando desenvolvidos em 

conjunto, na medida em que um determinado pensamento seja o elo para um outro 

pensamento consequencial que acabará conduzindo a reflexão para um determinado 

fim.  

 De acordo com Dewey (1959, p. 19), “o pensamento reflexivo faz um tipo ativo, 

prolongado e cuidadoso de toda crença ou espécie hipotética de conhecimento, 

exame efetuado à luz dos argumentos que a apoiam e das conclusões a que chega”. 

Destarte, pensar reflexivamente exige profundo raciocínio e exame sobre as mais 

diversas convicções. O autor afirma que o ato de pensar reflexivamente implica em 

levantar dúvidas e tais dúvidas conduzirão o indivíduo a um ato de pesquisar algo que 

esclareça esses questionamentos. 
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 Ele propõe cincos aspectos ou fases do pensamento reflexivo: (1) sugestão, 

(2) intelectualização, (3) ideia guia/ hipótese, (4) raciocínio (no sentido mais estrito) e 

(5) verificação da hipótese pela ação. Tais fases serão apresentadas no quadro 

abaixo: 
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 Contudo, as cinco fases demonstradas no quadro acima não necessariamente 

devem ser realizadas de forma sequencial. O mais importante é notar que existe uma 

substancial diferença apresentada na fase cinco (verificação da hipótese pela ação). 

Dewey (1959) alega que se pode aplicar a fase cinco, tanto em questões voltadas 

para investigações científicas, quanto para questões de ordens práticas. Quando se 

pensa em aplicar a verificação da hipótese em questões científicas o fim último da 

ação é a verificação ou não de conceitos e de teorias. Entretanto, quando a verificação 

da hipótese em questões práticas é aplicada, é importante notar que a realização da 

ação, uma vez executada, não pode ser anulada. Assim, se uma ação for proveniente 

de um pensamento reflexivo terá mais chances de ser uma ação de sucesso e menos 

chances de ser uma ação que será resultante de arrependimento por aquele que a 

tomou.  

 Dewey (1959) leva em consideração o passado e o futuro como fatores 

elementares para um pensamento reflexivo. Segundo o autor, é importante considerar 

nas reflexões o que aconteceu anteriormente, pois, por meio desse tipo de análise, é 

possível fazer inferências com o presente e realizar conclusões a partir de tais 

inferências. Todavia, tão importante quanto analisar o que já ocorreu é pensar no 

futuro, pois, toda ideia intelectual é antecipadora de alguma possível experiência 

futura. Por isso, compreende-se que o pensamento reflexivo é um processo decisório 

e benéfico ao ponto que auxilia o indivíduo a fazer uma projeção e análise de futuro 

e, a partir dessa ideia de futuro, tomar ações para que esse futuro aconteça, ou não, 

de acordo com suas próprias reflexões.  

 Dewey forneceu uma base expressiva sobre a noção de reflexão. Ele fez a 

distinção entre a ação de rotina, que é a ação guiada pela tradição e pela autoridade 

dentro de uma definição social e a ação reflexiva. Esta última ação que envolve uma 

ativa, persistente e cuidadosa consideração de qualquer crença ou suposta forma de 

conhecimento. Sustentou que a maior parte da aprendizagem ocorre por meio da 

reflexão contínua sobre a ação e sobre os problemas cotidianos (WILLIAMS; 

GRUDNOFF, 2011). Além disso, viu o pensamento crítico como um processo ativo 

em que os indivíduos geram perguntas, pensamentos, informações relevantes e 

soluções em vez de passivamente recolherem informações de alguém (POWLEY; 

TAYLOR, 2014). 

 Para Dewey (1959), o professor é fundamental para a prática do pensamento 

reflexivo, por se tratar de um líder intelectual de um grupo social. Essa liderança não 
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deve ser em função de um cargo, porém, é exercida em função do conhecimento 

profundo do docente e da sua experiência.  

 A partir do pensamento de John Dewey, teve início um movimento que defendia 

o ensino reflexivo, que consistia no ato do professor não apenas ficar limitado ao que 

estava determinado no currículo, caberia assim, ao professor que quer despertar um 

pensamento reflexivo em seus alunos, adaptar o ensino de acordo com os contextos 

culturais, sociais e políticos dos próprios alunos (LIU, 2013).  

 A importância de uma educação voltada para o desenvolvimento de um 

pensamento reflexivo é um consenso entre os pesquisadores. O termo, pensamento 

reflexivo, passou a ser incorporado em diretrizes pedagógicas de âmbito nacional 

desde 1996, quando, por meio da Lei (9.394) de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, destacou-se a relevância do pensamento reflexivo ao enunciarem-no no 

capítulo IV, no primeiro parágrafo do artigo de número 43, no qual discute-se a 

finalidade da educação superior, isto é, estimular a criação cultural e o 

desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. A despeito do que 

o termo pensamento reflexivo representa na referida lei, ele passa a ser referenciado 

em documentos oficiais e incorporado nas propostas pedagógicas das Instituições de 

Ensino Superior.  

 Outro autor importante para discutir o conceito de reflexão crítica voltada para 

adultos é Jack Mezirow, que foi um notável professor e pesquisador americano 

fortemente influenciado por Paulo Freire e Jürgen Habermas. Ele é reconhecido por 

ter cunhado o termo aprendizagem transformadora. Em seu artigo On Crítical 

Reflection(ANO?), o autor faz uma série de inferências sobre a reflexão crítica.  

 De acordo com Mezirow (1998) a reflexão não implica necessariamente em 

fazer uma avaliação do que está sendo refletido. A reflexão pode ser o simples pensar 

sobre algo sem comprometimento algum de aprofundar ou questionar tal pensamento.  

 Mezirow (2010) propõe que existem três níveis de reflexão. O primeiro nível é 

a reflexão sobre o (1) conteúdo. Tal reflexão ocorre na medida em que o indivíduo se 

preocupa em descrever e examinar um determinado problema. O segundo nível é a 

reflexão sobre o (2) processo. Esse tipo de reflexão ocorre quando o sujeito é capaz 

de rever as estratégias e procedimentos para resolver um problema. E o último e mais 

profundo nível de reflexão, é a reflexão sobre (3) pressupostos. A partir deste nível, 

encontra-se uma diferença entre refletir e refletir criticamente. Assim como Dewey 

(1959) e Brookfield (1998) depreendiam que o pensamento reflexivo é oriundo de um 
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processo, Mezirow (2010) também compreende que o pensar criticamente acontece 

na medida em que questionamos hipóteses e pressupostos.  

 De acordo com o autor, os hábitos mentais e os pontos de vistas são 

influenciados por elementos como: epistemologia, lógica, ética, psicologia, ideologia, 

ciência, contexto social, cultura, ambientes econômico e político. Podem ser 

influenciados também pela própria experiência do indivíduo. Ao analisar as premissas 

dos autores citados sobre a reflexão crítica entende-se que os três, Dewey (1959), 

Brookfield (1998) e Mezirow (1998), consideram profundamente as histórias e os 

contextos dos indivíduos na construção de um processo que leve ao pensamento 

crítico.  

 Mezirow (1998) afirma que a reflexão crítica é um pensamento sobre os 

princípios, portanto, deve ser imparcial, consistente e não arbitrária. Esses princípios 

são padrões universais que estabelecem critérios para que os indivíduos tomem 

decisões que eles julguem ser corretas. Os princípios podem mudar ao longo do 

tempo e, são capazes de dar um norte, uma direção, um caminho por meio de uma 

inferência lógica e distante de falácias. 

 Para Mezirow (1998) o adulto tem uma capacidade de criticar os seus próprios 

pressupostos e os pressupostos dos outros, e esse processo é fundamental para a 

construção de uma reflexão crítica.  Para evidenciar essa capacidade do pensamento 

crítico que é desenvolvida no adulto, Mezirow (1998) apresenta em seu artigo, On 

Crítical Reflection, um quadro proposto por King e Kitchener (1994, p.208) em que 

demonstram sete estágios do desenvolvimento do raciocínio do ser humano. Os 

estágios seis e sete, que para Mezirow (1998) correspondem à reflexão crítica, podem 

ser alcançados quando o indivíduo atinge a fase adulta: 
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 De acordo com Love e Guthrie (1999), pode-se inferir que os estágios 1, 2 e 3, 

apresentados acima, são considerados como um nível de pensamento pré-reflexivo, 

já que os indivíduos neste estágio compreendem que o conhecimento vem por meio 

da observação direta ou por meio de autoridades. Já os estágios 4 e 5 representam 

um nível de pensamento quase reflexivo, pois, os indivíduos são capazes de notar 

algumas incertezas diante de um certo conhecimento. Contudo, assumem que, 

apesar dessas incertezas, os julgamentos sobre aquele conhecimento são realizados 

a partir das suas avaliações individuais. Por fim, os estágios 6 e 7 são considerados 

estágios do pensamento reflexivo na medida em que os indivíduos compreendem que 

o conhecimento não é um dado adquirido, mas um processo ativo que é construído 

progressivamente por meio de investigações e indagações.  

 Para que uma pessoa seja capaz de refletir criticamente sobre os pressupostos 

estabelecidos, ela precisa ser capaz de comparar diversas opiniões sobre um 

determinado assunto e investigá-lo. De acordo com Mezirow (1998) essa dinâmica só 

ocorre na fase adulta. Mezirow (1998) não define a partir de quando ele considera a 
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fase adulta. E, na literatura, não há um consenso sobre tal fase. Prager (1995) e 

Papalia (1999) consideram que a fase adulta começa a partir dos 19 e 20 anos de 

idade respectivamente. Já para Levinson e Feldman (1980), o ser humano se torna 

adulto a partir dos 22 anos.   

 Por conta dessa compreensão, de que o indivíduo adulto é capaz de pensar de 

modo crítico, justamente por alcançar os estágios 6 e 7, o autor apresenta dois 

conceitos sobre tal pensamento: (1) crítica reflexiva de pressupostos e (2) autocrítica 

reflexiva de pressupostos. O primeiro conceito diz respeito à capacidade do indivíduo 

pensar sobre os pressupostos do ambiente que o cerca. O segundo está relacionado 

à capacidade que a pessoa tem de olhar para os pressupostos criados por ela mesma. 

 Não é possível aprender o real significado de algo sem criticar reflexivamente 

os pressupostos sobre a veracidade, verdade, autenticidade e coerência do que está 

sendo comunicado. Ao fazer uma crítica reflexiva dos pressupostos o indivíduo se 

envolve num processo ativo da construção do conhecimento. A imaginação, a 

capacidade de buscar alternativas e de olhar para outras coisas de formas diferentes 

é essencial para a reflexão crítica (MEZIROW, 1998). 

 A crítica reflexiva de pressupostos e sua variante, a autocrítica, são 

emancipatórias para o aluno e para o cidadão que está envolvido no mundo do 

trabalho. Uma vez que esse processo de pensar criticamente liberta o sujeito de 

pensar a partir de paradigmas pré-definidos, dando-lhe a possibilidade de aprender a 

pensar por si mesmo. Por isso, os educadores de adultos devem compreender a 

importância da crítica reflexiva, pois ela é essencial para o aluno, para o cidadão e 

para a própria sociedade (MEZIROW, 1998). 

 Stephen Brookfield é um notório professor e pesquisador inglês sobre 

educação de adultos e sobre pensamento crítico (LIU, 2013). Por isso, neste trabalho 

é importante compreender o significado que o autor dá para a reflexão crítica.   

 Além de apontar Dewey (1959) e Mezirow (1998) como principais 

pesquisadores sobre reflexão crítica, Liu (2013), expõe um esboço do processo de 

reflexão crítica exibido por Brookfield (1995), que inclui quatro componentes: análise 

de hipóteses, consciência contextual, especulação imaginativa e ceticismo reflexivo. 

Ao analisar o processo de reflexão crítica exposto por Brookfield (1995), verifica-se 

uma série de elementos que muitas vezes vai ao encontro da proposta de Dewey 

(1959) sobre o pensamento reflexivo:  
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 Para facilitar a compreensão dos conceitos de reflexão crítica exibidos neste 

trabalho, apresenta-se abaixo um quadro que ilustra uma síntese desses conceitos, 

juntamente com seus principais elementos.  

 
 Ao analisar as compreensões de reflexão crítica demonstrada pelos autores 

acima, percebe-se que todos colocam no cerne do pensamento crítico a questão do 

pensar a partir de uma nova lógica. Por isso, compreender esse tipo de reflexão é 

importante para essa pesquisa. Pensar em sustentabilidade e em empreendedorismo 

social dentro das escolas de negócios exige um olhar a partir de outras perspectivas.  

 A seguir, debate-se a relevância da reflexão crítica tanto para os alunos quanto 

para os professores.  

Brookfield (1998) discute as implicações desses aspectos de reflexão crítica 

para a prática docente. Para o autor, os professores que tem o pensamento reflexivo 

como prática percebem suas práxis por meio de quatro lentes que são 

complementares entre si: (1) suas próprias autobiografias como aprendizes da prática 

reflexiva; (2) seus próprios alunos; (3) as percepções dos seus colegas e (4) os 

filósofos, a literatura e as pesquisas teóricas.  



 41 

 Autobiografias como aprendizes da prática reflexiva. Quando o professor pensa 

em suas práticas em função das quatro lentes apresentadas, torna-se mais consciente 

sobre suas próprias suposições. Tal tarefa é um tanto quanto enigmática e 

contraditória. Não importa o quanto o indivíduo pensa que sabe sobre si mesmo, 

sempre estará frustrado pelo fato de usar os próprios filtros interpretativos 

(BROOKFIELD, 1998). É interessante pensar sobre essa afirmação no sentido de 

perceber que muitas suposições tomadas como verdade, são ratificadas por 

premissas que estão engendradas nas mentes das pessoas, o que impossibilita um 

pensamento verdadeiramente crítico. Portanto, é necessário ter a consciência de que 

o indivíduo sempre está envolvido com os seus filtros interpretativos. Por isso, a 

proposta de Brookfield se torna atraente na medida em que se compreende a 

possibilidade de fazer uma série de reflexões à luz de outras lentes que apresentarão 

outros pressupostos diferentes.  

Desta forma, Brookfield (1998, p. 197) afirma que para tornar-se “[...] 

Criticamente reflexivos, precisamos encontrar algumas lentes que refletem de volta 

para nós uma imagem austera e destacadamente diferente de quem somos e do que 

fazemos”. Sendo assim, essas diferentes lentes serão capazes de alertar o indivíduo 

para aspectos distorcidos ou incompletos de suas suposições que necessitam de mais 

pesquisas (BROOKFIELD, 1998). 

 A história de vida dos professores a partir das suas perspectivas como 

aprendizesé uma das mais importantes fontes que se tem acesso quando se pensa 

sobre a reflexão crítica. Apesar de cada pessoa ter uma história ímpar e lidar com 

situações que são inerentes ao seu contexto social, econômico e político, existe um 

denominador comum nas crises individuais, uma vez que tais crises são oriundas de 

dilemas que geralmente são coletivos (BROOKFIELD, 1998). Ao explicitar sobre a 

importância de analisar a autobiografia como aprendiz, o autor está claramente 

pensando no professor. Brookfield procura fazer uma reflexão no sentido de que a 

forma como o professor ensina é influenciada positivamente ou negativamente pela 

sua história como aluno. Porém, pode-se fazer uma transposição do exemplo de 

Brookfield para outras áreas da vida. Quando se infere que ser um aprendiz faz parte 

de uma condição situacional que todos vivenciamos nos mais diversos ambientes. 

Seja o ambiente de trabalho, seja o ambiente familiar ou o ambiente educacional, por 

exemplo, verificaremos que grande parte das práticas, da forma de pensar e da 

cosmovisão é influenciada pela história do indivíduo como aprendiz. Assim como 
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Brookfield (1998) declara que o professor pode erroneamente pensar que está 

ensinando à luz de um currículo pedagogicamente aceito e inovador, quando, na 

verdade, está reproduzindo fundamentos que foram estabelecidos na sua 

autobiografia. É possível que em outras situações o ser humano aja e pense que está 

realizando algo que é fruto de uma reflexão crítica, quando na verdade, está apenas 

reproduzindo conscientemente ou inconscientemente o que vivenciou tempos atrás. 

“Quando tentamos descobrir nossas motivações e alianças que estão profundamente 

enraizadas [...] um caminho útil de análise é estudar nossas autobiografias como 

alunos” (BROOKFIELD, 1998, p. 199).  

 Os olhos dos próprios alunos. De acordo com Brookfield (1998) sempre é 

possível aprender algo quando o docente se enxerga por meio das lentes dos seus 

alunos. Nota-se quando os alunos interpretam as ações do professor da maneira 

condizente com aquilo que o professor quer transmitir e quando eles fazem 

exatamente o contrário, interpretam as ações do docente de forma diferente da 

intenção que ele tinha em mente. Dessa forma, o retorno que os alunos fornecem 

pode ser considerado um balizador sobre a capacidade de pensar criticamente. O 

autor também faz a mesma inferência à luz dos líderes organizacionais. O liderado, 

assim como o aluno, aprende com seu líder. Porém, o grande desafio dentro dessa 

relação é fazer com que o liderado, ou o aluno, seja capaz de fazer comentários 

honestos sobre a atuação do líder ou professor sem o temor de ser prejudicado por 

tal comentário. Brookfield (1998) recomenda que um princípio elementar para 

conseguir ver pelas lentes dos alunos, ou liderados, seja garantir o anonimato das 

opiniões críticas. Na medida em que esse aluno ou liderado ganha confiança e 

percebe que não será punido por expressar uma opinião sincera sobre o professor ou 

líder, ele poderá fazer isso sem ser de maneira anônima e acreditará no valor da 

reflexão crítica. Pensar criticamente é ouvir a opinião daqueles em que se exerce 

alguma influência. Se a opinião ou comentário for realizado de forma honesta, fará o 

líder refletir sobre as práticas atuais e se tais práticas são concernentes com uma 

reflexão crítica.  

 Percepções dos colegas. Quando o indivíduo participa de uma conversa crítica 

ele pode notar como seus colegas tratam as mesmas crises e dilemas que ele enfrenta 

e, a partir dessas percepções, tem a capacidade de verificar, reformular e ampliar 

suas próprias teorias sobre prática (BROOKFIELD, 1998). Dewey (1959) afirma que 

a primeira fase para um pensamento reflexivo é justamente quando a pessoa para e 
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analisa outras sugestões de fazer determinada coisa ou de pensar em determinado 

problema. Contudo, muitas vezes o indivíduo é impelido a considerar a primeira ideia 

que vem na mente, por isso, quando se tem a oportunidade de ouvir os pares, pode-

se considerar se o indivíduo está fazendo algo sob a égide de um pensamento crítico, 

ou, se, na verdade, está apenas fazendo aquilo que veio em primeiro lugar em sua 

mente.  

 Filósofos, literatura e pesquisa teórica. Por fim, Brookfield (1998) propõe a 

quarta lente que pode ajudar a compreender o pensamento crítico, a lente da literatura 

teórica. De acordo com o autor é por meio dessa lente que as pessoas são capazes 

de identificar as causas de determinados problemas. Na medida em que se debruça 

na literatura, surge a capacidade de fazer outras inferências e percebe-se a 

possibilidade de encontrar outras perspectivas para analisar situações similares. Essa 

lente apresentada por Brookfield (1998) vai ao encontro da quarta fase do pensamento 

reflexivo exposto por Dewey (1959), que ele chamou de raciocínio. Assim como 

Brookfield, Dewey acredita que na medida em que uma pessoa é bem informada ela 

é capaz de trabalhar uma ideia ou sugestão de maneira mais sofisticada, alcançando 

assim, ideias e pensamentos diferentes.  

 Por último, é importante compreender o que envolve a reflexão crítica de 

acordo com Brookfield. Para Sambrook e Stewart (2009), a reflexão crítica à luz de 

Brookfield centra-se em três processos: 

1. O processo pelo qual os adultos questionam, reformulam e substituem uma verdade 

até então aceita como comum.  

2. O processo pelo qual os adultos adquirem novas perspectivas sobre ideias e ações.  

3. O processo pelo qual os adultos compreendem os aspectos hegemônicos do 

mundo em que vivem.  

 Ao analisar os componentes da reflexão crítica (análise de hipóteses, 

consciência contextual, especulação imaginativa e ceticismo reflexivo), as lentes 

pelas quais os praticantes de reflexão crítica se percebem (a lente a partir das suas 

próprias autobiografias como aprendizes da prática reflexiva, a lente por meio dos 

olhos do seus próprios alunos, a lente por meio das percepções dos seus colegas e a 

lente por meio dos filósofos, da literatura e das pesquisas teóricas) e os processos, 

citados no último parágrafo, há um entendimento do significado de reflexão crítica 

para Brookfield. 
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 Além de pensar na reflexão crítica à luz da educação, também é importante 

compreender que a RC tem o seu papel dentro do ensino da Administração. 

Antonacopoulou (2010), professora e pesquisadora do departamento de 

comportamento organizacional na escola de negócios da University Of Liverpool, 

preocupa-se com a reflexão crítica dentro das escolas de negócios e explora como 

essas escolas podem se tornar mais críticas com o avanço e a incorporação da noção 

de crítica reflexiva. 

 Apesar de não usar o constructo reflexão crítica e, sim, crítica reflexiva, 

percebe-se que o objetivo da crítica reflexiva vai ao encontro da reflexão crítica, já que 

um dos seus objetivos é incentivar o pensamento crítico nos alunos.   

 Pensar criticamente é questionar a razão, é questionar a prática. Vai além do 

ato de refletir sistematicamente (ANTONACOPOULOU, 2004). Apesar da autora não 

propor nenhuma definição para a reflexão crítica. Pode-se inferir que sua 

compreensão de pensar criticamente está intimamente relacionada com os 

pressupostos de Dewey (1959), Brookfield (1998) e Mezirow (1998). Inclusive em seus 

escritos, Antonacopoulou cita tanto Dewey (1959), quanto Brookfield (1998).  

 Antonacopoulou (2010) parte do conceito de frônese, oriundo de Aristóteles, 

que compreendia que a frônese está relacionado com o buscar padrões de excelência 

quando se pensa na prática de uma atividade. Portanto, frônese diz respeito “[...] ao 

conhecimento que define a maneira pela qual nós formulamos nossas intenções e o 

caminho da ação para alcançar estas intenções” (ANTONACOPOULOU, 2010, p. 7).  

 Pensando que a frônese está relacionada com a sabedoria prática e como essa 

prática é pensada e formulada, a ideia de refletir criticamente se torna importante para 

a aprendizagem. Principalmente para uma aprendizagem voltada para o mundo dos 

negócios, em espaços como programas de MBA, locus do estudo da pesquisadora. 

Antonacopoulou (2010) trata da relevância da reflexão crítica nos MBAs. Ser crítico 

para ela é questionar, é produzir um raciocínio reflexivo e uma forma de pensamento 

disciplinada. A crítica fornece a capacidade de exercer uma escolha. 

 Para Antonacopoulou (2010), a lógica econômica atual enfatiza a rentabilidade 

das empresas como núcleo de gestão eficaz e um sinal de que os gestores são 

eficientes. Esta orientação acrítica em relação ao ensino e à aprendizagem sobre 

gestão fornece pouco espaço para a experimentação de ideias que operam fora da 

lógica econômica dominante. Aspectos sociais e políticos no âmbito da gestão são 

frequentemente negligenciados. Além disso, não se consegue fornecer um espaço 
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para reflexão e questionamento da prática da gestão experimentada por muitos dos 

participantes em programas de MBAs da atualidade.   

 Ao analisar a crítica que a autora faz aos cursos de MBAs, no sentido de que, 

tais cursos não criam ocasiões para o desenvolvimento do pensamento crítico, nota-

se a importância da promoção do pensamento reflexivo nestes espaços formativos. E 

ao propor e desenvolver uma disciplina que esteja inserida na grade curricular de um 

curso de MBA, que estimule o pensamento crítico desses alunos, a autora encoraja 

os estudantes a desconstruírem questões preestabelecidas e, a partir dessa 

desconstrução, desenharem novas conexões, refletindo sobre suas percepções e 

pressupostos. Por isso, o objetivo principal do curso ministrado é gerar um ambiente 

para que os participantes do MBA tenham a oportunidade de refletirem criticamente 

sobre suas práticas como gestores. E, como consequência desse objetivo geral do 

curso, três outros objetivos específicos são propostos: (1) a apreciação mais ampla e 

compreensão do fenômeno da gestão por meio de uma reflexão crítica pessoal sobre 

suas experiências como gestores; (2) proporcionar um espaço onde as inter-relações 

e as interconexões entre os diferentes módulos sobre o programa de MBA possam 

ser explorados; (3) criticar, reflexivamente, o modo funcionalista das teorias de gestão 

em relação às  experiências de gestão dos alunos e desenvolver uma 

intercompreensão integrativa dos fatores que moldam a natureza da gestão.  

 Portanto, pode-se inferir que o fim último da promoção do pensamento reflexivo 

está relacionado com a mudança de perspectiva do sujeito quando estimulado para 

tal. É esse tipo de reflexão que pode potencializar uma aprendizagem transformadora. 

 Ao longo do texto foi apresentado a importância do pensamento voltado para 

uma reflexão crítica e as contribuições significativas geradas quando o indivíduo 

consegue realizar uma reflexão dessa categoria. Antonacopoulou (2010, 2004) e 

Brookfield (1995, 1998) destacam a importância da reflexão crítica dentro do processo 

de ensino e aprendizagem. Ambos demonstram que os alunos compreenderão e 

serão capazes de pensar criticamente diante das mais diversas situações na medida 

em que forem estimulados para tanto. Além disso, advogam que pensar criticamente 

é uma condição pré-existente para que o discente desenvolva um pensamento 

genuíno sobre um determinado problema. E, como uma das questões deste presente 

trabalho é compreender qual a natureza de reflexão que os discentes que participam 

de uma determinada disciplina dentro do curso de Administração produzem. Entender 

o papel da reflexão crítica dentro da sala de aula torna-se fundamental.  
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  Após o trabalho ter apresentado o significado e a importância da reflexão 

crítica, é importante considerar que a reflexão crítica é potencializadora da 

aprendizagem que transforma. Dessa forma, na próxima seção será discutido o que 

é a aprendizagem transformadora e qual a sua relação com a reflexão crítica.  
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4 O SENTIDO DA APRENDIZAGEM TRANSFORMADORA  
 
 
 O conceito de aprendizagem transformadora foi divulgado, em 1978, por Jack 

Mezirow em seu trabalho Education for perspective tranformation. A maior 

contribuição teórica deste estudo foi a identificação de perspectivas transformadoras 

que ocorreram com mulheres que participaram de um programa de reinserção no 

curso superior em faculdades comunitárias nos Estados Unidos da América 

(MEZIROW, 1978). O autor compreende que tais “[...] perspectivas são as estruturas 

psicológicas dentro das quais nós nos localizamos e definimos a nós mesmos e 

nossos relacionamentos” (MEZIROW, 1978, p. 6). Mezirow afirma que quando o 

sujeito reconhece que herda uma série de pressupostos (sociais, econômicos, 

políticos, psicológicos e religiosos) que precisam ser analisados criticamente, ele tem 

a possibilidade de reconstruir a sua estrutura pessoal de referência, seus 

autoconceitos, seus objetivos e seus critérios de avalições. 

 No estudo realizado pelo autor, foi constado que uma mulher se tornava uma 

aluna transformadora, na medida em que percebesse como a cultura e suas atitudes 

contribuíam para definir a sua auto-concepção e suas opções de vida. Pode-se inferir 

que essa percepção é oriunda da reflexão crítica. 	

 Ao definir aprendizagem transformadora, Mezirow (2009), afirma que os dois 

principais elementos são, (1) reflexão crítica ou autorreflexão crítica de pressupostos 

e, (2) participação livre e plena em discursos dialéticos para promover um melhor 

discernimento reflexivo. 	

 Ele evidencia que Habermas e Paulo Freire foram importantes referenciais para 

a elaboração do seu constructo e deixa claro que a aprendizagem transformadora só 

pode ocorrer na fase adulta. Contudo, é importante ressaltar que Mezirow não define 

em seus trabalhos o que é fase adulta. Pode-se levar em consideração que quando 

ele começa a trabalhar, em 1978, com esse conceito de aprendizagem 

transformadora, estava pensando em mulheres, casadas, que muitas vezes já eram 

mães e, estavam regressando para o Ensino Superior.  

 O autor destaca a base epistemológica proposta por Habermas que define as 

condições ideais para a aprendizagem e educação de adultos:	

• O aluno deve ter informações precisas e completas; 

• Deve ser livre de coerção, do autoengano, de ser imobilizado pela ansiedade; 
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• O aluno deve estar aberto para pontos de vistas alternativos, deve ser 

empático, preocupado com pensamento e sentimento do outro e ter discernimento 

para julgar; 

• Ter capacidade de compreensão, de mensurar as evidências e argumentos a 

fim de avaliá-los objetivamente;  

• Deve ser capaz de ter consciência sobre o contexto das ideias e refletir 

criticamente sobre pressupostos, incluindo os seus próprios pressupostos;  

• Dentro de um discurso, o aluno deve participar de vários papéis;  

• Testar os discursos até que novas perspectivas, provas ou argumentos sejam 

encontrados.  

 Tendo como base essas concepções de aprendizagem adulta, Mezirow (2009, 

p. 92) propõe que:	
 

Aprendizagem transformadora é definida como o processo pelo qual 
transformamos problemáticos quadros de referências (mentalidade, 
formas de pensar, ou seja, perspectivas), que são conjuntos de 
pressupostos e expectativas, a fim de tornar esses conjuntos mais 
abrangentes, distintos, abertos, reflexivos e emocionalmente capazes 
de mudar. 	

  

 Os quadros de referências são compostos pelas estruturas da cultura e da 

língua. E abrange componentes cognitivos, afetivos e conativos, que podem operar 

dentro e fora da consciência. É por meio desses elementos que se interpreta o 

significado que o sujeito dá para sua própria experiência. Consequentemente, esses 

pressupostos definem a ação. E toda e qualquer ideia que seja diferente dessa 

programação realizada, provavelmente será rejeitada pelo indivíduo (MEZIROW, 

2009). 	

 O autor compreende a aprendizagem transformadora como um processo que 

envolve os seguintes elementos:	

• Refletir criticamente sobre a origem, a natureza e consequências sobre 

importantes pressupostos pessoais e dos outros.  

• Ter a capacidade de determinar a veracidade de alguma coisa por meio da 

pesquisa empírica, na aprendizagem instrumental. 

• Na aprendizagem comunicativa significa alcançar uma crença justificada por 

meio de um discurso que seja continuamente esclarecido.  
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• Realizar uma ação por meio da perspectiva transformada. Tomando uma ação 

e conviver com ela até que se depare com outras provas, argumentos e perspectivas 

que torne essa ação problemática e passível de reavaliação. 

• Aquisição de uma disposição para realizar uma reflexão mais crítica sobre os 

pressupostos e agir de acordo com uma compreensão transformada.  

 Portanto, a aprendizagem transformadora é o processo pelo qual os adultos 

aprendem a pensar criticamente em vez de aceitar e assumir pressupostos que são 

apresentados por terceiros (MEZIROW, 2009).	

 Em seus trabalhos, Mezirow (1978, 1998, 2009, 2010) deixa claro que a 

aprendizagem transformadora ocorre a partir de perspectiva de mudança no indivíduo, 

tanto que, em sua pesquisa seminal, realizada em 1978, o seu objeto de estudo foram 

as mulheres que estavam retornando para a faculdade. 	

 A teoria da aprendizagem transformadora continua sendo desenvolvida por 

outros teóricos. Cranton e Taylor (2012, p. 194) apresentam três perspectivas para a 

aprendizagem transformadora e compreendem que esta aprendizagem 

transformadora “ocorre quando uma pessoa, grupo ou uma unidade social maior 

encontra uma perspectiva que está em desacordo com a perspectiva dominante”.  

 A primeira perspectiva teórica apresentada pelos autores é a transformação 

racional. Essa é a visão dominante da aprendizagem transformadora. E Mezirow é um 

ratificador dessa perspectiva. A unidade de análise dessa abordagem é o próprio 

indivíduo. Busca-se compreender como as pessoas mudarão suas ideias e ações na 

medida em que analisarem criticamente suas experiências. O uso do termo racional 

está relacionado com os quadros de referência que os indivíduos possuem. Como já 

tratado neste trabalho, esses quadros são formados ao longo da vida e muitas vezes 

proporcionam uma racionalização para um mundo irracional. Neste caso, a 

aprendizagem transformadora ocorre quando o sujeito faz uma revisão do seu quadro 

de referências, muitas vezes impelido por um  desorientador, juntamente com uma 

reflexão crítica sobre essa experiência. 

 A segunda perspectiva teórica é a transformação extra-racional. Tal 

perspectiva se referencia nas teorias de Jung. A perspectiva compreende o 

discernimento dos símbolos, imagens e arquétipos e trata como os indivíduos 

trabalham para trazer o inconsciente para a consciência. 	

 Por fim, a terceira perspectiva é transformação social. Ela é fundamentada na 

construção social, e não na corrente psicológica. Essa abordagem propõe que a 
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unidade de análise não seja somente o indivíduo. Deve-se levar em consideração o 

contexto e a sociedade em que esse indivíduo vive. E a transformação do indivíduo 

ocorre em conjunto com a transformação da sociedade. Quando ele percebe por meio 

de uma conscientização crítica, as relações econômicas, políticas e sociais que os 

cerca, ele pode tomar medidas favoráveis em relação ao seu contexto. “Este despertar 

da consciência crítica de um indivíduo é a consequência da experiência 

transformadora” (CRANTON; TAYLOR, 2012, p. 197). A aprendizagem 

transformadora a partir desta perspectiva ocorre quando o aluno se torna consciente 

da sua história e biografia e como isso está relacionado com as estruturas sociais que 

mantém alguns privilégios para determinadas pessoas e oprimem outras por meio do 

poder. 	

 Cranton e Taylor (2012) se referenciam no conceito desenvolvido por Mezirow. 

Porém, além de identificarem, como Mezirow (1978), que os indivíduos podem ser 

transformados por meio da aprendizagem. Os autores levam em consideração que 

essa transformação também pode ocorrer dentro de um grupo ou em uma unidade 

social maior. Tendo em vista o objetivo desta pesquisa, e compreendendo o papel 

influenciador dos futuros gestores que estudam Administração, há de se considerar a 

aprendizagem transformadora a partir de uma perspectiva tanto individual, quanto 

social.  

 Outro teórico importante a realizar avanços na teoria da aprendizagem 

transformadora é Knud Illeris (2015), um professor e pesquisador dinamarquês que 

tem concentrado seus estudos em aprendizagem ao longo da vida.  

 Apesar deste trabalho não utilizar a definição de Illeris, pois, é uma definição 

recente que ainda está em desenvolvimento, é importante apresentá-la, pois destaca-

se como o estado da arte da aprendizagem transformadora. Pode-se inferir que uma 

das suas maiores contribuições para o conceito está explícito na definição que ele faz 

quando afirma que, “aprendizagem transformadora é a aprendizagem que implica 

alterações na identidade do aluno” (ILLERIS, 2015, p. 46). 

 Illeris (2014a), considera que aprendizagem transformadora abrange três 

dimensões da capacidade mental humana: cognitiva, emocional e social. 	

 A dimensão cognitiva, também pode ser chamada de conteúdo, e está 

relacionada com as habilidades, opiniões, valores e posturas. Na medida em que o 

indivíduo aprende um determinado conteúdo, ele tem a possibilidade de dar 
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significância para esse conteúdo e utilizá-lo no seu cotidiano, dando assim, 

funcionalidade pessoal para o aprendizado (ILLERIS, 2013).	

 A dimensão emocional ou dimensão do incentivo direciona a energia mental 

necessária para que o aluno aprenda. Leva-se em consideração os sentimentos, 

emoções e as motivações do indivíduo. A principal função dessa dimensão é 

proporcionar um equilíbrio mental para o aluno a fim de que ele desenvolva uma 

sensibilidade pessoal (ILLERIS, 2013). 

 A dimensão social ou dimensão da interação é construída com base nas 

últimas duas dimensões. Sua função é gerar impulsos que darão início ao processo 

de aprendizagem. É por meio dessa dimensão que o aluno interage com a sociedade 

e constrói o seu senso social como indivíduo. 	

 Illeris (2013) compreende que a aprendizagem transformadora gera uma 

mudança na personalidade do indivíduo. Isso significa que ocorrerá uma 

reestruturação simultânea em todas as três dimensões apresentadas acima (ILLERIS, 

2013). Por isso, ele faz uso do conceito de identidade. O termo identidade abarca não 

apenas a dimensão psicológica, mas, leva em consideração a interação entre o 

indivíduo e mundo que o cerca (ILLERIS, 2014a). Isso representa uma mudança em 

relação a teoria proposta por Mezirow (1978), que considera aprendizagem 

transformadora como mudança de perspectiva do indivíduo, sem considerar questões 

de identidade. 

 Não há um consenso para a definição do conceito de identidade. Todavia, Illeris 

(2014a) demonstra de forma nítida em seus escritos que pensa em identidade à luz 

do psicólogo e psicanalista Erik Homburger Erikson.	

 Erikson (1976, p. 21) atribui a seguinte definição para identidade:	
 
[...] Identidade emprega um processo de reflexão e observação simultâneas, 
um processo que ocorre em todos os níveis do funcionamento mental, pelo 
qual o indivíduo se julga a si próprio à luz daquilo que percebe ser a maneira 
como os outros o julgam, em comparação com eles próprios e com a tipologia 
que é significativa para eles [...] Este processo é, felizmente (e 
necessariamente), em sua maior parte, inconsciente - exceto quando as 
condições internas e as circunstâncias externas se combinam para agravar 
uma dolorosa ou eufórica “consciência de identidade”. Além disso, o processo 
descrito está sempre mudando e evoluindo; na melhor das hipóteses, é um 
processo de crescente diferenciação e torna-se ainda mais abrangente à 
medida que o indivíduo vai ganhando cada vez maior consciência. 
 

 O tipo e a força de motivação envolvida são cruciais para que haja 

aprendizagem transformadora. Indivíduos adultos não transformam elementos da sua 
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identidade, caso não tenham profundos motivos para isso. Professores ou líderes não 

são capazes de criar motivação para que a aprendizagem transformadora ocorra. Eles 

são capazes de tentar despertar essas motivações no outro (ILLERIS, 2014a). Por 

isso, Illeris (2015) enfatiza que a aprendizagem transformadora não pode ser 

ensinada.	

 A aprendizagem transformadora é apresentada como um possível resultado 

que pode ser alcançado a partir da reflexão crítica. E Illeris (2014b) ratifica a 

importância da aprendizagem transformadora quando afirma que ela se torna 

relevante diante das várias mudanças sofridas no mundo atual, não apenas para os 

indivíduos. Sua importância também é destacada para as comunidades, empresas 

privadas ou públicas, nações e para o próprio futuro do mundo. 	

 A fim de apresentar os diversos conceitos de aprendizagem transformadora 

demonstrados no trabalho, foi desenvolvido o quadro abaixo. 

 
 A pesquisa realizada neste trabalho se sustentará nos conceitos apresentados 

por Mezirow (2009). Pois, tanto os instrumentos propostos por Kember et al. (2000, 

2008), quanto por King (1998), referenciam-se em Mezirow (2009).  



 53 

 Levando em consideração que o objeto de estudo desta pesquisa são os níveis 

de reflexão crítica e de aprendizagem transformadora de um conjunto de estudantes 

da disciplina de Empreendedorismo Social de uma importante escola de 

Administração de uma universidade de São Paulo e, compreendendo que  os objetivos 

atitudinais dessa disciplina são provocar o aluno a comportar-se criticamente diante 

da realidade social e estimular que ele aja como protagonista entendendo as 

potencialidades do empreendedorismo social, destaca-se então,  que o pensar em 

empreendedorismo social à luz da reflexão crítica e da aprendizagem transformadora 

coopera para que se pense numa educação em que o discente do curso de negócios 

tenha um pensamento crítico e incorpore a noção de ES em sua formação.  

 Na próxima seção serão apresentadas formas de avaliação e mensuração da 

reflexão crítica e da aprendizagem transformadora no corpo discente.  
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5 AVALIAÇÃO DA REFLEXÃO CRÍTICA E DA APRENDIZAGEM   
TRANSFORMADORA  
 
 
 Diante da importância da reflexão crítica e da aprendizagem transformadora 

depreende-se que exista um desafio que é intrínseco aos dois construtos 

apresentados. Tal desafio é compreender como avaliar se os indivíduos, 

especialmente os alunos, estão realizando reflexões críticas e se aquilo que está 

sendo ensinado consegue potencializar a aprendizagem transformadora. 

 David Kember, que atualmente atua como professor e pesquisador de currículo 

e pedagogia na University of Tasmania, juntamente com outros pesquisadores 

desenvolveram uma proposta para avaliar e classificar a qualidade das reflexões 

realizadas pelos alunos.  

 De acordo com Kember et al. (2000), existe uma série de cursos que objetivam 

desenvolver em seus alunos competências voltadas para o desenvolvimento de um 

pensamento reflexivo. O que gera surpresa é que apesar do alto número de 

programas que visam a estimular o desenvolvimento de profissionais reflexivos, é 

dada pouca atenção para os mecanismos de avaliação que indiquem que os alunos 

estão se envolvendo num pensamento reflexivo, e de que ordem. É justamente por 

causa dessa demanda que foi criado um esquema composto por quatro categorias 

capazes de codificar, de avaliar e de mensurar o nível de reflexão por meio de 

questionário e textos escritos pelos alunos (KEMBER et al., 2000, 2008).  

 Kember e colegas propõem um método que pode ser utilizado para avaliar o 

nível de pensamento reflexivo atingido pelos estudantes. Além disso, o instrumento 

também serve para analisar o próprio curso, no sentido de compreender se está 

criando-se um ambiente que provoque o pensamento reflexivo. Para que os alunos 

ou o próprio curso sejam avaliados de forma satisfatória compreende-se que é 

necessário um protocolo confiável para realizar essa tarefa.  

 Os autores desenvolveram duas formas para avaliar a natureza da reflexão 

produzida pelos alunos. O primeiro método, que foi publicado em 2000 é quantitativo. 

O questionário é composto por dezesseis perguntas fechadas. As perguntas são 

agrupadas em quatro conjuntos diferentes (ação habitual, compreensão, reflexão e 

reflexão crítica). Para cada pergunta, o aluno deve marcar uma opção de resposta, 

indicando o seu nível de concordância com as afirmações sobre o curso em que ele 

está matriculado. As opções de respostas são as seguintes: (A) concordo 
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definitivamente; (B) concordo com reservas; (C) somente deve ser usado no caso de 

não ter uma resposta definida; (D) discordo com reservas e (E) discordo 

definitivamente.  

 No questionário proposto por Kember et al. (2000, p.395) são apresentadas 

quatro sentenças afirmativas, utilizadas na pesquisa quantitativa com 303 alunos da 

graduação e da pós-graduação, a fim de demonstrar claramente qual deve ser o 

resultado de um curso que promova a reflexão crítica do aluno: (1) como resultado 

deste curso eu mudei a maneira como olho para mim mesmo; (2) este curso tem 

desafiado algumas ideias que eu tinha como verdadeiras; (3) como resultado deste 

curso eu mudei minha maneira habitual de fazer determinadas coisas e (4) durante 

esse curso eu descobri falhas naquilo que eu considerava anteriormente  como certo.  

 Kember et al. (2008), fundamentados nos quatro níveis de reflexões 

apresentados na pesquisa quantitativa publicada em 2000, desenvolveram uma 

segunda ferramenta de avaliação, agora de natureza qualitativa.  

 Uma possibilidade para utilizar esse meio de avaliação, durante os cursos, é 

solicitar aos alunos que executem a tarefa de escrever em diários ou de desenvolver 

qualquer tipo material escrito proposto pelo docente. E, no momento da análise dos 

textos, é necessário que os avaliadores estejam familiarizados com as definições 

categóricas propostas por Mezirow (1978).  

 Deve-se levar em consideração que Kember et al. (2008, p.370) são 

profundamente influenciados por Dewey (1959) e Mezirow (1978), por isso, os 

conceitos de reflexão apresentados abaixo estão intimamente ligados com o que já 

foi discutido ao longo do texto: 

 

• A reflexão ocorre por meio de um reexame cuidadoso e da reavaliação das 

experiências, das crenças e dos conhecimentos. 

• Reflexão está relacionada com o olhar para trás e rever ações passadas [...] 

• A reflexão opera em uma série de níveis, o mais alto nível de reflexão crítica 

necessita que as crenças arraigadas sejam mudadas [...] 

• A reflexão conduz a novas perspectivas. 

• A reflexão crítica envolve uma transformação de perspectiva. É passível de 

levar mais tempo, de modo que haverá períodos significativos entre as 

observações iniciais e conclusões finais.  
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 Principalmente influenciados por Mezirow (1978), Kember et al. (2000, 2008) 

apresentaram um esquema de quatro categorias (ação habitual/ não reflexão; 

compreensão; reflexão e reflexão crítica) para classificar o nível de reflexão dos 

alunos.  

  A seguir, são demonstrados os quatro níveis de reflexão proposto pelos 

autores: 

1. Ação habitual/ não reflexão. Esse tipo de ação ocorre quando um profissional 

executa alguma atividade de forma autômata, sem ao menos ponderar sobre o que 

está realizando.  Quando se pensa a partir da perspectiva do aluno, ele executa uma 

ação não reflexiva na medida em que entrega uma atividade escrita ou reponde a uma 

pergunta de forma superficial, mecânica e memorística.  

2. Compreensão. Existe um avanço reflexivo quando o aluno sai da categoria da 

ação habitual para a compreensão. O indivíduo tem a capacidade de compreender o 

que leu, o que o professor falou ou o que apresentou. Contudo, o discente é incapaz 

de dar um significado pessoal para aquilo que acabou de ser ensinado.  

3. Reflexão. Nesta categoria, além de compreender o que foi ensinado, o aluno 

tem a competência de realizar inferências com a sua própria vida. Ele consegue dar 

um significado pessoal para o conhecimento aprendido e fazer relações entre teoria e 

prática.  

4. Reflexão crítica. Este é o nível mais elevado de reflexão. Ela ocorre no 

momento em que o aluno é capaz de transformar sua perspectiva sobre um 

determinado assunto. Contudo, como já foi explicitado no texto, refletir criticamente é 

realizar uma revisão crítica dos pressupostos conscientes e inconscientes. Esse tipo 

de reflexão ocorre com menos frequência, justamente por conta do desafiador 

processo de rever continuamente as crenças mais profundas.  

  Normalmente, em cursos que exijam dos alunos a apresentação de 

competências voltadas para a capacidade de pensar reflexivamente, fazer 

julgamentos reflexivos ou mesmo refletir sobre a prática, a escrita, acaba tornando-se 

um meio para avaliar esses objetivos propostos. Os próprios autores deixam claro que 

a metodologia proposta não propõe fornecer uma medição precisa do nível de reflexão 

do discente. Mas, tem a capacidade de diminuir o nível de subjetividade, auxiliando o 

professor na tomada de decisões em relação ao curso e ao conteúdo ensinado.  

 À luz das quatro categorias apresentadas, os autores sugerem que os 

professores considerem na íntegra uma atividade escrita, que é solicitada e elaborada 
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na intenção de avaliar os níveis de reflexão. Kember et al. (2008) dizem que é 

fundamental considerar a atividade escrita na sua totalidade no momento da 

avaliação. A tentativa de mensurar os níveis de reflexão a partir de fragmentos de um 

texto escrito num diário não foi uma atividade produtiva. Isso porque, geralmente, os 

textos começavam com uma introdução, a descrição do cenário, depois apresentavam 

a recordação de uma determinada experiência acrescida de uma relação com uma 

teoria relevante e por fim, eram concluídos com ideias pessoais. Dessa maneira, a 

primeira parte dos diários sempre apresentavam ideias não reflexivas, e serviam 

apenas como material de apoio, e a última parte dos diários, por exemplo, era passível 

de apresentar alguma reflexão, já que os alunos imprimiam as suas opiniões e 

reflexões pessoais. Por isso, os autores recomendam que no momento da avaliação 

deve ser considerado o material escrito como um todo.  

 Para que a avaliação seja realizada de forma satisfatória é importante que 

exista uma completa descrição de cada nível de reflexão que deve ser seguido e 

compreendido pelo avaliador. Um dos principais objetivos do programa avaliado por 

Kember e colegas era a promoção do pensamento crítico. Na pesquisa realizada pelos 

autores, eles solicitaram que os alunos de um curso da área da saúde realizassem 

um relatório sobre incidentes críticos. Esse relatório deveria ser desenvolvido levando 

em consideração o período de estágio clínico realizado pelos alunos. Portanto, eles 

escreveram os diários tendo como base as observações realizadas no estágio e, para 

produzirem o relatório eles deveriam considerar alguns tópicos previamente 

elencados pelos professores:  

 

(1) qualquer incidente que não era rotineiro e apresentou uma questão que exigia uma 

decisão;  

(2) uma situação que exigia a improvisação ou a inovação;  

(3) uma situação que envolvia mudança de um procedimento ou  

(4) uma situação que apresentava um incidente emocionalmente, fisicamente ou 

mentalmente exigente. Todos os incidentes poderiam estar relacionados com 

demandas tecnológicas, processuais, psicológicas, gerenciais ou éticas.  

 

 No exemplo realizado pelos autores, eles selecionaram quatro relatórios 

produzidos pelos alunos e classificaram subjetivamente esses relatórios como A, B, 

C e D. Tais relatórios foram entregues para um grupo de quatro colegas acadêmicos 
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que faziam parte do mesmo grupo profissional que os alunos. Esses quatro revisores 

foram convidados a classificar os relatórios de acordo com as quatro categorias 

propostas por Kember et al. (2000, 2008). Cada revisor ficou com uma cópia de cada 

relatório. Portanto, cada revisor tinha quatro relatórios para avaliar. E também 

receberam um protocolo explicando cada uma das quatro categorias propostas no 

modelo. É importante ressaltar que os alunos não foram identificados por meio dos 

relatórios.  

 Por fim, eles foram convidados a avaliar cada um dos quatro relatórios de 

incidentes críticos de acordo com os quatro níveis de reflexão. Eles foram informados 

de que era possível dar um grau de transição entre as categorias reflexivas, por 

exemplo, se eles percebessem que uma atribuição não caberia completamente dentro 

de uma ou outra categoria, poderiam atribuir uma avaliação de transição entre duas 

categorias. Eles foram informados de que não era necessário gastar muito tempo 

examinando cada avaliação, a experiência tem sugerido que a primeira impressão é 

muitas vezes a mais correta.  

 Como resultado final, observou-se que prevaleceu uma boa concordância entre 

os avaliadores. Em uma atribuição houve concordância perfeita na categoria atribuída. 

Nos outros três relatórios avaliados, três avaliadores concordaram e o quarto avaliador 

classificou o relatório dentro da categoria de transição adjacente. O protocolo de 

reflexão pôde, portanto, ser considerado como sendo confiável.  

 Kember et al. (2008) finalizam a proposta do método enfatizando a importância 

da utilização do protocolo pelos professores, ressaltando que o professor ou avaliador 

deve estar familiarizado com as descrições das quatro categorias citadas ao longo do 

trabalho e retomam a relevância de considerar o trabalho escrito como um todo.  

 Recentemente, em 2015, dois pesquisadores, Fiona H. McKay e Matthew Dunn 

(2015) realizaram uma pesquisa à luz das quatro categorias de Kember et al. (2008). 

 A pesquisa foi realizada com 15 alunos do primeiro trimestre de um curso 

superior na área da saúde, na Deakin University, Austrália.  Esses alunos tem uma 

disciplina chamada, Introdução à Saúde Pública e Promoção da Saúde, o objetivo da 

disciplina é apresentar aos alunos uma variedade de tópicos em torno da saúde 

pública (MCKAY; DUNN, 2015). Apesar do curso ser da área de saúde e a presente 

pesquisa estar voltada para uma área diferente, se faz importante destacar este 

exemplo por conta do seu contexto similar com o estudo realizado neste trabalho, 

pois, ambos são com alunos do primeiro ano, realizado em disciplinas que tem um 
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cunho mais introdutório e se utilizam de material escrito e da mesma metodologia para 

analisar o nível de reflexão dos alunos.  

 A disciplina é ministrada durante um trimestre (12 semanas), sendo que, 

durante 6 semanas os alunos fazem atividades de campo, eles participam de 

palestras, reuniões e visitas voltadas para a promoção da saúde pública, além de 

realizarem algumas entrevistas relacionadas à saúde dos trabalhadores. Após essas 

6 semanas os alunos devem realizar entre outras atividades solicitadas pelo professor, 

um diário reflexivo que conste, um relato sucinto sobre a atividade de campo e uma 

reflexão sobre o que aprenderam com essa experiência. O professor faz uma segunda 

solicitação, em que os alunos são convidados a refletir sobre seus próprios interesses 

de carreira, onde eles devem explicitar sobre quais aspectos da saúde pública lhe 

interessam e por qual motivo consideram esses aspectos importantes (MCKAY; 

DUNN, 2015).  

 Esse material foi produzido pelos alunos e enviados para o professor por meio 

de uma plataforma educacional on-line. Foram analisados 15 diários produzidos entre 

os anos de 2012 e 2013, cada diário tinha aproximadamente 1000 palavras. Os diários 

foram analisados integralmente, conforme sugerem Kember et al. (2008). Após 

análise dos diários, os pesquisadores classificaram os respectivos diários dentro dos 

4 níveis de reflexões (MCKAY; DUNN, 2015).   

 McKay e Dunn (2015), identificaram à luz da teoria que 4 diários (27%) 

demonstram “ação habitual”, 8 diários (53%) demonstram “compreensão” e apenas 3 

diários (20%) demonstraram um nível de “reflexão”. Nenhum diário apresentou o mais 

alto nível de reflexão proposto por Kember et al. (2008), que é a reflexão crítica.  

 Um estudo que também utilizou Kember et. Al (2008) para classificar os níveis 

reflexivos apresentados por alunos por meio de matérias escritos, foi realizado no 

México, com 15 alunos, coincidentemente, o mesmo número de alunos da pesquisa 

demonstrada anteriormente, realizada na Austrália.   

 De acordo com Roux, Mora e Tamez (2012), o estudo foi realizado com 

estudantes que cursavam um programa de mestrado voltado para educação bilíngue 

(espanhol - inglês). Não é mencionado no artigo o nome da Universidade, contudo, 

sabe-se que este programa de mestrado foi desenvolvido pelo governo do México, 

pois, havia uma grande demanda por professores de inglês. O estudo foi realizado 

dentro de uma disciplina chamada Aquisição de uma Segunda Língua. A disciplina foi 

realizada durante 60 horas, em 15 semanas. Os participantes do estudo que cursavam 
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o mestrado já eram professores de inglês e tinham entre 26 e 54 anos. Os 

participantes foram estimulados a desenvolver 5 textos reflexivos ao longo dessas 15 

semanas e, em um dos textos, foram orientados que podiam utilizar algumas 

perguntas para auxiliá-los a pensarem reflexivamente: (1) o que aprendi nesta 

sessão?; (2) quais são os meus pensamentos e sentimentos diante das questões que 

discutimos e aprendemos?; (3) como faço para conectar o que aprendi com a minha 

experiência como professor?; (4) como faço para relacionar o que aprendi nesta 

disciplina com o que eu aprendi em cursos anteriores e (5) como o meu aprendizado 

contradiz e desafia as minhas suposições, ideias e crenças anteriores?  

 Após as 15 semanas, todos os documentos desenvolvidos pelos participantes 

foram coletados para análise, um total de 75 textos. Os materiais escritos pelos alunos 

foram analisados na íntegra. Eles fizeram duas análises. Na primeira, analisaram os 

75 textos escritos e encontraram os seguintes resultados: 51% dos textos foram 

classificados como “ação habitual”, ou seja, não reflexivos; 44% foram classificados 

como “compressão e apenas 3% foram classificados como textos “reflexivos” e, assim 

como na pesquisa realizada na Austrália, nenhum texto foi classificado como “reflexão 

crítica” (ROUX; MORA; TAMEZ, 2012). 

 Além dessa análise, os pesquisadores fizeram uma comparação entre o 

primeiro e o último trabalho produzidos pelos participantes, a intenção era verificar se 

tais trabalhos apresentaram uma mudança de nível de reflexão. Aproximadamente 

40% dos participantes continuaram a escrever de modo não reflexivo (ação habitual); 

47% mudaram do nível de “ação habitual” para “compreensão” e, 13% mudou de 

“ação habitual” para “reflexão”. E como já foi relatado anteriormente, nenhum texto 

apresentou um nível de “reflexão crítica (ROUX; MORA; TAMEZ, 2012). 

 Outro estudo importante que norteará a pesquisa realizada neste 

trabalho, foi desenvolvido pela pesquisadora Sabra Brock, que atualmente atua na 

Touro College's Graduate School of Business. Em 2010, ela publicou uma pesquisa 

quantitativa, relatando a incidência da aprendizagem transformadora em alunos de 

graduação de uma escola de negócios. Para a pesquisadora da Touro College’s, a 

aprendizagem transformadora tem um importante papel na escola de negócios. 

Brock (2010) adaptou e aplicou um questionário por meio de uma pesquisa 

quantitativa com o intuito de descrever a experiência dos alunos em relação à 

aprendizagem transformadora. Esse questionário (The Learning Activities Survey 
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Questionnair) foi desenvolvido e validado anteriormente pela pesquisadora Kathleen 

King (1998) com alunos da graduação de um curso noturno.  

 A fim de criar uma definição operacional de aprendizagem transformadora, três 

diferentes elementos de informações foram usados para determinar se o respondente 

deveria ser classificado como alguém que experimentou aprendizagem 

transformadora. Primeiro, cada aluno tinha que dizer sim para a seguinte pergunta: 

Desde quando você entrou nesta instituição, você acredita que tenha experimentado 

uma situação em que percebeu que os seus valores, crenças, opiniões ou 

expectativas tenham mudado? Segundo, os alunos que responderam sim para a 

pergunta mencionada, tiveram suas respostas abertas analisadas para confirmar se 

eles não responderam de forma conflitante com a definição de aprendizagem 

transformadora na literatura. Se a resposta em aberto representava um claro equívoco 

de aprendizagem transformadora, aquela resposta classificada como sim foi alterada 

para não. Terceiro, caso o aluno não tivesse experimentado nenhum dos passos 

precursores que nortearam a pesquisa, ele era eliminado da categoria daqueles que 

tiveram uma experiência de aprendizagem transformadora (BROCK, 2010). 

 O questionário foi desenvolvido à luz dos dez passos precursores que Mezirow 

(1978) apresenta para que haja a aprendizagem transformadora:   

 

1. Dilema desorientador. 

2. Reflexão crítica sobre os pressupostos. 

3. Descontentamento reconhecido compartilhado (quando o indivíduo reconhece 

que outras pessoas questionam suas crenças). 

4. Explorou novos papeis. 

5. Autoexame com sentimento de culpa e de vergonha. 

6. Tentou realizar novas funções. 

7. Planejou uma ação. 

8. Adquiriu conhecimento/ habilidade para implementar um plano. 

9. Construiu confiança/ competência. 

10. Reintegrado à vida.  

 

 O instrumento começa com perguntas sobre os elementos da aprendizagem 

transformadora. Para cada passo proposto por Mezirow (1998) era feita pelo menos 

uma pergunta que era concernente ao passo. 	
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 Na pesquisa realizada por Brock (2010), 48,8% dos alunos apresentaram 

indícios de aprendizagem transformadora. A autora afirma que poucos estudos têm 

sido encontrados na literatura que tentam replicar os dez passos precursores da teoria 

de Mezirow (1978). 	

 Dada a validação dessas ferramentas de avaliação de RC e AT, o presente 

trabalho recorrerá a ambas para o estudo aqui proposto. Na seção de metodologia se 

detalhará os procedimentos para tal.  
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

Em consonância com as escolhas teóricas, este trabalho foi conduzido pelos 

procedimentos de avaliação de dados qualitativos adaptados por Kember et al. (2008), 

que afirmam que se pode utilizar qualquer material escrito para avaliar os níveis de 

reflexão dos alunos (ação habitual; compreensão; reflexão e reflexão crítica); e 

também de King (1998), que utiliza os dez passos de Mezirow (1978), para identificar 

indícios de aprendizagem transformadora em discentes.  

 O estudo foi conduzido, sobretudo, a partir de dados qualitativos (documentos, 

observação de campo e entrevista), no entanto, julgou-se pertinente recorrer a 

procedimentos de contagem de frequência dos materiais produzidos pelos 

estudantes, em relação ao montante das produções, classificados conforme os níveis 

de reflexão e os indícios de aprendizagem transformadora. Essa contagem de 

frequência relacionados a produção dos textos pelos alunos, cooperaram para uma 

melhor compreensão dos dados qualitativos da pesquisa.  

 Para Creswell (2010), os indivíduos de uma pesquisa qualitativa devem ser 

selecionados intencionalmente de acordo com o estudo proposto. Dessa maneira, os 

dados foram construídos considerando uma turma de Administração, de uma 

conceituada universidade de São Paulo, que participavam de uma experiência 

pedagógica na disciplina Empreendedorismo Social no primeiro semestre de 2016. A 

classe objeto da pesquisa era composta aproximadamente por 50 alunos.  

 

6.1 Entrevista, observação de campo e roteiro de questões para os discentes  

 
Para descrição e análise das experiências didáticas do curso objeto de estudo, 

se recorreu a observações em sala, na intenção de analisar a dinâmica das aulas 

durante o processo. O propósito foi identificar as experiências que contribuíram, ou 

não, para a reflexão crítica e para a aprendizagem transformadora dos alunos. Dessa 

forma, o pesquisador realizou aproximadamente 30 horas/aula de observações que 

foram registradas em anotações num diário de campo levando em consideração o 

conteúdo das aulas, a relação professor-aluno, o envolvimento da turma com as  

atividades propostas pelo professor. Estas anotações contribuíram para a 

compreensão do fenômeno da reflexão crítica e da aprendizagem transformadora 

pelos alunos. 
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 Como afirma Flick (2009), a utilização de observações aliadas a outras fontes 

de dados, fortalece a expressividade dos resultados da pesquisa, e também permite 

identificar atitudes não-intencionais ou inconscientes (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 1999). Ainda foi realizada uma entrevista com o docente 

responsável, a fim de explorar a proposta didática-pedagógica e a dinâmica das aulas. 

Optou-se por realizar a entrevista com o professor da disciplina, pois de acordo com 

Godoy (1995), por conta da natureza interativa das entrevistas, há a possibilidade de 

compreender temas complexos e apreender como o entrevistado enxerga um 

determinado contexto e como elabora suas ideias quando fala sobre suas opiniões e 

crenças.  Os principais eixos da entrevista foram: 

 

• Compreender o objetivo do docente ao ensinar a disciplina de ES. 

• Identificar o que o professor queria provocar nos alunos. 

• Saber como ele conduziu essa disciplina em outras turmas, se utilizou 

outras práticas pedagógicas. 

• Entender como ele avaliou a aprendizagem dos alunos e se ele 

percebeu mudanças/transformação nas atitudes ou nos discursos dos 

alunos.  

 

O roteiro completo desta entrevista encontra-se no apêndice B, deste trabalho.  

Por fim, depois do último dia de aula, 38 alunos responderam o roteiro, que se 

encontra no apêndice A, inspirado nas perguntas de King (1998) e analisados à luz 

de Kember et al. (2008). Assim como os relatórios, as respostas do roteiro também 

foram inseridas em planilhas no Excel e, lidas e relidas por diversas vezes até se 

definir com mais precisão os níveis de reflexão apresentados pelos discentes.  Este 

último roteiro permitiu observar a evolução dos níveis de reflexão ao longo da 

disciplina. Portanto, todo este material serviu de parâmetro para identificar indícios de 

RC e AT pela percepção dos próprios alunos, no sentido de compreender se houve 

mudanças de concepção após passarem pela disciplina. 

 

6.2 Documentos 

 
Além da observação de campo e da entrevista, a pesquisa contou com a 

análise dos seguintes documentos: 
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• Ementa do curso 

• Material didático da disciplina 

• Relatórios produzidos pelos alunos durante o curso 

• Projeto realizado em grupo no final da disciplina  

 

De acordo com Alvez-Mazzotti e Gewandsznajder (1999), os documentos são 

úteis e podem revelar muitas coisas sobre os princípios e as normas que regem o 

comportamento de um grupo, ou mesmo apresentar elementos sobre como um 

determinado grupo se relaciona.  

 Sendo assim, nesta fase documental, foi analisado no início do semestre a 

ementa do curso juntamente com o material didático da disciplina, incluindo slides em 

PowerPoint e artigos enviados para leitura dos alunos. Todo este material permitiu a 

familiarização do pesquisador com a proposta docente. No início do semestre, foram 

analisados quatro tipos de relatório que o professor solicitou para os alunos. Esses 

documentos foram produzidos à luz de quatro vídeos, sendo três documentários: (1) 

“Quem se importa”, (2) “Uma verdade inconveniente” e (3) “A história da pobreza”, e 

um filme: “A corrente do Bem”.  

 Os relatórios foram entregues ao decorrer da primeira metade do curso e, todos 

os 161 documentos, foram analisados integralmente à luz da proposta de classificação 

dos níveis de reflexão por Kember et al. (2008); e de aprendizagem transformadora 

de Mezirow (1978). Usou-se para tanto a seguinte matriz para classificar os trabalhos: 

 



 66 

 
 Os textos foram lidos na integra, como sugerem Kember et al. (2008) e, depois, 

selecionou-se os trechos desses textos que eram condizentes com os níveis de 

reflexão, ou mesmo que apresentassem um ou mais dos dez passos precursores da 

aprendizagem transformadora (MEZIROW, 1978). É importante ressaltar que os 

textos foram lidos sucessivamente, agrupados e reagrupados, até chegar na 

classificação apresentada neste trabalho.  

 No final do curso também foram analisados os projetos dos alunos. Foram 9 

projetos desenvolvidos em grupo. Contudo, os projetos não foram classificados dentro 

dos níveis de reflexão, pois, Kember et al. (2008) afirmam que apenas trabalhos 

individuais podem ser avaliados por meio da metodologia proposta por eles.   
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7 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

7.1 A reflexão crítica e a aprendizagem transformadora na sala de aula: dados 
observacionais e de entrevista 
  

 De acordo com Creswell (2010) as observações qualitativas ocorrem quando o 

pesquisador faz anotações de campo sobre o comportamento e as atividades dos 

indivíduos no local de pesquisa. A observação de fatos, comportamentos e cenários 

é extremamente importante para uma pesquisa qualitativa. Permite, por exemplo, 

verificar a sinceridade de certas respostas e o registro do comportamento do que está 

sendo observado em seu contexto temporal-espacial (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 2004). 

 Dessa maneira, a observação em sala de aula foi utilizada como uma forma de 

coleta de dados. Assim, como sugere Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004), a 

observação realizada foi sistemática, ou seja, ao longo das aulas, procurou-se notar 

se os alunos apresentavam, principalmente por meio das discussões realizadas em 

classe, alguns dos passos precursores da aprendizagem transformadora propostos 

por Mezirow (1978). As observações também foram realizadas levando em 

consideração os níveis de reflexões propostos do Kember et al. (2000, 2008). Além 

de observar os alunos e seus comentários ao longo das aulas, também foram 

registradas anotações concernentes ao professor, no sentido de observar como, ou 

que atividades, contribuíam para a reflexão crítica e para a aprendizagem 

transformadora. Como explicam Raths et al. (1977), o processo de aprendizagem que 

pretende provocar a reflexão é delicado, pois é influenciado por emoções, pressões, 

dinâmica da sala e atitudes do professor. Por isso, ao longo das aulas, esses 

elementos propostos por esses autores também foram contemplados.  

 As observações foram realizadas durante todo o período letivo no primeiro 

semestre do ano de 2016 em uma turma de Administração de Empresas do período 

matutino. A fim de contextualizar a disciplina objeto de estudo, faz-se importante 

demonstrar abaixo as diretrizes que estão explicitadas por meio da ementa e do 

objetivo da disciplina de Empreendedorismo Social. 

 

Ementa: Empreendedorismo Social: (1) conceitos, origens, significados e 

caracterização. (2) Inovação Social. (3) Empreendedorismo social no mundo e no 
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Brasil. (4) Diferença entre empreendedorismo de negócios e social. (5) Perfil do 

empreendedor social. (6) Conceitos de filantropia, organização e instituição. (7) As 

questões relacionadas à sustentabilidade, responsabilidade social e diversidade. (8) 

Noções elementares de construção de um projeto social para o empreendedor social. 

 

Objetivos Atitudinais e Valores: comportar-se criticamente diante da realidade social 

e agir como protagonista compreendendo as potencialidades do empreendedorismo 

social. 
  
 O professor da disciplina sabia qual era a intenção do observador. Os dados 

das observações serão analisados a seguir, em acordo com as estratégias didáticas: 

aula expositiva, palestras, seminários e desenvolvimento de projetos de negócios 

sociais.  
 No que se refere às aulas expositivas, foi notório que o professor da disciplina, 

por diversas vezes, tentou provocar seus alunos apresentando dilemas que os 

colocassem numa situação que lhes exigisse olhar para os problemas sociais a partir 

de outras lentes, que não as suas. Esse tipo de situação provocada pelo docente 

criava condições favoráveis, potencializando a reflexão crítica e a aprendizagem 

transformadora. Isso é importante, pois, quando o aluno não é provocado a olhar para 

os problemas a partir de outras lentes, corre-se o risco, como afirma Brookfield (1998), 

dele apenas olhar o mundo a partir dos seus próprios filtros interpretativos.  
 No entanto, mesmo com esse ambiente propício para a fomentação da RC e AT, 

uma das maiores dificuldades observadas, foi a dificuldade dos alunos saírem dos 

seus próprios filtros interpretativos e pensar criticamente.  Uma das discussões que o 

docente trazia para a turma, por exemplo, consistia em questionar os estudantes 

sobre a qualidade dos serviços públicos oferecidos pelo governo. Por inúmeras vezes 

o professor fez menção aos problemas sociais que o país enfrentava, contudo, o 

engajamento nesta natureza de debate não foi imediato, e nem sempre se envolviam 

nas discussões propostas pelo docente, no que concernia aos problemas sociais 

enfrentados no país. Isso é ratificado pela entrevista que foi realizado com o docente, 

quando diz: “eu acho que eles são muito mais apáticos no começo [do semestre] […]”.  

 Desde o início do curso, quando o professor ministra aulas expositivas, percebe-

se um estranhamento em sala de aula com os conceitos de empreendedorismo social, 

que são apresentados. O docente reconhece que esse comportamento é normal no 
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começo das aulas: “às vezes, [empreendedorismo social] parece um negócio meio 

intangível, o aluno vira e fala: mas, onde isso vai levar? O que eu vou fazer com isso? 

Para que estou aprendendo isso? Qual que é o objetivo disso? ”.  

 A discussão que o docente tenta provocar em sala de aula, no sentido de 

apresentar a atuação do governo no dia-a-dia dos cidadãos, tem a intenção de instigar 

seus alunos, e fazer com que olhem para estes serviços prestados pelo Estado a partir 

de outras perspectivas e não apenas reclamem dos serviços. Contudo, num 

determinado encontro, apenas um aluno se manifesta, e apesar de ter sido o único a 

contestar o professor, sua contestação é frágil e demonstra muito mais uma aversão 

ao programa do governo do que, um argumento sólido para discordar do professor. 

Pensando nos níveis propostos por Kember et al. (2000, 2008), infere-se que, por 

vezes, os alunos ficam num nível de compreensão e não avançam para a reflexão 

sobre as discussões propostas pelo professor.  

 Muitas podem ser as explicações para este fenômeno. O fato de serem alunos 

do primeiro ano até poderia justificar um comportamento mais passivo, já que estão 

se familiarizando com as discussões e o próprio ambiente universitário, mas pelo 

contexto de receptividade e abertura dada pelo docente em sala de aula, é preciso 

encontrar outros elementos que permitam entender este fenômeno. Não há uma 

afinidade imediata dos alunos com as discussões propostas, e levou um tempo muito 

grande, em torno de nove aulas, o que representa mais da metade do curso, para que 

se notasse uma mudança de comportamento dos estudantes perante os conteúdos 

da disciplina que lhes eram expostos. Portanto, nessa primeira fase de aulas 

expositivas, os alunos se comportam, agem e reagem, muitas vezes, como se sequer 

estivessem compreendendo as exposições realizadas pelo professor.  

 Há um claro estranhamento pelo conteúdo do curso, que deixa claro a pouca ou 

nenhuma familiaridade com o tema do empreendedorismo social. O próprio docente 

identifica esse desafio: “[…] no comecinho do curso tem alguns alunos que 

questionam [o que estão aprendendo], porque eles têm a visão da filantropia. Então 

deve passar pela cabecinha deles: ‘Puxa, eu estou aqui para aprender a fazer 

filantropia? ’. Nota-se diante das observações e dos comentários realizados pelo 

professor da turma, que resolver problemas sociais não faz parte do repertório dos 

cursos de Administração.  
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Num dos encontros, o docente começa a ministrar uma aula expositiva sobre 
o bem-estar social e sobre o capitalismo. Em algum momento da exposição, 
entra numa discussão de como se dá a atuação do Estado na vida dos 
cidadãos quando adota um destes modelos. Pela primeira vez na aula, um 
aluno se manifesta, diz que discorda do professor e argumenta, dizendo que 
cada pessoa tem um modo de pensar, e, por isso, ele acredita que não é 
possível resolver os problemas de um país dando comida de graça para um 
pedinte. Muitos alunos fazem sinais com a cabeça e expressam palavras de 
aprovação e concordam com essa afirmação. Tem-se a impressão de que o 
comentário desse aluno acabou dando voz para os demais que estavam 
calados, apenas ouvindo o professor. Neste momento, a sala fica um tanto 
quanto agitada. Algumas alunas que sentam na frente dizem que não estão 
entendendo nada dessa discussão. Outra aluna pergunta para o docente, 
onde ele quer chegar com essa discussão. Uma discente pergunta qual a 
relação entre essa discussão com a disciplina de Empreendedorismo Social 
(Anotações de campo).  

 

 Illeris (2014a) afirma que o docente não é capaz, por si só, de criar uma 

motivação no sentido de desenvolver uma aprendizagem transformadora nos 

estudantes. Todavia, ele pode fomentar um ambiente para que esse processo ocorra. 

Em inúmeras aulas o professor dizia para os alunos que queria que aquelas aulas 

transformassem de alguma forma a maneira como eles olhavam para as relações 

empresariais e para o mundo. Talvez por isso, notou-se por diversas vezes o professor 

colocando os alunos diante de dilemas desorientadores, que para Mezirow (1978) é 

considerado um passo precursor de AT.  

 Mezirow (1978), afirma que outro passo para que ocorra uma aprendizagem 

transformadora é quando o aluno tem a capacidade de realizar uma reflexão crítica 

sobre as suas crenças. Quando o professor fala sobre o bem-estar social, capitalismo, 

neoliberalismo, globalização, entre outros temas, ele tenta provocar uma discussão 

que aponta como as crises sociais podem ser oportunidades para os 

empreendimentos sociais. E, esforça-se para que eles pensem no Brasil a partir de 

outras perspectivas. 

 
[…] Depois que a gente começa a ter algumas sessões mais provocativas de 
tentar entender o aspecto do capitalismo, o aspecto do bem-estar, então 
parece que eles vão entrando mais no assunto, e começam a participar mais. 
[…] Então é tirar um pouco eles [alunos] dessa condição passiva de achar 
que, bom, primeiro o meu pai me dá [alguma coisa], e o que o meu pai não 
me der, o Estado me dá. Não! Não é assim. A gente tem que brigar para fazer 
um mundo melhor (Docente da turma). 

 

Mezirow (1998) já dizia que o aluno tem uma forte tendência de rejeitar ideias 

que não se ajustam aos seus preceitos. E parece que é o caso desta turma. Por isso, 

o discurso do professor tem um papel fundamental neste processo de aprendizagem, 
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pois, na medida em que este produz um argumento eficaz, que seja capaz de provocar 

os alunos e, que estes, estejam livres de qualquer coerção e tenham oportunidade de 

assumir outros papéis em seus próprios discursos, cria-se um ambiente propício para 

a fomentação da AT. 

 Esta dificuldade em estabelecer uma relação entre a análise dos problemas 

sociais pelo professor com a disciplina Empreendedorismo Social, parece ser fruto de 

uma ideia-força dominante no campo da Administração, de pensarem num sistema à 

luz apenas de fatores econômicos e financeiros. Reproduz-se na sala, com ampla 

aceitação da turma de um discurso de que o governo, apenas, deve suprir as lacunas 

relacionadas aos desafios sociais. Um exemplo disso é demonstrando numa 

determinada aula em que a professora pergunta de quem é a responsabilidade de 

reduzir a pobreza. Os alunos, quase que em uníssono, dizem que é a 

responsabilidade é do governo.  

 A resistência a se engajarem no debate, pôde ser observada também ao 

comportamento desta turma de não lerem os textos recomendados enviados por meio 

de uma plataforma digital que a Universidade utiliza, sobre empreendedorismo social. 

Estes textos tratavam entre outras coisas, justamente de explicar qual a relação da 

pobreza com o empreendedorismo social, mostrando como um empreendimento pode 

ter lucro e ao mesmo tempo atender às necessidades da sociedade. Outra anotação 

de campo, ratifica essa dificuldade de engajamento:  

 
A aula começa com o docente perguntando para os alunos se pobreza é um 
desvio moral. Parece que os alunos não compreenderam o que é desvio 
moral, pois, não falaram nada e apenas olhavam para o professor. O docente 
explica que pobreza por desvio moral é quando o ser humano é pobre pelo 
fato de não se dispor a trabalhar. Mesmo assim, os alunos continuam sem 
dar opinião. Uma aluna faz um comentário particular com sua colega, que 
sim, às vezes, a pessoa é pobre, pois não gosta de trabalhar (Anotações de 
campo).  
 

 Ainda na fase das aulas expositivas, os estudantes tinham que assistir a alguns 

vídeos (três documentários e um filme), depois deveriam realizar relatórios e, enviá-

los para o professor. Apenas um deles foi brevemente comentado na classe, indicando 

um comportamento de apatia e/ou estranhamento quando a esta natureza de debate 

em sala-de-aula de Administração, as discussões pouco se aprofundam nesta etapa 

em sala-de-aula: 

 
Em outro encontro, o professor inicia a aula perguntando se os alunos 
gostaram do filme “A corrente do bem”. A maioria responde que sim. Uma 
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aluna afirma que não era justo que o menino morresse, a justificativa foi de 
que o menino morreu por agir com emoção. O docente pediu, então, para os 
alunos sugerirem um final ideal. Alguns disseram que o final ideal para o filme 
seria o menino não morrer, outros disseram que o fato do menino ter morrido 
deu um toque de realidade para o filme. A professora encerra essa discussão, 
dizendo que o objetivo da sua matéria era promover uma transformação nos 
alunos, assim como ocorreu no filme (Anotações de campo). 

 

 A reflexão crítica ocorre quando o indivíduo questiona os seus pressupostos 

(BROOKFIELD, 1998; DEWEY, 1959; MEZIROW, 1998). E tal questionamento não 

foi observado nos alunos, até o momento. Pelo contrário, eles se mostram 

convencidos das crenças que possuem, mesmo diante de situações em que são 

confrontados pelo docente.  

  
Num determinado momento da aula, o docente traz uma discussão sobre 
como o empreendedorismo social está conectado com uma perspectiva mais 
coletiva e menos individualista. Ela menciona a falta de vacinas para 
combater a gripe H1N1. A discussão se dá no campo das escolhas morais, 
por exemplo, uma aluna diz que, já que a pessoa é idosa ela não precisa 
tomar vacina, pois vai morrer logo. O professor deixa outro aluno falar, ele diz 
que se fosse o pai ou a mãe dela, o pensamento seria diferente. O docente o 
confronta afirmando que esse também é um jeito individualista de pensar. 
Outro aluno diz que é isso mesmo, ele não está pensando no coletivo, ele 
está pensando na mãe dele (Anotações de Campo). 

 

 O individualismo predomina em sociedades nas quais os laços entre os 

indivíduos são pouco firmes e cada um deve ocupar-se de si mesmo e da sua família 

mais próxima (HOFSTEDE, 2003). Os alunos que se posicionaram nesta determinada 

aula, por exemplo, defenderam que devem tomar ações pensando exclusivamente em 

seus familiares. Essas discussões acerca do individualismo e do coletivismo, permeou 

a maiorias das aulas, por vezes, não explicitamente como no exemplo acima. Porém, 

o tempo todo, o docente trazia uma discussão de que empreender socialmente é 

pensar que o negócio pode gerar lucro e ao mesmo tempo resolver problemas 

coletivos. Inclusive, quando o professor tratava de assuntos como: responsabilidade 

social; as diferenças entre filantropia, assistencialismo e cidadania empresarial; 

sustentabilidade e a diferença entre empreendedorismo e empreendedorismo social, 

essa questão de pensar de forma coletiva sempre vinha à tona.   

 Contudo, ao analisar as respostas concernentes ao roteiro, que os alunos 

responderam no final do curso, apenas um aluno disse, explicitamente, que passou a 

pensar mais de forma coletiva: “[...] Eu passei a pensar no coletivo, no sentido de 

ajudar as pessoas.  Ajudar também faz parte do sucesso”. Isso demonstra o tamanho 
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do desafio enfrentando dentro da disciplina de Empreendedorismo Social e a 

dificuldade de provocar uma reflexão no sentido de fomentar nos discentes um 

pensamento crítico sobre os diversos problemas sociais enfrentados e, que tais 

problemas serão minimizados na medida em que os indivíduos agirem levando em 

consideração que suas ações devem ser pautadas por meio de uma concepção 

comum e não individual.  

 Em síntese, as aulas expositivas, mesmo contando com as análises de filmes e 

documentários, revelaram dois fenômenos. Primeiro, pouca familiaridade e muito 

estranhamento à temática do empreendedorismo social. Nem houve um engajamento 

imediato, nem fácil sobre as discussões dos problemas sociais e sua relação com o 

universo empresarial. O comportamento dos alunos oscila entre apatia, por 

desinteresse, e apatia por contato com um universo novo, até então desconhecido, 

que para os alunos não faziam parte do campo de estudos e interesse da 

Administração de empresas. Segundo, um dos principais aspectos tratados pelo 

docente, o pensamento coletivista no lugar do meramente individualista, e a lógica do 

governo como provedor das soluções aos problemas sociais no Brasil, embora 

marcaram os debates em sala de aula, não avançaram para um nível reflexivo mais 

profundo, indicando a dificuldade de se romper com os hábitos mentais (MEZIROW, 

2009) que relacionam o campo da Administração de empresas ao interesse individual 

e pautado somente por objetivos econômico-financeiros. Nesta fase de aulas 

expositivas, os alunos não demonstram uma sensibilidade acerca da discussão 

proposta pelo professor, e para Sinha, Pathak e Thomas (2014), ensinar 

empreendedorismo social passa por sensibilizar os discentes para com os problemas 

sociais.  

 Uma segunda estratégia didática do docente durante o curso, foi promover 

palestras com empreendedores sociais. Sinha, Pathak e Thomas (2014) ao 

explicitarem uma série de fases que consideram importantes para o fortalecimento do 

ensino de empreendedorismo social, fazem menção a oportunidade dos alunos em 

participarem de palestras dadas por empreendedores sociais. De acordo com os 

autores, esse contato pode contribuir para que os estudantes compreendam a 

importância do impacto social gerado por esses empreendimentos, ao mesmo tempo 

que os aproxima da realidade. Sendo assim, levando em consideração que no meio 

do semestre os alunos começariam a realizar um projeto sobre um empreendimento 

social, e a fim de fomentar a reflexão sobre modelos de negócios voltados para 
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atendimento a necessidades sociais, o professor convidou duas organizações 

formadas por estudantes universitários para darem palestras, que durou todo o 

período de aula (aproximadamente uma hora e meia). 
 

80% da sala estava em silêncio e prestando atenção. No entanto, no final das 
duas palestras, os universitários que estavam apresentando as organizações 
perguntaram se a sala tinha alguma dúvida. Todos ficaram em silêncio. Neste 
momento um dos palestrantes disse que essa era a primeira turma que não 
tinha dúvidas nenhuma sobre os projetos. Um aluno pergunta de quanto 
tempo ele precisa demandar para participar de algum desses projetos, o 
palestrante responde que ele precisa de pouco tempo, o aluno se dá por 
convencido e o palestrante encerra a palestra (Anotações de campo).  

 
 O docente utiliza mais uma estratégia pedagógica para sensibilizar seus alunos 

à luz do empreendedorismo social. A intenção foi levar outros estudantes-empresários 

que demonstram estarem envolvidos com negócios sociais, fazendo com que a turma 

se enxergue por meio desses universitários, além de colocar os alunos em contato 

com a realidade, como bem explica o docente. Evidentemente que não é possível 

avaliar, sem um alto grau de subjetividade, qual o impacto dessas duas palestras para 

a classe. Porém, baseando-se na observação, infere-se que por algum motivo, aquela 

sala tinha sido a primeira, de acordo com os palestrantes, a não manifestarem dúvidas 

no final da apresentação. Mais uma vez, os esforços do docente, até aqui, ainda não 

produziram o efeito esperado. Todavia, é necessário considerar que o curso estava 

no inicio e os alunos só tinham tido aulas expositivas, não era de se esperar, portanto, 

um salto reflexivo de começo. Os alunos externalizam ainda um comportamento 

pouco reflexivo e crítico. Estranhamento e apatia ainda predominam no 

comportamento dos alunos. As próximas atividades didáticas, que mudam um pouco 

este primeiro ciclo (exposição oral, palestra, análise de textos e vídeos), vai produzir 

um outro tipo de resposta dos alunos.   

 

 Seminários conduzidos pelos discentes foi a terceira estratégia pedagógica 

adotada, atividade que aconteceu no meio do semestre, ou seja, na metade das aulas.  

Os alunos foram desafiados a apresentarem, durante duas aulas consecutivas, 

seminários em grupo. O intuito era exporem para a turma empreendimentos sociais 

que estavam operando no Brasil.  
 Notou-se durante a apresentação desses seminários um envolvimento e 

concentração da turma que não tinha sido notado até então. Muito desse envolvimento 

se deve por conta da dinâmica metodológica proposto pelo docente. Pois, os 
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discentes tinham em torno de vinte minutos para apresentar o seminário e, depois, o 

próprio docente escolhia três alunos aleatoriamente, que estavam assistindo à 

apresentação, para realizar perguntas condizentes ao empreendimento social que o 

grupo terminou de apresentar. A maioria das perguntas estavam relacionadas à forma 

que o empreendimento conseguiria arrecadar dinheiro para se manter sem doações. 

Durante as apresentações, assim como durante todas as aulas expositivas, o 

professor deixava muito claro que o empreendimento social deveria gerar lucros, os 

funcionários precisariam receber salários e o negócio não podia depender de 

doações. Diante das exposições realizadas pelos alunos, observou-se que eles 

entenderam esse conceito, pois, todas as turmas apresentaram empreendimentos 

sociais que respeitavam os critérios expostos pelo docente. Um exemplo destas 

apresentações é descrito na anotação de campo: 

 
Um dos grupos apresentou um trabalho sobre o Banco Pérola. Neste projeto, 
os alunos (grupo de 6 pessoas) expuseram como o Banco consegue captar 
dinheiro. Isso é interessante, pois, uma das coisas que o docente ensina em 
sala de aula é que o empreendimento social precisa gerar lucro para se 
manter. Agora o professor pede para que alguns alunos que estavam 
assistindo à apresentação façam perguntas para o grupo. As perguntas 
foram: (1) Qual a importância do Banco para a cidade de São Paulo?; (2) 
Qual a taxa de juros praticada pelo Banco?; (3) O Banco só concede crédito 
ou propõe fazer uma parceria duradoura com esses clientes? (Anotações de 
campo). 
 

 Nota-se por meio das perguntas realizadas que os discentes estão interessados 

em compreender como este empreendimento vai ajudar os indivíduos e qual o impacto 

dessa ajuda para a cidade de São Paulo. Na medida em que eles apresentavam os 

seminários e faziam perguntas eles compreendiam como um negócio social 

funcionava de verdade. Neste momento do curso, eles deixam de ter contanto apenas 

com conceitos abstratos do que seria um empreendimento social e passam a 

enxergarem exemplos reais de negócios sociais.  

 Por fim, o professor utilizou projetos, como ferramenta pedagógica. Quando 

faltava um terço do semestre as aulas entraram numa fase em que o professor 

demonstra que tem um papel mais de mediador / facilitador do que de expositor de 

conteúdo. Pela primeira vez, os alunos ficaram até depois do horário para tirar dúvidas 

com o docente. A maioria das dúvidas estavam relacionadas com os tipos de projetos 

que eles gostariam de fazer. Pois, nesta etapa do curso, eles utilizam o tempo que 

tem em sala de aula para desenvolverem um projeto em grupo, de um negócio social.  
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 As ideias de negócios dos alunos poderiam ser alteradas ao decorrer do projeto, 

isso ocorreria depois que o professor corrigisse a primeira etapa do trabalho, que 

consistia no plano do negócio, contendo a seguinte estrutura: (1) introdução; (2) 

justificativa; (3) objetivo geral; (4) objetivos específicos; (5) resultados esperados; (6) 

premissas e restrições; (7) parceiros do projeto; (8) como a comunidade vai participar 

do projeto e (10) equipe de planejamento do projeto. Abaixo uma síntese dos projetos: 

  

 Projeto 1: uma escola de Jiu-Jitsu localizada num bairro periférico de São Paulo, 

que irá oferecer para crianças e mulheres o ensino da arte-marcial por um baixo custo.  

 Projeto 2: uma escola de idiomas e de cursos de qualificação profissional voltada 

para refugiados que chegam no Brasil.  

 Projeto 3: um aplicativo voltado para jovens e adolescentes que lhes permite tirar 

dúvidas sobre sexualidade e sobre doenças sexualmente transmissíveis. 

 Projeto 4: escola de corte e costura para mulheres da classe C e D. Além da 

escola, o projeto contempla um espaço para que mulheres com filhos possam deixar 

suas crianças neste espaço enquanto estudam.  

 Projeto 5: uma escola de música para jovens e crianças carentes que moram na 

cidade de São Paulo. 

 Projeto 6: um aplicativo que vai informar para os consumidores o nível de 

impacto ambiental que um determinado produto causa.  

 Projeto 7: Uma escola de português e empresa de limpeza que ensinam o idioma 

local e depois contrata os refugiados. 

 Projeto 8: Uma marca de camisetas direcionada para o público jovem. A intenção 

é gerar mudança e impacto social por meio de mensagens de conscientização 

socioambiental, estampadas no produto. 

 Projeto 9: Uma clínica dentária voltada para a classe C, que irá prestar serviços 

odontológicos por um preço menor do que os praticados no mercado.  

 Dos nove projetos idealizados pelos, cinco estão relacionados com educação, 

dois são aplicativos, um deles é voltado para o meio ambiente, considerando a 

sustentabilidade. Outro projeto é uma empresa que atua na área da saúde e outro na 

área da moda jovem. O docente da turma infere que talvez essa preferência dos 

alunos de pensarem mais em projetos voltados para a educação, esteja relacionado 

com a percepção que eles possuem sobre as dificuldades que o Brasil enfrenta nesta 

área: “[…] eu acho que eles sentem essa deficiência na educação. Eu acho que eles 
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sentem a dificuldade do Brasil na educação”.  

 No final do semestre, todos os projetos foram avaliados pelo docente. Dos nove 

projetos, seis deles receberam nota 10 e três receberam notas que variaram de 7,5 a 

9.  Quando Kember et al. (2008) propõem a metodologia para avaliar os níveis de 

reflexões apresentados pelos alunos, eles levam em consideração que esses 

discentes devem produzir um texto de qualquer natureza, contudo, individual. Sabe-

se, portanto, que os projetos apresentados foram em grupos, o que impossibilita uma 

avaliação individual à luz dos níveis de reflexão. Porém, no final do curso, os alunos 

responderão um roteiro e nessa etapa poderá ser identificado, caso o aluno mencione, 

se os projetos fomentaram de alguma forma aprendizagem transformadora ou 

reflexão crítica nesses alunos.  

 Ao longo do semestre o docente lançou mão de algumas estratégias 

pedagógicas para ensinar os conceitos da disciplina ES: (1) aulas expositivas e 

produção de relatórios por meio dos vídeos; (2) palestras; (3) seminários e (4) 

desenvolvimento de projetos de negócios sociais.  Para Masetto (2010), é 

fundamental a necessidade de variar as práticas de ensino no decorrer do curso, pois 

tais práticas são elementos que atuam diretamente sobre a motivação dos alunos. Foi 

interessante notar que o maior engajamento dos alunos ocorreu justamente a partir 

do momento que eles começaram a ter um envolvimento mais ativo com suas 

aprendizagens, ou seja, quando começaram a apresentar seminários e a 

desenvolverem os projetos.  

 Coll (2000) afirma que uma aprendizagem significativa ocorre na medida em que 

os estudantes compreendam que o conteúdo que estão aprendendo tem significado 

para eles. Portanto, quando a turma começou a desenvolver os projetos, eles tiveram 

a oportunidade de pensar nestes projetos à luz daquilo que vivenciavam como 

indivíduos e, isso era significativo para os discentes. A fala do docente ratifica essa 

discussão: 

 
Eu percebo uma mudança de atitude. Eu acho que eles são muito mais 
apáticos no começo e agora eu percebo um envolvimento maior, de querer 
fazer, de querer pensar. Então assim, tem por exemplo um menino que está 
fazendo um projeto, ele mora numa comunidade, fez uma pesquisa e falou: 
“Puxa professora, eu posso fazer isso na minha comunidade! ”  Que dizer, 
você pode fazer isso. Então assim, eu acho que eles vão mudando a atitude. 
Eles vão saindo daquela situação meio passiva e começam a perceber que 
eles podem. E isso dá pra perceber com o envolvimento que eles tem neste 
trabalho final [projeto].  
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 O próprio Dewey (1959) afirma que o sujeito pensa criticamente quando é 

submetido a situações que exijam que ele coloque em prática aquilo que aprendeu. 

Na própria fala acima do professor, nota-se um pensamento reflexivo do aluno que diz 

poder realizar o projeto em sua comunidade. Apesar de não criarem, na prática, um 

negócio social, o fato de estar envolvidos com o desenvolvimento de um projeto, exigiu 

que eles pensassem o tempo todo no conteúdo apreendido no curso e relacionassem 

esse conteúdo com a prática.  

 Além disso, os projetos exigiam que eles estivessem envolvidos com algumas 

fases propostas por Dewey (1959), de um pensamento reflexivo.  Quando era exigido 

que o aluno pensasse num determinado problema social e que ele apresentasse uma 

solução para este problema, ele vivenciava uma fase do pensamento reflexivo, que 

era a fase da sugestão, que está relacionada com a ideia do que fazer diante de 

situações críticas.  

 Na medida em que os alunos desenvolviam os projetos, eles se deparavam com 

algumas dificuldades. Por exemplo, um grupo escreveu o seguinte objetivo geral do 

seu projeto: “O projeto visa alertar os consumidores a trocarem seus produtos muito 

poluentes, por aqueles substitutos mais saudáveis”. E, em seguida, descreveu os 

objetivos específicos da seguinte maneira: “O projeto visa alertar os consumidores a 

trocarem seus produtos muito poluentes, por aqueles substitutos mais saudáveis”.  

Percebe-se que eles estavam com dificuldades de compreender o que era e como 

descrever tais objetivos específicos. O docente, então, faz o seguinte comentário 

nesta parte do projeto para o grupo: “Objetivo específico são os passos que vocês 

precisam percorrer para atingir o objetivo geral, pelo menos três”. A partir deste 

comentário, os alunos refizeram essa parte do projeto e quando entregaram o trabalho 

final para o professor, os objetivos específicos estavam descritos da seguinte forma: 

“(1) Criar uma mentalidade de sustentabilidade para os consumidores; (2) Informar 

sobre problemas ambientais e (3) convencer a sociedade da importância de substituir 

os produtos que afetam negativamente o ambiente por produtos que causem nenhum, 

ou menor dano ao ambiente”. Nota-se uma evolução nestes escritos e, para Dewey 

(1959) o pensamento reflexivo passa por essa fase, que ele chama de 

intelectualização, pois, os alunos identificaram o problema, pensaram sobre ele, e por 

meio de uma atividade reflexiva encontraram uma solução, que no caso, foi apresentar 

os objetivos específicos.  
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Todavia, o que estes dados das observações e entrevistas mostraram até o 

momento, é que os alunos permaneceram mais do que tudo no nível da compreensão, 

do entendimento, que da reflexão. Menos ainda reflexão crítica, já que não se 

observou uma mudança de concepção sobre o que universo dos negócios, o que 

estes devem ser, a serviço de que e de quem estão, numa sociedade que se pretende 

desenvolvida, mais igualitária, mais justa, etc. (SPRINGETT, 2005). Contudo, criou-

se uma afinidade, uma identificação com a ideia do empreendedorismo social, que se 

não é suficiente para uma mudança de mentalidade, tal qual a teoria da RC e AT 

propõe, criou ao menos uma abertura para isto. Mas para compreender melhor a 

natureza do pensamento desses alunos e os processos reflexivos na disciplina, 

passa-se agora a analisar os textos que foram produzidos por eles a pedido do 

docente, para avaliar os documentários e filmes exibidos em sala.  

  

7.2 Análise dos relatórios produzidos pelos alunos.  
 

 Fundamentando-se em Kember et al. (2008), que sugerem que se pode utilizar 

qualquer material escrito para avaliar os níveis de reflexão dos alunos, utilizou-se 

então para esta etapa da pesquisa quatro relatórios solicitados pelo professor. Dessa 

maneira, cada aluno deveria entregar esses quatro relatórios que eram condizentes 

com três documentários e um filme. Segue abaixo o nome do filme, juntamente, com 

os documentários e um breve resumo de cada um com os respectivos roteiros 

propostos pelo docente.  

 A corrente do bem. Trata-se de um filme americano, que conta a história de um 

professor de sociologia que propõe para seus alunos (adolescentes) que eles criem 

um projeto para mudar o mundo. O protagonista da história (um aluno) cria um projeto 

que na medida em que uma pessoa for atingida por uma ação boa de outra pessoa, 

ela deve devolver essa ação para mais três pessoas, e assim sucessivamente.  

 Roteiro proposto pelo professor: (1) elaborar uma análise ressaltando os 

principais aspectos abordados, o que mais chamou a atenção, o que concorda e o 

que não concorda. Justificar; (2) estabeleça uma relação entre o filme com a disciplina 

Empreendedorismo Social; (3) sugira uma ação que possa mudar o mundo! 

 Quem se importa. É um documentário de aproximadamente uma hora e meia 

que foi filmado em 7 países diferentes que demonstra modelos de negócios sociais 

que estão sendo realizados ao redor do mundo.  
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 Roteiro proposto pelo professor: (1) elaborar uma análise ressaltando os 

principais aspectos abordados, o que mais chamou a atenção, o que concorda e o 

que não concorda. Justificar. 

 Uma verdade inconveniente. É um famoso documentário que faz uma análise 

dos efeitos do aquecimento global por meio da perspectiva do ex-vice-presidente dos 

Estados Unidos, Al Gore.  

 Roteiro proposto pelo professor: (1) elaborar uma análise ressaltando os 

principais aspectos abordados, o que mais chamou a atenção, o que concorda e o 

que não concorda. Justificar; (1) qual é o papel do homem no planeta?; (2) será que 

existe mesmo uma solução?; (3) como você pode contribuir? 

 A história da pobreza. Documentário em forma de animação que demonstra 

uma breve análise histórica desde o período neolítico até o presente século sobre a 

história da pobreza humana. 

 Roteiro proposto pelo professor: (1) elaborar uma análise ressaltando os 

principais aspectos abordados, o que mais chamou a atenção, o que concorda e o 

que não concorda. Justificar. 

 Foram solicitados 192 relatórios, levando em consideração que a turma objeto 

de estudo tinha 48 alunos. Desses 192 relatórios, 84% foram entregues e analisados, 

ou seja, 161 relatórios. 20 alunos não entregaram pelo menos 1 relatório, enquanto 

que 28 alunos entregaram todos os 4 relatórios solicitados.  

 Os relatórios foram analisados e classificados em 4 níveis de reflexões 

propostos por Kember et al. (2008): (1) ação habitual; (2) compreensão; (3) reflexão 

e (4) reflexão crítica. Além disso, também procurou-se identificar indícios de 

aprendizagem transformadora por meio dos relatórios. 

 Nesta etapa da pesquisa, 18% dos textos analisados, demostraram um nível 

de ação habitual. 78% dos relatórios, que representam 126 dos 161 analisados, foram 

classificados como textos que apresentaram um nível de compreensão. 4% foram 

categorizados no nível de reflexão e menos de 1% demonstrou o nível de reflexão 

crítica e indícios de aprendizagem transformadora.  

 Antes da apresentação das análises dos textos, se faz necessário observar que 

o comportamento observado em sala de aula vai ao encontro dos resultados obtidos 

nesta etapa da pesquisa. A maioria dos relatórios, quase 96%, foram classificados 

como ação habitual e compreensão, o que indica uma dificuldade muito grande dos 
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alunos enxergarem soluções para problemas sociais considerando a lógica do 

empreendedorismo social.  

 

 

Ação Habitual 
 

 De acordo com Kember et al. (2000, 2008) o nível de ação habitual representa a 

não reflexão.  Portanto, todas as vezes que o aluno: (1) deu um resposta sem tentar 

chegar ao entendimento do que assistiu ou realizou um relatório baseado apenas na 

reprodução do vídeo; (2) não apresentou uma relação entre os vídeos e a disciplina 

de Empreendedorismo Social; (3) não percebeu os problemas sociais como 

oportunidade para empreender socialmente; (4) fez um relatório inteiramente ou 

parcialmente plagiado ou (5) realizou uma interpretação do vídeo equivocada, foram 

classificados como textos que não apresentaram nenhuma reflexão. A seguir será 

apresentado alguns trechos que manifestaram a ação habitual.  

 Em alguns relatórios os discentes descreveram o vídeo sem produzir uma 

opinião. A não reflexão não se dá apenas pelo fato dos alunos não compreenderem 

os conteúdos transmitidos pelos documentários e pelo filme. Eles reproduzem o que 

assistiram, porém, não demonstram por meio dos seus textos a formação de um ponto 

de vista:  
 

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, apresenta um 
documentário analítico usando gráficos, fotos e animações com uma serie de 
dados para comprovar a relação entre o efeito estufa e o consumo dos 
recursos naturais desenfreado pelo homem (Aluno 4 - relatório à luz do 
documentário Uma verdade inconveniente).  
 
No decorrer do filme é mostrado o desenvolvimento da sociedade durante 
séculos e focando sempre no individualismo que a sociedade vem pregando 
desde cedo. Levando em conta que mesmo com todo o desenvolvimento a 
sociedade não progride no sentido coletivo do pensamento (Aluno 14 - 
relatório à luz do documentário História da Pobreza).  
 
O documentário “Quem se Importa” expõe o trabalho de vários 
empreendedores sociais pelo mundo todo que mudaram a vida de 
comunidades carentes, muitas vezes, com ações simples como o ‘’ Hero Rat 
” – Rato treinado para identificar minas terrestres recuperando áreas afetadas 
pela guerra (Aluno 12 - relatório à luz do documentário Quem se importa). 

 
 Os trechos acima são exemplos dessa não reflexão. Eles ilustram o que foi 

encontrado na íntegra dos relatórios apresentados por alguns alunos. Eles 

reproduzem fielmente o que assistiram, pode-se considerar que quase chegam num 
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entendimento, entretanto, não apresentam nenhuma opinião ou pensamento sobre o 

que acabaram de ver, o que indica que provavelmente não tiveram uma aprendizagem 

significativa a partir do material assistido.  

 Outro exemplo de ação habitual ocorre quando não foi apresentado uma relação 

entre os vídeos e a disciplina de Empreendedorismo Social. O docente solicitou que 

os alunos assistem os documentários e o filme, ele deixou claro que eles deveriam 

expor nos relatórios apresentados uma relação existente entre o empreendedorismo 

social com o que eles acabaram de assistir. Todavia, alguns textos não apresentavam 

essa relação. Ou, faziam essa relação de forma equivocada. Um exemplo disso são 

os trechos a seguir: 

 
A ligação que faço [do filme] com nossa matéria [Empreendedorismo Social] 
é que acredito que o ponto principal de nossa disciplina é poder ajudar a criar 
boas pessoas, pessoas honestas, bondosas e que estejam dispostas a ajudar 
pessoas (Aluno 16 - relatório à luz do filme A corrente do bem).  
 
A Relação do filme com a matéria Empreendedorismo Social é total, porque 
o filme passa a ideia de que o sentimentalismo pode ser a chave para boas 
ideias [...] (Aluno 32 - relatório à luz do filme A corrente do bem). 

 
 

 Percebe-se novamente que neste tipo de relatório os estudantes enxergam o 

empreendedorismo social a partir de uma perspectiva quase messiânica, no sentido 

de salvação, por isso, eles dizem que o objetivo da disciplina é ajudar “a crias boas 

pessoas, pessoas honestas, bondosas” e que a “chave para boas ideias é o 

sentimentalismo”. Ao longo das observações realizadas em sala de aula constatou-se 

que o docente por diversas vezes trazia à tona os problemas sociais a fim de 

demonstrar para os alunos que eles podiam empreender e fazer com que os negócios 

gerassem lucros, além de suprir necessidades sociais. Em nenhum momento o 

professor colocou o empreendedorismo social a partir dessas perspectivas apontadas 

pelos discentes. Isso indica que, a despeito de toda a discussão realizada em sala de 

aula, permanece uma visão do empreendedorismo social como benfeitoria ou 

assistencialismo. 

 Em outros casos, como no exemplo a seguir, o estudante não percebeu os 

problemas sociais como oportunidade para empreender socialmente. Ele demonstra 

que não consegue enxergar oportunidades de empreendedorismo social a partir dos 

desafios apresentados nos documentários:  
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Não sei ao certo se existe uma solução para tamanho problema, mas 
o mínimo que nós podemos fazer é nosso papel de cidadãos perante a Terra 
e nos conscientizarmos, achando soluções na tentativa de uma melhora, 
como por exemplo, pensar nas atitudes que tomamos e 
as consequências que elas podem causar para nosso planeta. 
Não através da política; mas sim a partir de 
nossa colaboração como cidadão (Aluno 1 - relatório à luz do documentário 
Uma verdade inconveniente).  

 
 O discente não compreende que os desafios socioambientais apresentam 

oportunidades potencialmente empreendedoras, afirma que a responsabilidade é do 

cidadão. Isso é outro exemplo que denota a dificuldade que os alunos revelam de 

perceberem que o setor empresarial pode fornecer soluções sociais e ambientais para 

a comunidade. Neste caso, ele desconfia até que há uma solução, mas não menciona, 

em nenhum momento, que essa solução pode ser gerada por meios empresarias.  

Eles seguem pensando na empresa tradicional apenas, como aquela que vende 

produtos e serviços comerciais e dão lucro, e olham para atividades sociais como 

pertencente ao campo da filantropia.  

 Textos que foram parcialmente ou integralmente plagiados da internet também 

foram classificados como não reflexivos. Com a ocorrência de um caso destes, o 

pesquisador teve a oportunidade de conversar com um aluno que tinha plagiado todos 

os relatórios entregues ao professor. E uma das respostas que o discente deu para 

justificar o plágio era que não achou os vídeos interessantes e por isso só assistiu dez 

minutos de cada um e depois recorreu a internet para produzir os textos. Não houve 

aqui nenhum esforço reflexivo, o que reflete uma desconexão e uma não identificação 

com a proposta e a temática em curso.   

 E por fim, alguns alunos realizaram interpretações que os vídeos não 

sustentavam. Tratam-se de relatórios que não exibiram  uma clara compressão do 

filme e sua relação com a disciplina. 
 

A ideia do filme sugere uma sociedade utópica onde as pessoas sejam todas 
muito empáticas (Aluno 10 - relatório à luz do filme A corrente do bem).  
 
Eu discordo de um projeto social que foi apresentado no documentário, que 
era o de micro empréstimos, por mais que o indivíduo pague, não deixa de 
ser uma atividade comercialmente perigosa para os bancos, onde os mesmos 
podem sair no prejuízo por mas que a margem de empréstimo seja 
baixíssima, aquele dinheiro pode não voltar para o caixa do banco (Aluno 4 - 
relatório à luz do documentário A história da pobreza). 

 
 Neste filme, A corrente do bem, o protagonista é assassinado no final justamente 

por tentar ajudar uma determinada pessoa. O que significa que ele vivia numa 
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sociedade real, cercado por pessoas que praticam tanto o bem quanto o mal. Isso vai 

de encontro ao que o primeiro trecho do relatório acima descreve, quando aponta que 

a ideia do filme sugere que todas as pessoas possuíam empatia pelas outras. 

 No segundo exemplo apresentado, o aluno discorda do modelo de negócio 

proposto pelo Muhammad Yunus, que é fundador do Grameen Bank, um banco 

voltado para oferecer microcréditos para pessoas pobres. Ele diz que discorda, pois, 

essa operação pode ser comercialmente perigosa para o banco. Entretanto, o próprio 

documentário afirma que que a taxa de inadimplência é muito baixa, menos de 2%, o 

que significa que ele corre menos riscos do que os bancos tradicionais. Contudo, 

esses casos, em que os alunos compreenderam equivocadamente a mensagem do 

que assistiram, foram raros.  

 A ação habitual se manifestou de diferentes formas: como plágio resultante da 

indiferença ao tópico; como mera reprodução do vídeo, sem nenhum esforço 

intelectual; pela falta de conexão do filme com a disciplina ou com a atividade 

empreendedora; pela produção de uma interpretação equivocada do vídeo. Kember 

et al. (2008), afirmam que em algumas ocasiões, quando as pessoas se deparam com 

situações novas, podem seguir apenas o passo a passo do que lhes foi ensinado, não 

gerando nenhuma reflexão ou aplicabilidade a partir deste novo conhecimento. 

Embora não em todos os casos de ação habitual, mas em boa parte os textos 

refletiram este comportamento descrito por Kember et al.   

 

Compreensão  
  

 A maioria dos relatórios, 78%, foram classificados neste nível. Apesar desta 

categoria ainda não apresentar uma reflexão, ela se distancia da ação habitual, pois, 

de acordo com Kember et al. (2008), quando ocorre a compreensão, o aluno tenta dar 

um significado, ainda que superficial, para aquilo que aprendeu. Dessa maneira os 

relatórios que: (1) demonstraram uma relação entre a disciplina e os vídeos, mesmo 

que superficial; (2) procuraram apresentar uma relação do filme com a vida, porém 

essa relação não foi genuína e (3) se renderam completamente aos conceitos 

apresentados nos vídeos, foram classificados como compreensão. 
 Alguns relatórios apresentaram uma relação superficial entre a disciplina e os 

vídeos. Em inúmeros textos os alunos dizem que existe uma relação entre o que 

assistiram com a disciplina de Empreendedorismo Social, todavia, eles apenas 
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ressaltam essa relação e não realizam uma discussão mais profunda de como essa 

conexão pode ser estabelecida.  

 
O filme tem haver (sic) com a disciplina, pois tanto o Empreendedorismo 
Social como o projeto de Trevor trazem desenvolvimentos, visam obter 
resultados positivos ao meio ambiente e a sociedade.  Através da ideia de 
Trevor criaríamos um algo [sic], onde utilizamos a responsabilidade social da 
ideia de proporcionar o bem, resolvendo problemas sociais, gerando não só 
dinheiro, mas também melhorias em todos os setores existentes em uma 
sociedade (Aluno1 - relatório à luz do filme A corrente do bem).  
 
Existe uma relação muito profunda entre o filme e a disciplina de 
Empreendedorismo Social: A atuação do professor que se torna um agente 
multiplicador, incentiva, instiga os alunos a refletirem sobre atitudes que 
podem mudar o mundo. E assim como o Travor, eu quero ser um agente de 
mudanças na vida de pessoas que precisam de ajuda e não foram vistos por 
entidades sociais e nem pessoas próximas (Aluno 4 - relatório à luz do filme 
A corrente do bem). 
 
Relação entre o filme e a disciplina: As ideias abordadas do professor do filme 
e da professora de Empreendedorismo Social, o fato desses dois professores 
estimularem seus alunos à pensarem em causas sociais, fazerem mudanças 
no mundo e não se acomodarem diante das necessidades da sociedade, 
contribuindo de alguma forma (Aluno 23- relatório à luz do filme A corrente do 
bem). 
 

 Eles entendem que existe uma relação entre ES e os vídeos e que podem criar 

um negócio que leve em consideração as demandas ambientais e sociais, mas não 

avançam nestas discussões. Como explicitam Kember et al. (2008), nesta categoria, 

os alunos dão um certo significado para aquilo que estão aprendendo, porém, esse 

significado ainda é truncado, no caso timidamente relacionado com o 

empreendedorismo social. 

 Outro elemento que se mostrou constante nestes textos classificados como 

compreensão, foi o fato de que, muitas vezes, os relatórios apresentaram uma relação 

do filme com a vida, contudo, essa conexão, não parece ser genuína, já que os textos 

na verdade, eram paráfrases dos próprios documentários ou citações de falas 

produzidas pelos personagens do filme. 

 
Para mim, o que mais me chamou a atenção, foi perceber como muitos de 
nós passamos pelo mundo sem nos preocuparmos em dar uma contribuição 
para que o mesmo se torne melhor. Que realmente, se não acreditarmos que 
o mundo pode ser melhor, ele não será mesmo. E que para conseguir 
transformar o mundo não é necessário ser Gandhi, Madre Teresa ou uma 
“figura” de destaque. Pode ser um líder de bairro, um empreendedor social, 
ou um cidadão comum, basta sair da alienação e indiferença (Aluno 2 - 
relatório à luz do documentário Quem se importa).  
 
A relação entre o filme e a matéria de Empreendedorismo Social é que ambas 



 86 

visam fazer com que as pessoas percebam e realmente acreditem que 
podem fazer a diferença no mundo. Uma frase dita no filme retrata bem isso 
“O reino das possibilidades está na nossa mente” e quando nós desistimos 
de tentar mudar o mundo, todos nós perdemos (Aluno 1 - relatório à luz do 
filme A corrente do bem).  

 
 Apesar de expressar a compreensão de que o mundo pode ser transformado por 

meio do empreendedorismo social, os alunos utilizam nas discussões colocadas no 

texto, as falas dos entrevistados nos documentários ou dos personagens do filme. No 

primeiro exemplo, para justificar o que mais chamou sua atenção o aluno faz uma 

paráfrase de uma das entrevistas dadas no documentário. No outro exemplo, o aluno 

cita uma fala de um personagem para estabelecer a ligação entre ES e o filme 

assistido, pouco indo além dessa reprodução. Mas mesmo assim, tais relatos podem 

ser classificados como compreensão, pois as paráfrases ou citações de trechos do 

filme denotam que deram significado e justificaram sua relação com o ES.  

 Alguns discentes demonstram nos seus relatórios que se renderam 

completamente aos conceitos apresentados nos vídeos. Muitas vezes quando eles se 

deparam com uma nova teoria ou perspectiva de olhar para os negócios, confiam 

plenamente naquilo que estão entrando em contato pela primeira vez. Observou-se 

isso repetidamente em textos que eles deixam claro que concordavam com tudo o 

que assistiram: 

 
Concordo com todas as ideias do filme, achei excelente! (Aluno 2 - relatório 
à luz do documentário Uma verdade inconveniente). 
 
Eu concordo plenamente com eles, no inicio do filme menciona que muitas 
pessoas não tentam mudar o mundo por achar que isso é impossível, que 
sempre existirá pobreza, miséria [...] (Aluno 4 - relatório à luz do documentário 
Quem se importa). 
 
Eu particularmente concordo com todos os aspectos abordados no filme e 
vejo sim possibilidade de haver solução para todo esse caos em que vivemos 
[…] (Aluno 7 - relatório à luz do documentário História da pobreza). 
 
Concordo em todos os aspectos o filme, a cena final é meio chocante, mas 
mostra a realidade (Aluno 14 - relatório à luz do filme A corrente do bem). 
 

 Se render completamente a uma teoria ou ideia é uma evidência de 

compreensão, e de acordo com Kember et al. (2008), se trata de um conhecimento 

que é limitado. Isso porque existe um forte potencial do aluno não ter incorporado, de 

fato, os conceitos aprendidos, o que o impossibilita de realizar uma reflexão mais 

densa sobre o que vê. E essa não é a intenção da disciplina, haja vista que um dos 

objetivos explícitos atitudinais do ensino de empreendedorismo social na 
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Universidade pesquisada, é justamente fazer com que os alunos se posicionem 

criticamente diante da realidade social e ajam como protagonistas, compreendendo 

as potencialidades do ES. Todavia, para que tal objetivo seja alcançado esse aluno 

precisa transcender a compreensão.  

 

Reflexão 
 

 Dos quatro níveis propostos por Kember et al. (2008), esse é o primeiro que 

considera que o estudante demonstrou efetivamente uma reflexão. De acordo com 

esta classificação, os textos têm de demonstrar que o conteúdo aprendido foi 

significativo, e que este é capaz de fazer relações com suas experiências pessoais, 

e/ou indicar uma aplicabilidade prática daquilo que aprendeu.  

 Apenas 4 % dos textos analisados apresentaram reflexão. Esse número é baixo 

e também muito semelhante com uma pesquisa realizada com mestrandos do México, 

em que 3% dos textos indicaram esse nível de reflexão. Isso mostra que não é 

necessariamente o nível de escolaridade que está determinando o tipo de reflexão 

produzida pelos estudantes, portanto, existe um grande desafio no sentido de 

conseguir provocar dentro da sala de aula mudanças de concepções e reflexões mais 

profundas. 

 Esse nível de reflexão se manifestou por meio de três elementos encontrados 

nos textos: (1) o aluno relacionou os vídeos com a sua própria vida; (2) expôs alguma 

ideia que transcendeu o conteúdo aprendido na disciplina e (3) demonstrou que 

estabelece uma aplicação prática do empreendedorismo social. Neste nível de 

reflexão se percebe uma relação mais estreita entre a mudança de olhar dos discentes 

acerca do empreendedorismo social. 

 De acordo com as análises, pode-se destacar que os discentes que escreveram 

estes textos que demonstraram reflexão, foram capazes de conectar o conteúdo 

aprendido com suas próprias vidas e experiências. Os alunos começam a fazer uma 

autoanálise de seu próprio comportamento, e da sociedade de um modo geral, 

reavaliando-se:  
 

Muitas vezes acreditamos que nossas ações não farão diferença na 
sociedade, mas estamos sendo lenientes de certa forma. Pois queremos nos 
isentar da nossa responsabilidade como cidadãos. Estamos ligados no 
automático, nos deixamos levar pelo andar da carruagem, que nos direciona 
a fechar os olhos diante das mazelas e injustiças do mundo. E, quando, 
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muitas vezes, tentamos nadar contra a corrente, tentando fazer algo que 
ajude a mudar o mundo para melhor, somos atraídos a desistir diante dos 
desafios e dificuldades [...] A ideia do filme e a disciplina de 
Empreendedorismo Social se assemelham bastante pois buscam uma 
melhora da vida na sociedade através de nossas próprias ações. Estas ações 
podem ser voltadas para um nicho específico na sociedade, que esteja 
carente de algo no momento, porém suas consequências positivas podem 
ser refletidas por toda sociedade (Aluno 2 - relatório à luz do filme A corrente 
do bem). 
 
Podemos ver na nossa sociedade atual que o problema de nós estarmos em 
um mundo ainda tão em retardo em relação ao empreendedorismo [social] é 
que por muitas vezes ainda achamos que a culpa de estarmos nessa situação 
de falta de amor e humanidade para com o nosso próximo seria culpa do 
governo, e não de nós mesmo que vemos certas coisas acontecerem e não 
tentamos fazer nada para mudar. Em nossas aulas de Empreendedorismo 
[Social] vemos que quando somos cidadãos, nós nos importamos com as 
coisas ao nosso redor, e podemos com isso, chegar a nos perguntar se 
estamos sendo cidadãos ao meio em que vivemos, ou seja, todos os dias 
passamos por situações não agradáveis em relação à sociedade e não 
tomamos atitudes capazes de transformar aquelas pequenas situações 
(Aluno 29 - relatório à luz do documentário Quem se importa).  

 
 Outro elemento que indica reflexão é quando o estudante consegue colocar 

ideias que transcendam os vídeos e as aulas que ele assistiu. Tais elementos são 

raros. Isso significa que além de conseguir fazer conexões entre a disciplina com os 

documentários ou com o filme, ele também consegue transpor essas conexões, 

lembrando de outras leituras que realizou ou experiências que vivenciou. Exemplo 

disso é um aluno que recorre ao filósofo contemporâneo Zygmunt Bauman, para 

justificar o motivo de alguns problemas sociais: 

 
Segundo o filosofo polonês Zygmunt Bauman, nossa sociedade vive num 
conceito de “liquido-moderna”, pois, cada vez mais trocamos o contato físico 
pelo digital e isso nos torna menos sensíveis aos problemas das pessoas que 
nos cercam e faz também com que percamos grande parte da nossa empatia 
(Aluno 6 - relatório à luz do documentário Quem se importa). 

 
 Além disso, alguns alunos demonstraram como estabelecem a aplicação 

prática do empreendedorismo social na vida das pessoas. 	
 
O triunfo do empreendedorismo social é fomentar o desenvolvimento local, 
onde antes havia estagnação e pobreza, através de alternativas 
organizacionais inovadoras, que vão além da simples comercialização de 
produtos e serviços [...] o empreendedor social compartilha e amplia as suas 
ideias e soluções para beneficiar o maior número de pessoas [...] (Aluno 44 - 
relatório à luz do documentário Quem se importa). 

	

 Apesar do texto demonstrar uma crença muito forte, e talvez até ingênua ao 

caracterizar o empreendedorismo social como ‘triunfo’, em relação ao seu potencial, 
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percebe-se que há uma abertura de perspectiva para esses tipos de negócios sociais 

por parte dos alunos. No excerto acima, ele percebe que existe uma lógica diferente 

entre o empreendedorismo comercial e o empreendedorismo social e que a diferença 

reside justamente em oferecer soluções que gerem benefícios sociais para uma 

comunidade. Portanto, esse discente é capaz de estabelecer uma clara relação entre 

a disciplina e os vídeos, e colocar em questão até mesmo seu próprio comportamento. 	
 
Reflexão Crítica  
 

 Esse é quarto e o mais alto nível de reflexão, raramente é encontrado (KEMBER 

et al., 2000, 2008). Sua distinção em relação ao terceiro nível é que esse tipo de 

reflexão ocorre na medida em que o aluno demonstra claramente que mudou as 

perspectivas pelas quais ele enxerga um fenômeno ou pensa sobre ele.   

 Em relação aos textos dos vídeos, apenas um deles demonstrou indícios que 

mais se aproximam de uma reflexão crítica. O que representa menos de 1% dos 

relatórios analisados, quando a disciplina de ES mudou a perspectiva do aluno. O 

texto foi classificado dentro desta categoria, pois o estudante demonstra que passou 

a pensar no capitalismo a partir de outra forma: 

 
O curso de Empreendedorismo Social se iniciou com uma pergunta: 
“Economia ou necessidades sociais? ” Nos levando pensar na hipótese de 
dois mundos. Um mundo voltado e focado na economia, e outro na 
sociedade, me chamando a atenção, porque pela primeira vez me deparei 
com a aprovação do capitalismo e ao mesmo tempo com a preocupação com 
as necessidades sociais, me levando a ter outro pensamento do assunto 
(Aluno 44 - relatório à luz do documentário História da pobreza, minha ênfase. 
Grifou-se). 

 
 
 O discente menciona que o curso fez com que ele repensasse a existência de 

dois mundos diferentes, que não se encontravam. Um voltado para o capital e outro 

para a sociedade, contudo, ele reconhece que pode pensar num modelo econômico 

que se preocupe com questões sociais, mesmo a partir de uma perspectiva capitalista. 

Tanto Dewey (1959) quanto Brookfield (1998), dizem que um dos processos que 

ocorre na RC é a análise de hipóteses, que acontece quando o indivíduo pensa sobre 

aquilo que tem como certo à luz de uma nova teoria, e a partir daí consegue mudar 

seu entendimento. Quando o docente apresenta dois tipos de sistemas, um baseado 

no capital e outro baseado em atender necessidades sociais, ele conseguiu provocar 

uma situação em que esse aluno se deparasse com um dilema desorientador. E para 
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Mezirow (1978) esse dilema é indicador é que pode desencadear uma aprendizagem 

transformadora.  

 Em outro momento do relatório aluno continua demonstrando que a disciplina de 

ES mudou sua visão: 

 
Sempre quando estudei o sobre “sociedade” ou “desigualdade social” o 
capitalismo foi colocado como culpa, e por conta desse julgamento sobre a 
nossa atual sociedade, a qual me encaixo e gosto de como funciona, nunca 
gostei e pensei no assunto. Porém com o curso de empreendedorismo 
minha visão mudou, pois conheci empresas com fins lucrativos e que ao 
mesmo tempo se preocupava com a desigualdade e as necessidades sociais, 
para mim, é juntar o útil ao agradável (Aluno 44 - relatório à luz do 
documentário História da pobreza, minha ênfase. Grifou-se). 

 
 É importante perceber que apesar de dizer que a disciplina mudou sua visão, ele 

diz que “gosta de como a sociedade funciona”. Infere-se a partir desse relato que o 

aluno se identifica com o modelo capitalista, porém, enxerga no empreendedorismo 

social uma ferramenta para atender as necessidades sociais, que também considera 

importante. Por outro lado, o fato dele mencionar que sempre quando estudou sobre 

temas relacionados com sociedade e desigualdade social, o capitalismo era colocado 

como culpado, pode-se considerar essa afirmação por meio de dois tipos de análises:  

 (1) o aluno pela primeira vez se depara com uma disciplina que trata de assuntos 

sociais à luz de soluções abarcadas pelo capitalismo, e isso faz com que ele faça uma 

reflexão sobre os pressupostos (MEZIROW, 1998), o que denota um indício de uma 

reflexão crítica que pode levar a uma aprendizagem transformadora.  

 Ou, (2) quando ele percebe que existe uma linha ou ideia que o deixa 

confortável no contexto de uma sociedade capitalista, ao vislumbrar que há saídas 

dentro do próprio sistema. Ao pensar no lucro com benefícios sociais, o discente 

encontra uma forma de se sentir bem com ele mesmo, já que afirma, que sempre 

“gostou desse modelo”. Olhando essa afirmação, desse ponto de vista, se pode inferir 

que talvez o estudante não chegue a apresentar uma mudança de pensamento no 

sentido de rever o lugar das empresas na sociedade. Talvez para ele, o 

empreendedorismo social seja uma forma de lhe trazer conforto no contexto de um 

modelo capitalista. No entanto, a despeito da natureza e grau de criticidade que ele 

atingiu, houve uma clara declaração de uma mudança de perspectiva. 

 Por fim, ele termina o texto dizendo que agora enxerga as coisas de forma mais 

coletiva e menos individual 
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Outro tema abordado em aula que me chamou atenção, e demorei para 
concordar é a ideia de pensamento coletivo […]. Ao analisar essa diferença 
de colonização e diferença de pensamento, um mais individual e outro nem 
tanto, e também o resultado de cada tipo de pensamento, me faz aceitar a 
ideia de pensamento coletivo porque para o país crescer a desigualdade 
deve diminuir e uma vez que temos um país desenvolvido, todos, sem 
exceção, são favorecidos. Por tanto o que eu entendi sobre o curso é a 
necessidade do bem coletivo para melhorar para mim. Me faz ver as coisas 
menos individuais e mais coletivas (Aluno 44 - relatório à luz do 
documentário História da pobreza, minha ênfase. Grifou-se). 

 
 Novamente, o aluno faz uma análise de pressupostos quando afirma que 

observou as diferenças existentes entre pensar num mundo a partir de um olhar 

individualista em contraste com um pensamento coletivista. E expressa claramente 

que mudou sua maneira de pensar. Além de revelar uma revisão de pressupostos, o 

trecho apresenta outro passo precursor para a aprendizagem transformadora, de 

acordo com Mezirow (1998). Trata-se do processo que o autor chamou: reintegrado à 

vida. Isso acontece quando o estudante a partir de uma nova aprendizagem 

reconhece que pode se apropriar daquele novo conhecimento e integrá-lo à sua vida. 

Dessa forma, ao dizer que passou a ver as coisas a partir de uma lente mais coletiva 

e menos individual, e que isto é o melhor para todos, demonstra que ele pode estar 

incorporando esse novo conhecimento, que passa a fazer parte do seu repertório, da 

sua própria vida.  

 

7.3 Análise do roteiro entregue pelos alunos no final da disciplina   
 
 Após as análises dos processos reflexivos durante a disciplina, procedeu-se a 

análise do final do semestre letivo. Após os alunos entregaram todas as atividades, 

inclusive o projeto final, foi solicitado, no último dia de aula, para que eles 

respondessem um roteiro com perguntas abertas. A elaboração do roteiro, composto 

por oito perguntas, foi inspirando em Kember et al. (2008) e King (1998).  Esse roteiro 

foi analisado à luz destes autores, e a intenção da análise foi observar se houve uma 

evolução da turma em relação aos níveis de reflexões.  

 A primeira pergunta do roteiro questionava o estudante sobre qual a imagem que 

ele tinha de si próprio, enquanto profissional, quando escolheu fazer administração. A 

intenção dessa pergunta foi compreender qual a imagem esse aluno projetava do 

campo da Administração, e se de alguma forma esta imagem poderia ser concernente 

com as preocupações da disciplina de Empreendedorismo Social. Apenas dois alunos 

deram respostas que levavam a entender que estavam preocupados com o impacto 
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das suas ações na vida das pessoas quando escolheram fazer Administração: 
 
[Pensei em] alguém capaz de tomar decisões que impactem muitas vidas. 
Sejam elas de pessoas que trabalhem comigo ou de clientes e demais 
stakeholders. Ter em minhas mãos o "Sim" e o "Não", visando algo maior 
(Aluno 88). 
 
[Imaginei] fazendo alguma coisa importante para a vida das pessoas [...] 
(aluno 139). 

 
 No primeiro exemplo, do aluno 88, ele evidencia que ao escolher fazer o curso 

de Administração ele se imaginou como alguém capaz de impactar a vida de pessoas 

por meio de suas ações. E o aluno 139 descreve que se enxerga fazendo alguma 

coisa importante para a vida das pessoas.  Por algum motivo, esses dois alunos 

entraram no curso, projetando-se como profissionais que exerceriam atividades que 

impactariam a vida de outros indivíduos. 

 As respostas dos demais 36 alunos estavam relacionadas com imagens de 

empresários de sucesso, empreendedores e gestores dos negócios da família: 

 
Eu tenho vontade de dar continuidade nas empresas da minha família e quem 
sabe até empreender como eles fizeram (Aluno 92). 
 
[Imaginei] um profissional bem sucedido e realizado (Aluno 135). 
 
[Tenho a imagem] de um profissional de grandes empresas (Aluno 138). 
 
Me imaginei como uma executiva de sucesso (Aluno 83). 
 

 As respostas acima não são surpreendentes para alunos que resolveram 

escolher cursar Administração, contudo, elas revelam que a maioria deles se 

enxergam como profissionais que pensam no seu sucesso individual, ou na 

continuidade da empresa da família, mais do que em trabalhar em na promoção de 

um bem-estar coletivo. Estão pensando neles mesmos, como executivos, 

empresários, como pessoas que ganham dinheiro por meio de atividades 

empresariais, somente. Dessa maneira, será importante perceber se a disciplina de 

Empreendedorismo Social, mudou de alguma forma a maneira como esses 

estudantes olham para as possibilidades do universo da Administração e para eles 

mesmos enquanto profissionais  

  

Ação Habitual 
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 Dos 38 roteiros analisados, aproximadamente 10% foram classificados como 

não reflexivos, o que representa 4 roteiros. Esse número é um pouco diferente do 

resultado da análise dos relatórios, que apresentou 18%. Porém, deve-se levar em 

consideração que os alunos realizaram os relatórios enquanto ainda estavam no início 

do curso. E agora, esses roteiros, foram respondidos após o término do curso. Dessa 

forma, era de se espera que houvesse uma evolução. Se consideramos em termos 

percentuais, houve um leve progresso, já que 8% dos textos deixaram de ter uma 

ação não reflexiva.  

 Umas das perguntas apresentadas no roteiro era: “Como você avalia a relação 

entre empreendedorismo social e o retorno financeiro do empreendimento? 

Descreva”. Essa pergunta foi realizada, tendo em vista que um dos principais 

conceitos apresentados pelo professor da disciplina em sala de aula, era que o retorno 

financeiro é intrínseco ao empreendedorismo social, e que os alunos não podiam criar 

um negócio social que não considerasse o lucro. E por meio das observações 

realizadas em classe notou-se que o docente trabalhou essa relação entre lucro e 

negócios sociais na maior parte das aulas. Portanto, toda vez que o aluno apresentou 

no roteiro uma resposta equivocada ou não soube explicar a relação entre 

empreendedorismo social e retorno financeiro, considerou-se que o texto não 

apresentou uma compreensão, quiçá uma reflexão: 

 
Não saberia explicar (aluno 117). 
 
Infelizmente não possui uma relação tão direta (Aluno 139). 
 
Varia de pessoa para pessoa, claro que é necessário a ação social, mas nem 
sempre é possível conciliar harmonicamente (Aluno 40). 

 
 
 No primeiro exemplo o aluno sequer tenta explicar a relação existente, 

enquanto que no segundo exemplo ele afirma que essa relação não existe. Kember 

et al. (2008) apontam que isso ocorre quando o aluno não alcança o entendimento de 

um conceito ou teoria. Dessa forma, por alguma razão, esses dois alunos não 

conseguiram estabelecer a conexão proposta e ensinada pelo professor. Já no 

terceiro exemplo, do aluno 40, ele enfatiza a necessidade de uma ação social, o que 

pode indicar que não necessariamente esteja considerando o empreendedorismo 

social em si, mas ações pontuais. Além disso, ainda questiona a viabilidade de 

conciliar harmonicamente essa ação social com os objetivos financeiros do negócio.  
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 Um outro exemplo de não reflexão foi quando o aluno deu respostas evasivas. 

Quando questionado sobre “o que aprendeu” na disciplina, ele deu a seguinte 

resposta: 

 
Mais do que mostrar conteúdos novos se aprofundou em conteúdos poucos 
conhecidos por mim. Comecei a entender mais precisamente como funciona 
e ter diferentes opiniões sobre o que era antes de entender (Aluno 63). 

 

 Apesar de responder que aprendeu novos conteúdos, ele não faz menção 

sobre o conteúdo desta aprendizagem. Kember et al. (2000) também afirmam que 

esse nível de pensamento é pouco comum em cursos universitários. Portanto, a turma 

ter apresentado um pequeno percentual dentro desta categoria, vai ao encontro do 

que os autores que desenvolveram a metodologia de avalição têm observado em suas 

pesquisas.  

 

Compreensão  
 
 Assim como nas análises dos relatórios, o nível de compreensão foi o maior 

novamente, contudo, nota-se uma diferença. Enquanto que os relatórios 

apresentaram 78% desse extrato, agora, nas respostas dadas por meio dos roteiros, 

observou-se um nível de 53% de compreensão, o que é positivo, pois indica uma 

diferença de 25% de alunos que puderam ser classificados para a categoria de 

reflexão. Kember et al. (2000) ratificam esse resultado quando afirmam que nas 

universidades é comum que o nível de compreensão junto com o de reflexão sejam 

os maiores.  

 Esses discentes que demonstram uma compreensão por meio dos seus textos, 

foram assim classificados por conta de dois aspectos: suas repostas indicaram que 

(1) compreenderam a relação entre empreendedorismo social e o retorno financeiro e 

(2) evidenciaram que aprenderam algo novo a partir da disciplina.  

 O primeiro aspecto que está relacionado com a compreensão da relação de 

empreendedorismo social com o retorno financeiro, o que pode ser evidenciado nos 

seguintes excertos de seus textos: 

  
Empreendedorismo social é algo que deve ser aplicado de forma que seja 
inovador e que faça a diferença na sociedade, e assim seria possível dar 
início a um retorno financeiro benéfico (Aluno 92). 
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Empreendedorismo social é um empreendimento que como qualquer outro 
gera lucro, porém tem a finalidade de ajudar/melhorar a sociedade (Aluno 
136). 
 
Para empreender [socialmente] não basta pensar em algo e apenas aplicar, 
e sim deve ser visto vários aspectos e que principalmente deve ter lucro 
mesmo sendo [empreendimento] social, pois só assim será possível manter 
o negócio ativo por muito tempo (Aluno 92). 
 
Absorvi muito conhecimento com a matéria, aprendi que todo 
empreendimento mesmo que social tem que ter lucro mesmo focando na 
sociedade (Aluno 150).  
 

 Nota-se que esses discentes compreenderam que existe uma relação viável 

entre ES e lucro. Contudo, quando se pede para que apliquem esse conhecimento e 

criem um negócio social, eles demonstram dificuldades: 
 
Um problema real nos dias de hoje é a falta de educação nas escolas, minha 
solução é fazer uma empresa associada a escolas particulares e selecionar 
bons alunos de escolas públicas que estejam interessados em uma 
oportunidade para ter bolsa nessas escolas (Aluno 42). 

 
 O aluno do texto acima, por exemplo, foi um dos discentes que compreenderam 

o conceito central ensinado na disciplina de Empreendedorismo Social, porém, 

quando solicitado a dar uma solução para um determinado problema social, ele 

identifica a problemática, contudo, não faz uma relação de como pode gerar receita 

com o negócio. Outros estudantes quando questionados sobre o que fariam para 

solucionar um problema, ou disseram que não sabiam, ou deixaram a resposta em 

branco. Novamente, Kember et al. (2008) vão dizer que essa é uma característica 

desse nível de pensamento, uma vez que os discentes podem aprender conceitos, 

por meio de um livro ou de uma aula, e mesmo assim, não entenderem como podem 

aplicar isso na prática.  

 Outro modo que a compreensão se manifestou nos textos dos alunos foi 

quando expressaram que aprenderam alguma coisa nova com a disciplina: 

 
Eu acreditava que o mais vantajoso era abrir uma empresa convencional, 
pois me traria mais lucro do que uma empresa de cunho social. O 
empreendedorismo social, para mim, antes de cursar a disciplina se 
assemelhava com um voluntariado ou algo do tipo (Aluno 19). 
 
[A disciplina] trouxe conhecimento no âmbito de empresas que são fundadas 
para dar retorno para a sociedade além do financeiro. Antes eu achava que 
tudo que trouxesse retorno para a sociedade era ONG (Aluno 83).  

 
 Percebe-se que os dois alunos acima antes de cursar Empreendedorismo 

Social, relacionavam o conteúdo da disciplina com ações de natureza filantrópica, 
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voluntariado, ONGs. Neste sentido, o curso serviu para lhes dar uma nova visão sobre 

o tema. Um outro aluno (90) afirma que descobriu que pode, independentemente do 

tamanho do empreendimento, contribuir resolvendo problemas socioambientais. Isto 

é, que este tipo de atividade não se resume ao universo das grandes corporações: 
 

[Aprendi] que um empreendimento mesmo pequeno pode contribuir 
enormemente para os problemas socioambientais (Aluno 90). 

 

 Começa a haver uma clareza por parte dos alunos de que a força da ideia é 

mais importante do que o porte organizacional de um negócio. Outro estudante leva 

a entender que a partir da disciplina aprendeu que existe mais uma opção de 

desenvolvimento de negócios dentro do escopo da Administração de Empresas, que 

passou a ver as questões sociais não como algo estranho a Administração, mas como 

parte do seu campo de atuação. Além disso, demonstra que o ES pode ser uma 

solução para sanar as necessidades sociais das pessoas: 
 
Depois da disciplina descobri uma parte muito interessante da Administração 
com o empreendedorismo social, trabalhar com empreendedorismo social 
pode ajudar as pessoas que necessitam (Aluno 100).  

 

 Portanto, como era de se esperar, a compreensão, novamente foi o resultado 

predominante nas análises. Kember et al. (2008) afirmam que esse nível limitado de 

pensamento ocorre frequentemente em alunos que não tem experiências 

profissionais. Infere-se que tais alunos tenham uma dificuldade maior de fazer 

relações entre a teoria e a prática.  

 

Reflexão 
 

 Antes de apresentar os trechos e discutir esse nível de pensamento, se faz 

importante destacar uma resposta de um aluno, que apesar de demonstrar uma 

reflexão sobre o conteúdo da disciplina, traduz a dificuldade e o desafio de produzir 

uma reflexão crítica a partir das aulas: 

 
Infelizmente, junto com a disciplina de Empreendedorismo Social, curso 
outras disciplinas que reforçam ainda mais o comportamento voraz do 
capitalismo. Em certos momentos me pergunto se vale a pena seguir uma 
linha social ou uma linha mais tradicional de empreendedorismo. 
Principalmente porque acredito que empreender e gerar empregos é uma 
forma muito válida de contribuir com a sociedade (Aluno 88) 
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 É interessante notar alguns aspectos nesta resposta. Apesar do aluno ainda 

estar no primeiro ano do curso de Administração, ele já nota um conflito entre o que 

aprendeu na disciplina de ES e o que aprendeu em outras disciplinas. E por conta 

desses conflitos ele questiona, “se vale a pena seguir uma linha social ou uma linha 

mais tradicional de empreendedorismo”. Parece que no fim da sua resposta ele se 

convence de que o empreendedorismo tradicional já supre essa necessidade social. 

Talvez ele esteja sendo influenciado pela teoria do acionista, que vai dizer que a 

responsabilidade social da empresa é gerar lucros dentro da lei (BARBIERI, 2012). 

Esse pensamento contradiz o que foi ensinado na disciplina. Todavia, não se pode 

dizer que esse aluno não teve reflexão apenas pelo fato de não ter aderido ao conceito 

de empreendedorismo social, pois, em sua resposta, diz compreender a existência de 

uma outra maneira de fazer negócios, “a disciplina [...] apresentou um novo modo de 

se fazer negócio e o quão grande podem ser os empreendimentos sociais”, e ele faz 

uma reflexão sobre isso, mesmo não mudando sua concepção neste momento. 

Quando questionado se a intenção de ser administrador tem uma relação com ES, ele 

diz: 

 
Não sei qual rumo minha carreira irá tomar, mas sem dúvida o 
empreendedorismo social passa a ser uma possibilidade. Considerando que 
eu não sabia que existia essa possibilidade antes de cursar a disciplina (Aluno 
88). 
 
  

 Mesmo que dê a impressão de não incorporar, neste momento, os conceitos 

de empreendedorismo social, não descarta a possibilidade de pensar em ES como 

uma possibilidade de carreira. Denota-se uma ambiguidade no discurso desse aluno, 

ao mesmo tempo em que ele compreende a importância de ES, ele ainda não está 

convencido de que seja o melhor caminho.  

 Essas respostas apenas ratificam a impressão de que um dos maiores 

desafios, para que haja uma reflexão crítica e aprendizagem transformadora à luz dos 

conceitos de ES, é romper com essa lógica predominante de que as organizações 

estão somente à serviço do lucro para os acionistas e nada mais. Springett e Kearins 

(2001) dizem que existe uma luta ideológica quando se tenta introduzir no currículo 

de Administração questões relacionadas ao que é ensinado dentro dessa disciplina, 

por exemplo. Para essas autoras ainda existe um legado muito grande da teoria 
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ortodoxa dentro dos cursos de Administração e tal legado é explicitado pela resposta 

desse aluno.  

 Porém, mesmo com esses desafios, é possível afirmar que no final do curso 

ess turma avançou em suas reflexões. Pois, quando foram avaliados os relatórios no 

início do período letivo, apenas 4% dos textos demonstraram o nível de reflexão. 

Agora, com base nas respostas dadas no roteiro, esse nível de reflexão subiu para 

29%, o que significa que essa classe evoluiu ao longo do semestre.  

 Um exemplo de reflexão ocorre quando o aluno faz uma avaliação sobre a sua 

própria vida. Para Kember et al. (2000) o discente pensa de forma reflexiva quando 

reavalia suas experiências, como no caso do excerto abaixo em que um estudante faz 

um tipo de análise e avaliação sobre o seu modo de viver: 
 

Com certeza acho que essa aula foi importante (não só para mim, mas para 
a maioria dos colegas). Enxergar que o mundo não gira em torno do nosso 
umbigo, que existem pessoas que precisam mais do que nós e que gostariam 
de estar em nosso lugar. Muitos de nós não valorizamos o que temos e depois 
de assistir as aulas de Empreendedorismo Social [eu] abri os olhos. Sempre 
que eu puder tentarei ajudar o próximo e além disso, comecei a ter mais 
empatia com o próximo (Aluno 14). 

 

 Ao dizer que: “Muitos de nós não valorizamos o que temos e depois de assistir 

as aulas de Empreendedorismo Social [eu] abri os olhos”, ele reveja que começou a 

enxergar a realidade social a partir de outra perspectiva. Mezirow (2009) diz que uma 

das condições ideias para que ocorra uma aprendizagem significativa, é a disposição 

do aluno de estar aberto para pontos de vistas diferentes. Portanto, a resposta desse 

discente pode ser considerada fruto de um pensamento reflexivo, que leva a uma 

mudança. Mesmo que o aluno não estabeleça uma relação explicita entre a disciplina 

com negócios empresarias, ele faz uma ligação com sua vida pessoal, o que para 

Kember et al. (2008) já é considerado uma reflexão.  

 Outro aspecto observado nos alunos que pensaram reflexivamente foi que eles 

conseguiram relacionar o conteúdo aprendido com uma aplicação prática. Umas das 

perguntas do roteiro pedia para que eles imaginassem que receberam um desafio de 

resolver um problema social ou ambiental seguindo os princípios de 

empreendedorismo social, e depois pedia para que eles detalhassem o problema e 

sua possível solução. A maior parte dos alunos até identificavam um problema, 

contudo, na hora de apresentar uma solução não conseguiam relacioná-la com um 
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negócio. Muitas vezes tais soluções ficavam no campo do assistencialismo e das 

ações sociais, apenas. O que não condiz com o conteúdo ensinado em sala de aula.  

 Todavia, os alunos que apresentaram um nível de reflexão, não somente 

identificaram problemas sociais, mas também propuseram modelos de negócios 

potencialmente lucrativos para resolver tais problemas. Abaixo, apresentam-se dois 

exemplos de como esses alunos enxergam essas oportunidades: 

 
O problema poderia ser a desnutrição em uma comunidade carente. Por ser 
uma comunidade carente, talvez haja mão de obra ociosa esperando para 
ser ativada. Minha ideia nesse caso, seria empregar estas pessoas com 
jornadas curtas de trabalho ao dia, algo em torno de 4 horas diárias. A ideia 
é que estas pessoas produzam alimentos saudáveis que reforcem a dieta da 
comunidade. Utilizaríamos insumos rejeitados de grandes centros de 
distribuição como o CEASA e sobras impróprias para vendas de feiras 
comuns. Uma equipe coletaria (Compraria mais barato) estes alimentos 
nestes lugares e levariam para um espaço na comunidade, onde eles seriam 
processados para consumo em poucos dias. Poderíamos produzir papinhas 
para bebês, farinhas de suplemento, sopas, etc. A maneira pela qual estes 
produtos seriam vendidos se daria pela forma de assinaturas. O morador da 
comunidade pagaria um valor mensal ou semanal para receber em casa 
todos os dias (ou por outro período qualquer) estes alimentos que 
complementariam a dieta de sua família (Aluno88). 
 
Sim, é possível [empreender socialmente]. Por exemplo, [há] um problema 
de educação para as pessoas com deficiências visuais. A solução deste 
projeto é criar um aplicativo que os deficientes possam aprender em qualquer 
lugar onde estejam e a forma de lucro são as vendas desses aplicativos mais 
sofisticados para escolas particulares e a partir disso doar o aplicativo para 
pessoas mais carentes (Aluno 125). 

 
 Obviamente que não se pode compreender plenamente os detalhes desses 

modelos, já que apenas relataram um resumo dos negócios que imaginaram, porém, 

percebe-se que nestes dois casos, eles olharam para problemas sociais e usaram o 

conceito de que o empreendimento social deve gerar lucro. Logo, eles foram capazes 

de estabelecer uma aplicação para aquilo que discutiram em sala de aula.  

 Quando os discentes pensam sobre suas ideias e / ou atitudes e tais reflexões 

são produzidas à luz do que aprenderam (KEMBER et al., 2000), considera-se que 

eles apresentam um pensamento reflexivo.  
 
Antes da disciplina de Empreendedorismo Social, desconhecia fatos, como: 
empreendimentos sociais devem ter lucro [...] Não devemos esperar que o 
Estado supra as demandas socioambientais, os empreendedores [sociais] 
poderão fazê-las (Aluno 159). 
 
O maior conteúdo [que aprendi] foi a abertura de mente para 
empreendimentos sociais! Existe muito preconceito ainda mais pelo lado da 
Administração, onde o foco é quase sempre o lucro [...] Mudei minha visão 
com relação ao Brasil em modo geral! Temos recursos, mas não são 
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utilizados da melhor forma. Antes eu achava que o país era muito ruim com 
relação a recursos. Porém, agora percebo que o problema está em como 
estão sendo utilizados (Aluno 147). 
 
[Depois das aulas] comecei a ver o outro de uma maneira mais empática 
(Aluno 149).  

 

 Muitas vezes o professor, em sala de aula, questionou os alunos sobre o papel 

do Estado em relação às necessidades socioambientais e, como já foi demonstrando 

por meio das observações realizadas, na maior parte do tempo, os alunos diziam que 

responsabilidade de prestar serviços sociais era do governo e, dificilmente 

compreendiam que o empreendedorismo social poderia ser uma resposta para tais 

necessidades. Contudo, ao analisar a resposta do aluno 159, ela evidencia, que além 

de compreender que os negócios sociais são fontes de lucros, eles também existem 

para responder as demandas socioambientais da sociedade, e que essas respostas 

não precisam partir apenas do governo, elas podem surgir dos empreendedores 

sociais.  

 Outro discente continua fazendo uma reflexão sobre o Brasil, ele diz: “Antes eu 

achava que o país era muito ruim com relação a recursos. Porém, agora percebo que 

o problema está em como estão sendo utilizados”. Dewey (1959), diz que quando o 

indivíduo tem um novo entendimento sobre algo, ele está pensando reflexivamente. 

Portanto, o fato do aluno dizer que enxergava o país de uma forma, e agora, no final 

da disciplina, enxerga de outra, é um indicio de que ele produziu uma reflexão a partir 

do que aprendeu. Além disso, ele diz que existe um preconceito muito grande, por 

parte da Administração, em relação ao ES, e que por conta das aulas, ele vê o 

empreendedorismo social de forma diferente.  

 E, por fim, mostra-se o exemplo do aluno que diz que começou a “ver o outro 

de uma maneira mais empática”. Ele não explicita que repensou sobre suas atitudes 

em relação ao outro, contudo, quando afirma que olha para o próximo de forma mais 

empática, implicitamente evidencia que fez uma reflexão sobre como enxergava o 

outro, e por conta dessa reflexão, adquiriu mais empatia. Dewey (1959) também 

afirma que o pensamento reflexivo está relacionado com o processo de 

intelectualização das ideias, e quando há essa intelectualização há uma condição 

favorável para que surja uma nova ideia, ou nova forma de pensar. Sarikaya e Coscun 

(2015) dizem que o ensino do empreendedorismo social passa pela necessidade de 

fomentar a empatia no aluno, e isso se faz importante, justamente pelo fato do 
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indivíduo viver numa sociedade competitiva que é resultante de pessoas que pensam 

mais em si mesmas, do que nos outros. Muitas das reflexões feitas pelos alunos, 

mostraram a construção dessa empatia no decorrer das aulas. 
 

Reflexão Crítica  
 
 Os achados dessa categoria vão ao encontro dos resultados obtidos nos 

relatórios produzidos pelos alunos no início da disciplina de ES e, ao encontro dos 

resultados verificados na literatura (KEMBER et al. 2000, 2008; MCKAY; DUNN, 2015; 

ROUX; MORA; TAMEZ, 2012). Ou seja, a reflexão crítica apareceu timidamente, 

contudo, diferentemente do que ocorreu no início do semestre, três textos 

apresentaram indícios de RC. Lembra-se que esse tipo de reflexão é a mais 

sofisticada de todas, pois envolve uma reflexão sobre as crenças mais profundas, e 

consequentemente, reside numa veemente mudança de perspectiva (KEMBER et al. 

2008). Por isso, também é a mais difícil de ser encontrada (KEMBER et al. 2000). A 

diferença da RC para a reflexão é que essa última pode resultar de um pensamento 

mais precipitado e menos profundo, enquanto a RC, leva em consideração mais de 

uma premissa, e é fruto de um pensamento mais significativo e detalhado (MEZIROW, 

1998).  Em função disso, o que irá ser apresentado a seguir são trechos que dão 

indícios de uma reflexão crítica, porém, não se pode afirmar de forma contundente 

que houve RC ou mesmo aprendizagem transformadora.  

 Uma das perguntas do roteiro questionava se o aluno percebeu alguma 

mudança nos seus valores, crenças, opiniões ou expectativas, sobre a relação entre 

empreendedorismo e demandas socioambientais. A maioria das respostas poderiam 

ser classificadas em duas categorias: (1) alguns alunos disseram que não houve 

mudança alguma; (2) outros discentes responderam que perceberam mudanças, 

contudo, não explicaram que mudanças foram essas. No entanto, os casos abaixo 

mostram claramente uma outra forma de pensar:   
 
A disciplina além de acrescentar meu conhecimento, trouxe uma visão mais 
ampla com relação aos problemas sociais que a sociedade enfrenta, além de 
trazer um sentimento de empatia com relação aqueles que necessitam (Aluno 
11). 
 

 O texto do aluno começa dizendo que percebeu que olha para os problemas 

sociais de forma mais ampla, e que, agora, enxerga o outro com mais empatia. Nota-
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se que o aluno 149 disse que também passou a ter mais empatia pelo outro, no 

entanto, seu texto foi classificado como reflexão apenas. Contudo, a diferença daquele 

texto para este é que, agora, o aluno 11, enfatiza o que mudou:  
 

Quando fizemos o projeto social [...] ficamos pensando em que poderíamos 
ajudar na sociedade e como, ainda assim, ter lucro. Isso me fez refletir sobre 
os problemas e necessidades presentes, essa reflexão me fez colocar-me no 
lugar de um morador de rua ou de alguém que passa fome, enfim esse 
sentimento de empatia me motivou a olhar mais para o próximo como ser 
humano, independente das circunstancia que o faz estar na rua ou passando 
fome, acredito que todo ser humano deve ter seus direitos básicos (Aluno 11). 

 

 O aluno diz que por conta do projeto desenvolvido em sala de aula, ele refletiu 

sobre os problemas e sobre as necessidades sociais que o circundam. Uma ação 

baseada a partir de uma reflexão crítica ocorre por meio de um pensamento contínuo 

sobre os problemas cotidianos (WILLIAMS; GRUDNOFF, 2011). Kember et al. (2000) 

também consideram que o ato do aluno reconhecer alguns equívocos revela indícios 

de RC. Um dos estudantes escreveu o seguinte texto: 
 
Antes da matéria, eu tinha uma grande visão equivocada do que era o 
empreendedorismo social [e depois] comecei a pensar em como uma ação 
minha interfere em toda a sociedade, e como irei agir no futuro para 
transformar positivamente a sociedade (Aluno 89). 

 

 Ele demonstra que pensava no ES de forma falha, e além de reconhecer esse 

equívoco, ele faz uma reflexão no sentido de repensar em suas ações e planejar como 

irá agir para impactar a sociedade em que vive. Essa resposta se assemelha muito 

com a do aluno 116: 

 
Comecei a observar mais as particularidades da minha comunidade e a 
analisar se há algo que possa fazer ao invés de jogar a culpa de estar do jeito 
que está para os outros (Aluno 116). 

 

 O aluno acima também reconhece que passou a enxergar seu entorno de 

maneira diferente, e compreendeu que pode agir em prol de sua comunidade. Kember 

et al. (2008) afirmam que muitas de nossas ações são regidas por um conjunto de 

crenças e valores que foram quase inconscientemente assimilados a partir de nossas 

experiências, por conta do ambiente em que vivemos. Por isso, quando esses alunos 

expressam estar agindo ou pensando de forma diferente, infere-se que isso seja 

resultado da fomentação de RC.  
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 Ainda pensando na reflexão crítica, Mezirow (1998) compreende que a RC é 

um dos requisitos para que ocorra uma aprendizagem transformadora e relaciona a 

AT com a condição da pessoa se colocar ou pensar em si mesma, a partir de um novo 

papel, diferente do qual ela vive hoje (MEZIROW, 1978). Dessa maneira, quando o 

aluno afirma “essa reflexão me fez colocar-me no lugar de um morador de rua ou de 

alguém que passa fome”, ou “Comecei a observar mais as particularidades da minha 

comunidade”, e ainda, “Comecei a pensar em como uma ação minha interfere em toda 

a sociedade”, de alguma forma, eles estão olhando para o mundo a partir de uma 

perspectiva diferente. Além disso, um aluno diz que, “esse sentimento de empatia me 

motivou a olhar mais para o próximo como ser humano, independente das 

circunstancia que o faz estar na rua ou passando fome”. Isso denota, levando em 

consideração todo o roteiro respondido, que esses estudantes, incitados pela 

disciplina de ES, desenvolveram um novo olhar que foi incorporado em suas vidas. 

  

  

7.4 Comparação dos níveis de reflexão entre o início e o término da disciplina 
 

Dessa forma, ao analisar o conjunto de todos de todos os relatórios e dos 

roteiros respondidos pelos alunos, observa-se que houve uma evolução da turma, 

num modo geral. O gráfico a seguir expressa esse progresso: 
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 Nota-se, por exemplo, que muitos alunos deixaram de ter uma ação habitual. 

Isso significa que passaram a compreender, ou mesmo refletir, à luz dos conceitos 

aprendidos na disciplina de ES. O percentual da compreensão diminuiu. Assim, pode-

se inferir que tais alunos saíram do nível de compreensão para o nível de reflexão ou 

reflexão crítica. E realmente foi o que ocorreu com esta turma, contudo, num próximo 

gráfico a ser demonstrado, percebe-se que alguns alunos que apresentaram relatórios 

classificados no nível de compreensão, ao responderem o roteiro, no final do 

semestre, demonstraram um nível de não reflexão. E por fim, a última categoria, 

reflexão crítica, apresenta uma evolução de 7%. Apesar do leve aumento, esse é um 

resultado positivo, ao considerar que três alunos, ao longo do semestre atingiram um 

nível de reflexão que é considerado o mais difícil de ser alcançado. 

 No gráfico abaixo, demonstra-se a evolução individual da turma analisada, 

excluindo 2 alunos que deixaram de entregar pelo menos 1 relatório no início do 

semestre, o que impossibilitou avaliar que nível de reflexão apresentaram. E, dez 

alunos não responderam aos roteiros entregues no final do semestre, mesmo sendo 

uma atividade obrigatória. Portanto, nessa análise, foram considerados 36 alunos, 

pois estes realizaram no mínimo um relatório no início do semestre e responderam ao 

roteiro no final do semestre. Dessa forma, pode-se comparar se tiveram evolução.  

 Também é importante destacar que, no início do semestre, foram analisados 

161 relatórios condizentes aos 4 vídeos que os alunos assistiram, portanto, se o aluno 

tivesse feito todas as atividades solicitadas pelo professor, deveria entregar 4 

relatórios. Todavia, alguns alunos entregaram apenas 3, 2 ou até mesmo 1 relatório. 

Sendo assim, os alunos que produziram os 4 relatórios, ou apenas 2, por exemplo, 

poderiam apresentar níveis de reflexões diferentes nas atividades. Ele poderia 

apresentar um nível de ação habitual em um relatório e apresentar um nível de 

compreensão no outro. Então, para realizar essa análise, foi considerado, nos 

relatórios, o maior nível de reflexão que cada aluno atingiu no início do semestre e, 

esse nível de reflexão foi comparado com o roteiro que o discente respondeu depois 

do último dia de aula.  

 No grupo analisado, 12 alunos apresentaram uma evolução, enquanto que 19 

alunos se mantiveram no mesmo nível e, curiosamente, 5 alunos apresentaram um 

nível inferior de reflexão no final do semestre, se comparado com o demonstrado no 

início.  



 105 

 Houve três tipos de progresso. O mais comum está relacionado com 8 alunos 

que saíram de um nível de compreensão e passaram para a reflexão. Esse resultado 

é interessante, pois demonstra que esses alunos deixaram de apenas entender os 

conceitos aprendidos na disciplina, e passaram a relacionar esses conceitos com suas 

vidas e até mesmo, enxergaram uma aplicação prática desses conceitos. O segundo 

tipo de progresso é condizente com 2 alunos de deixaram o nível de compreensão e 

apresentaram o nível de reflexão crítica, no final do curso. De alguma forma estes 

alunos foram impactados pelo que estudaram ao longo do semestre que mudaram 

suas concepções sobre a finalidade dos negócios. Um desses alunos, inclusive, 

manifestou ainda: “desejo seguir nesta área quando concluir a faculdade”. E houve 

um aluno que apresentou ação habitual no início do semestre e agora nas respostas 

dadas no roteiro, demonstrou uma compreensão da disciplina. Portanto, ao olhar esse 

resultado, percebe-se que um terço do grupo analisado apresentou alguma evolução 

ao longo do semestre.  

 Feitas essas considerações, é importante destacar os fatores que 

influenciaram esse um terço de alunos evoluírem em suas reflexões. Ao analisar uma 

pergunta que foi feita no roteiro, que questionava o que influenciou o estudante a ter 

alguma mudança relacionado a valores, crenças, opiniões ou expectativas, sobre a 

relação entre empreendedorismo social e demandas socioambientais, algumas 

respostas dão um norte para essa análise. Alguns discentes disseram que o professor 

teve um papel importante:  

 
O que me influenciou foi a humildade e a simplicidade do professor de 
Empreendedorismo Social, que mostrou que temos que ajudar pessoa [...] 
(Aluno 9). 
 
Foi o professor [que influenciou]. Com discussões abordando assuntos 
polêmicos do tipo (Aluno 29).  

 
 Illeris (2014a) afirma que o professor é capaz de despertar a motivação do 

aluno para que ocorra uma aprendizagem transformadora. Portanto, de acordo com o 

relato de alguns alunos, o docente, por meio das discussões que provocava em sala 

e, por conta da sua postura diante desses alunos, foi capaz de despertá-los para uma 

reflexão. Outro fator que aparece nos relatos escritos dos alunos é que além das aulas 

ministrada pelo docente, fatos da sua vida pessoal o influenciaram:  
 
A mudança primeiramente partiu das aulas do professor [...] E em alguns 
fatos de minha vida pessoal (Aluno 26).  
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 Outro fator apontado pelos discentes, foram as palestras. No início do curso os 

alunos participaram de palestras proferidas por discentes de outras turmas e cursos, 

que estavam envolvidos com negócios sociais. E para um dos alunos que apresentou 

um aumento no nível de reflexão, essas palestras foram determinantes: 

 
O professor influenciou muito, mas o que me motivou foram as apresentações 
de projetos feitos por alunos do Mackenzie, saber que é possível e 
gratificante, me motivou a tentar (Aluno 6). 

 

 Essa resposta vai ao encontro do que Sinha, Pathak e Thomas (2014) 

acreditam, quando dizem que ensinar empreendedorismo social passa por envolver 

os alunos em palestras para que eles fiquem familiarizados com oportunidades de 

empreendimento sociais e tenham iniciativas para a criação de soluções.  

 Para um estudante que saiu de um nível de compreensão e apresentou um 

nível de reflexão crítica, o projeto realizado em grupo foi fundamental para que ele 

refletisse sobre os problemas sociais.  
 
Quando fizemos o projeto social, trabalho aplicado em sala, ficamos 
pensando em que poderíamos ajudar na sociedade e como ainda assim ter 
lucro, isso me fez refletir sobre os problemas e necessidades presentes 
(Aluno 30). 
 

 E ainda, alguns discentes atribuíram uma mudança de concepção sobre ES, 

por conta dos vídeos que assistiram em sala: 

 
Acredito que o conjunto de aulas com atividades onde assistíamos 
documentários e fazíamos relatórios sobre pessoas geniais que mudaram 
muita coisa (Aluno 22). 
 
Vendo o vídeo recomendado pelo professor durante o curso pude entender 
melhor como funciona o esquema do microcrédito para pessoas e 
comunidades e seus projetos (Aluno 8).  

 
 É interessante notar a importância de o docente ter utilizado uma série de 

estratégias pedagógicas em sala de aula, o próprio professor na entrevista concedida 

para essa pesquisa, reconhece a relevância dessas diferentes estratégias 

metodológicas: “[...] eu quero que eles façam, eu quero que eles executem, eu quero 

ver a reflexão deles, quero que eles participem da aula, então eu vou tentado amarrar 

[as estratégias pedagógicas]”.  
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 Embora muitos alunos tenham avançado em suas reflexões, o número dos que 

permaneceram nos mesmos níveis ainda é maior. 19 estudantes se mantiveram na 

mesma categoria de reflexão, o que representa 53% do grupo analisado, 17 

permaneceram na compreensão, enquanto que 2 continuaram no nível da reflexão.  

 E por fim, 5 alunos exibiram um nível de reflexão menor, quando se compara o 

resultado do início com o fim do semestre. A maioria desses discentes, 3, 

apresentaram um nível de compreensão no início do semestre e agora apresentam 

um nível de ação habitual. Enquanto que 1 estudante regrediu da reflexão para 

compreensão, e outro, da reflexão crítica para a compreensão. Inúmeros fatores 

podem ser explicativos para esses resultados. Um deles, pode estar relacionado com 

o fato de que, no início do semestre eles conseguiam compreender os vídeos, mesmo 

que esse entendimento fosse truncado, contudo, era uma compreensão frágil, quase 

beirando a ação habitual e, portanto, no final do semestre, na medida em que eram 

expostos a mais conceitos, não conseguiam assimilá-los e, consequentemente, não 

demonstraram em suas respostas que compreenderam os temas centrais de ES de 

fato. 

 Agora que as análises foram realizadas, passa-se então, para as 

considerações finais desta pesquisa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Com o objetivo de descrever e analisar a natureza da reflexão dos alunos do 

curso de Administração de uma instituição de ensino, que cursaram a disciplina de 

Empreendedorismo Social, considerando os pressupostos da reflexão crítica e da 

aprendizagem transformadora, conduziu-se uma pesquisa qualitativa utilizando uma 

metodologia ancorada em Kember et al. (2008) e King (1998). 

Dessa maneira, para a operacionalização desta investigação, foram 

acompanhadas todas as aulas de Empreendedorismo Social de uma turma durante 

um semestre. Isso foi importante, pois permitiu que o pesquisador compreendesse o 

ciclo inteiro da disciplina, observando o processo de ensino-aprendizagem e as 

interações entre professor e alunos. Além disso, foram analisados 161 relatórios 

produzidos pelos alunos no início do curso, 9 projetos desenvolvidos em grupos e 38 

roteiros respondidos no final do curso. Por fim, analisou-se o material didático utilizado 

pelo docente e realizou-se uma entrevista com o professor da turma pesquisada.   

 De acordo com a literatura, uma educação para o empreendedorismo social 

deve fomentar a criatividade, a empatia social e o pensamento crítico, em prol do 

desenvolvimento de uma sociedade mais justa (SARIKAYA; COŞKUN, 2015). Isso é 

concernente com o que Pache e Chowdhury (2012) afirmam, que por meio de uma 

educação para o ES é possível contribuir positivamente para a vida dos alunos, no 

sentido de apresentar para eles uma oportunidade, até então, diferente de 

empreender e, ao mesmo tempo, contribuir para a sociedade.  

 As disciplinas voltadas para o empreendedorismo social têm sido consideradas 

uma das mais importantes nos dias hoje, justamente por permitirem que os alunos 

tenham acesso à questões complexas da sociedade e coloquem os seus esforços 

intelectuais em função de construir uma solução viável que gere mudanças positivas 

dentro uma comunidade específica (SINHA; PATHAK; THOMAS, 2014). 

Contudo, para que os estudantes considerem olhar para o mundo dos negócios 

a partir das lentes de ES, ainda que eles não se tornem empreendedores sociais,  é 

necessário que haja uma mudança de perspectiva e que pensem criticamente sobre 

as diversas demandas sociais (WORSHAM, 2012), ainda mais, quando se percebe 

que apesar dos inúmeros esforços institucionais para incorporar questões de 

sustentabilidade, desenvolvimento social e até mesmo empreendedorismo social 
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(BROCK; KIM, 2011), o curso de Administração demonstra ainda um teor tradicional 

diante das relações entre empresa e sociedade.  

Neste sentido, fortalece-se a importância da reflexão crítica como 

potencializadora de uma aprendizagem transformadora (MEZIROW, 1998), que pode 

fomentar a possiblidade do aluno olhar para as relações empresarias com o mundo 

de outra forma, que não seja apenas gerar lucro. Dito isto, o que se pode concluir a 

partir das observações em sala de aula e dos materiais analisados? Apesar das 

limitações apresentadas neste estudo, sendo uma delas o fato desta pesquisa ter 

considerado uma única turma, foi possível notar a natureza de reflexão da classe 

objeto de estudo e observar uma evolução ao longo do semestre. É importante 

lembrar que um dos objetivos explicitados da disciplina de Empreendedorismo Social 

é fazer com que alunos desenvolvam um olhar crítico para a realidade social e ajam 

como protagonistas, a partir da compreensão das potencialidades do 

empreendedorismo social. Dewey (1959) enfatiza que o professor é fundamental para 

que o aluno pense de forma reflexiva, sendo assim, compreende-se que suas 

propostas pedagógicas e didáticas tem um papel fundamental neste processo de 

pensar criticamente. No caso da presente pesquisa o interesse foi analisar a criação 

de um ambiente educacional que favorecesse a emergência e o desenvolvimento de 

uma nova racionalidade no campo da Administração, no caso do empreendedorismo 

social, que combina objetivos sociais e de lucro.  

 Os resultados demonstrados na pesquisa são reflexo de um contexto de 

mudanças na mentalidade do mundo dos negócios, mas que ainda não se consolidou 

o suficiente. Ao contrário, uma posição sempre ameaçada por interesses 

individualistas, de ordem econômica. O próprio curso de Administração ainda trata 

temas voltadas às questões sociais numa perspectiva muito disciplinar, e até mesmo 

filantrópica, com força insuficiente para fomentar uma aprendizagem transformadora 

de fato. No entanto, os esforços docentes nas disciplinas não podem ser desprezados, 

e é possível observar sua capacidade, se não de uma significativa transformação na 

forma de pensar e entender os negócios, ao menos de apontar outras leituras para o 

universo empresarial, enquanto caminhos possíveis e desejáveis. Apesar das 

observações feitas em sala de aula demonstrarem que os alunos pouco se envolviam 

com as discussões propostas pelo professor no início do curso, especialmente no que 

se refere a parte mais expositiva das aulas, no final do semestre, ao responderem o 

roteiro de questões do pesquisador, alguns discentes relataram que mudaram sua 
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forma de olhar para o empreendedorismo social, justamente por conta das aulas 

ministradas pelo docente.  

O conjunto de estratégicas pedagógicas, que compunham: seminários 

apresentados pelos alunos a partir de pesquisas sobre negócios sociais; palestras 

com empreendedores sociais; análises de vídeos e desenvolvimento de projetos, 

foram utilizadas e reconhecidas pelos estudantes como experiências didáticas que os 

fizeram entrar em contato com uma realidade que até então não conheciam: o negócio 

que combina objetivos sociais com econômicos, e entender melhor esta natureza de 

atividade produtiva.  

De todas as experiências pedagógicas pelas quais os discentes passaram no 

semestre, observou-se que o projeto desenvolvido no final do curso por cada grupo 

foi o instrumento mais eficaz, no sentido de fazer com que esse aluno compreendesse 

o que era empreendedorismo social. Há muito tempo, sabe-se que esse tipo de 

pedagogia ativa, que permite ao aluno desenvolver atividades concretas sobre aquilo 

que aprendeu (CHAKUR, 1995), tem um valor significativo. Portanto, é importante 

destacar que foi no momento em que tiveram contato com o desenvolvimento de 

projetos socioambientais, apresentaram um maior compromisso e envolvimento com 

as aulas. Mais uma vez, esse resultado vem ao encontro da literatura que há tempos 

discute que temas voltados à sustentabilidade socioambiental e empreendedorismo 

social, tem de partir de pedagogias ativas para fomentar a mudança pretendida na 

forma de ver e fazer os negócios (SPRINGETT, 2005, 2013).   

 Foi possível avaliar, por meio dos inúmeros textos realizados, o nível de 

reflexão (KEMBER et al., 2008) e indícios de AT (KING, 1998) produzidos pelos 

alunos. Os resultados mostram que, por mais que tenham tido uma evolução do início 

para o fim do semestre, um pouco mais de 50% dos alunos ficaram no nível da 

compreensão. Isso não é o resultado ideal para uma disciplina que tem como objetivo 

fazer com que o aluno pense criticamente. Obviamente, deve-se considerar os limites 

da própria disciplina, no sentido de ser ministrada num único semestre, uma vez por 

semana, com uma aula que não chegava a duas horas. Sendo assim, tem-se um 

grande desafio, pois, ao considerar o referencial do que é reflexão crítica e 

aprendizagem transformadora, o fato do aluno permanecer num nível de 

compreensão não é suficiente para que ele mude sua forma de olhar para mundo dos 

negócios e comece a agir, tendo como base os pressupostos do empreendedorismo 

social.  
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 Mas, pode-se fazer algumas inferências a partir deste resultado. Alguns relatos 

indicavam que parte dos discentes estavam mergulhados numa ambiguidade, pois, 

ao mesmo tempo em que cursavam a disciplina de ES, cursavam também disciplinas 

que diziam ser a maximização de lucros o objetivo final e central da gestão. Seus 

textos escritos expunham esta ambiguidade. Por vezes, observou-se uma volatilidade 

no posicionamento dos alunos, apresentavam indícios de que tinham compreendido 

os conceitos de ES no início do semestre, porém, depois, ao fim do semestre, suas 

respostas se contradiziam, podendo até mesmo ser classificadas como de “não 

reflexão” no final do curso. Outro ponto que pode explicar um resultado tão alto no 

nível da compreensão, é o fato de que estes alunos nunca tinham se deparado com 

esse modelo de negócio, que pode e deve gerar receita, contudo, tem como foco 

principal atender às necessidades sociais. Isto é, são estudantes que não tem 

familiaridade com o modelo do empreendedorismo social.    

 Ainda foi positivo perceber que quase um terço dos alunos evoluíram de um 

nível meramente de compreensão, para o reflexivo. Da mesma forma, foi promissor 

perceber que a turma no início do semestre apresentou 5% de alunos que escreveram 

textos categorizados dentro dos níveis de reflexão e reflexão crítica e, depois, no final 

do semestre, essa mesma turma, apresentou quase 40% de textos dentro de um nível 

de reflexão ou RC. Isso mostra que os estudantes estavam abertos para pensarem o 

mundo e as relações entre homem, empresa e sociedade a partir de uma outra lógica, 

olhando para os objetivos empresarias para além da maximização de receitas. Esta 

abertura dos sujeitos para novos conteúdos é uma condição necessária para que haja 

reflexão crítica e aprendizagem transformadora (KEMBER et al., 2000, 2008; 

MEZIROW, 1998). Pode-se considerar, assim, que a disciplina fez diferença e 

provocou esses alunos de alguma forma.  

 Como ficou claro nas análises, quando os alunos se imaginaram como 

administradores, logo que entraram no curso, a maioria de suas respostas não 

estavam associadas com imagens que denotassem desejo ou possiblidade de 

resolver problemas sociais ou ambientais. Entretanto, observou-se no final do curso 

que muitos desses alunos agora se viam como possíveis empreendedores aptos a 

resolver problemas de ordem socioambiental. Isso é significativo, pois, de alguma 

forma, eles incorporaram uma atribuição ao administrador que antes não estava em 

seus horizontes de atuação.  
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 Todavia, uma pergunta que se deve fazer é: o que poderia potencializar a 

reflexão crítica em direção de uma aprendizagem transformadora? Acredita-se que o 

próprio Mezirow (1978) destaca alguns elementos para a fomentação da AT em 

adultos que podem ser relacionados com o ensino de ES. Dessa forma, sugere-se, 

então, o que pode ser feito, tendo como base o apresentado pelo autor em sua teoria: 

 O aluno deve ter informações precisas e completas: sabe-se que no contexto 

atual, o aluno tem uma série de alternativas para buscar informações e fazer 

pesquisas, contudo, cabe ao professor, além de ensinar o que sabe, indicar para esse 

aluno, quais os melhores caminhos para se obter essas informações, por isso, é 

necessário que o docente compreenda profundamente aquilo que está ensinando, 

que tenha uma genuína relação com a disciplina e saiba onde encontrar essas 

informações para, assim, auxiliar seus alunos.  

 O discente deve ser livre de coerção, do autoengano, de ser imobilizado pela 

ansiedade: para que haja um ambiente propício para a fomentação da AT, o professor 

deve criar em sala de aula um espaço onde o aluno se sinta seguro, que compreenda 

que não será reprimido, pois deu uma resposta errada, ou mesmo não concordou com 

o argumento do professor. O ato de participar das aulas não deve gerar neste aluno 

uma ansiedade que o impeça de realizar as atividades propostas. 

 O estudante deve estar aberto para pontos de vistas alternativos, deve ser 

empático, preocupado com pensamento e sentimento do outro e ter discernimento 

para julgar: levando em consideração que AT implica na mudança de perspectiva, o 

indivíduo só pensará de forma diferente, na medida em que estiver aberto para 

enxergar o mundo a partir de outras lentes. E isso pode ser realizado por meio de 

estratégias pedagógicas que coloquem esse aluno em contato com uma realidade 

diferente da dele. Portanto, possibilitar que participe de projetos sociais, dar 

oportunidades para que não apenas desenvolva um projeto, mas que aplique esse 

projeto em sua comunidade, ou na comunidade em que a universidade está inserida, 

são exemplos do que pode ser feito para fomentar a AT dentro da disciplina de ES.  

 Deve ser capaz de ter consciência sobre o contexto das ideias e refletir 

criticamente sobre pressupostos, incluindo os seus próprios pressupostos: é difícil 

refletir sobre aquilo que é novo, isso foi notado na turma pesquisada, era nítido o 

desafio que o professor tinha de provocar um debate sobre algo que era estranho para 

aqueles estudantes. Todavia, criar um ambiente na sala de aula que seja capaz de 

trazer debates alinhados à realidade dos alunos é uma forma de fazer com que eles 
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pensem criticamente sobre suas crenças. Tais debates podem ser conduzidos à luz 

dos diversos problemas sociais enfrentados pelo país.  

 O discente deve participar de vários papéis dentro de um discurso: estudos de 

casos que permitam aos alunos desempenhar diferentes papeis vividos pelos mais 

diversos stakeholders, pode ser uma ferramenta que auxilie o estudante a 

experienciar situações que não são comuns para ele.  

 Desta forma, por meio das análises realizadas ao longo deste estudo, este 

trabalho pretendeu ampliar o debate sobre a aprendizagem dos alunos dentro da 

disciplina de Empreendedorismo Social, considerando a reflexão crítica e a 

aprendizagem transformadora. Considera-se que os instrumentos propostos por 

Kember et al. (2008) e King (1998), adaptados para essa pesquisa, demonstraram-se 

eficientes e, podem servir, inclusive para avaliar o nível de reflexão em outras 

disciplinas.  

 Nota-se que uma semente é lançada todas as vezes que esses alunos têm 

contato com uma disciplina como esta, ainda mais quando esse contato é realizado 

no início do curso, como foi o caso desta turma. Pois, de alguma maneira, assim que 

o estudante inicia seus estudos, ele já tem a oportunidade de desenvolver um olhar 

para os negócios que não estão alinhados com o mainstream da Administração 

ortodoxa (SPRINGETT; KEARINS, 2001). Contudo, caso isso não tenha continuidade 

eles vão esbarrar em uma série de barreiras que dificultarão suas perspectivas de 

significado, quanto ao papel e lugar dos negócios na nossa sociedade para que sejam, 

de fato, consolidadas e transformadas. Embora, no final do curso desta instituição de 

ensino, eles tenham contato com outra disciplina, chamada GES (Gestão Estratégica 

para Sustentabilidade) que vai possibilitar-lhes, novamente, discussões voltadas a 

resultados socioambientais, ainda assim, é insuficiente em relação ao conjunto de 

experiências nesta direção que os discentes têm no curso todo de Administração.   

 Por isso, o debate aqui proposto também visa a inspirar novas pesquisas a fim 

de ampliar esse campo de estudo. Sugere-se, então, que pesquisas futuras sejam 

desenvolvidas em outras disciplinas, dentro das escolas de negócios, a fim de 

identificar os níveis de reflexão que estão sendo produzidos em direção a criação de 

uma nova mentalidade no mundo dos negócios. Outra sugestão, é a realização de 

uma pesquisa-ação dentro da própria disciplina de ES com o objetivo de avaliar e 

analisar distintas intervenções e práticas pedagógicas que favoreçam a RC e a AT. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE QUESTÕES PARA OS DISCENTES  
 

Roteiro para avaliação de reflexão crítica e indícios de aprendizagem transformadora, 

adaptado a partir de Kember et al. (2008) e King (1998).  

Disciplina Empreendedorismo Social 
 
1) Quando você pensou ou escolheu fazer Administração, qual a imagem de si próprio, 

veio em mente enquanto profissional? 

 

2) Como você avalia a relação entre empreendedorismo social e o retorno financeiro 

do empreendimento? Descreva. 

 

3) O quão a disciplina de Empreendedorismo Social trouxe conteúdo que você ainda 

não conhecia? Comente. 

 

4) Desde que você começou a cursar a disciplina Empreendedorismo Social, você 

acredita que em algum momento houve uma mudança nos seus valores, crenças, 

opiniões ou expectativas, sobre a relação entre empreendedorismo e demandas 

socioambientais? 

 

5) Caso você tenha respondido afirmativamente a pergunta anterior, descreva o que 

aconteceu. Como foi essa mudança de valores, crenças, opiniões ou expectativas? 

 

6) Imagine que você recebeu um desafio de resolver um problema social/ ambiental 

seguindo os princípios de empreendedorismo social. Detalhe o problema e sua 

possível solução. 

 

7) Sua intenção em ser administrador tem relação com empreendedorismo social? Ou 

não? De que maneira? 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O DOCENTE  

Roteiro para entrevista com o professor da turma pesquisada.  

 

1) Conte-me um pouco sobre sua trajetória como docente no ensino de 

empreendedorismo social. Como surgiu o interesse em empreendedorismo social? 

Quando começou? 

 

2) O que significa para você, ensinar empreendedorismo social? 

 

3) Desde quando você começou a lecionar essa disciplina, você̂ mudou alguma coisa 

nela? O quê e por qual motivo? 

 

4) Qual é o seu objetivo ao ensinar empreendedorismo social para as turmas de 

Administração? 

 

5) O que você quer provocar no aluno quando traz à luz conceitos do 

empreendedorismo social? 

 

6) Depois que cursam a sua disciplina, o que você quer que eles pensem ou façam? 

 

7) Detalhe sua experiência na disciplina empreendedorismo social, me conte como 

você conduziu essa disciplina em outras turmas. 

 

8) Que tipos de práticas pedagógicas você adota dentro da sala de aula? 

 

9) Como vem sendo ao longo destes anos a reação e/ ou a participação dos alunos 

quando você surge com a proposta de ensinar empreendedorismo social? 

 

10) Nessas atividades que você fala sobre o Estado do bem-estar social e compara 

com o capitalismo, qual é o objetivo? 

 

11) O que você quer que os alunos pensem/ reflitam sobre? 
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12) Que tipo de reflexão/ questionamento eles fizeram quando você̂ apresentou estes 

conceitos/ atividades? 

 

13) Como você avalia a aprendizagem dos alunos? Você percebeu alguma mudança/ 

transformação na atitude ou do discurso dos alunos? 

 

14) Detalhe um pouco mais sobre seus sentimentos em relação à inclusão do 

empreendedorismo social. Quais principais dificuldades e desafios (medos) em 

relação a aprendizagem dos alunos que você enfrentou? 

 

15) Depois que cursam a sua disciplina, o que você quer que eles pensem ou façam? 

 

16) Quando você conversa com seus colegas que ministram empreendedorismo 

social, você percebe resultados ou ações semelhantes em relação a ES. 

 

17) O que você pensa sobre a importância da participação da IES ou qual o papel da 

IES na promoção do ensino de empreendedorismo social? 

 

18) Você gostaria de acrescentar algo que ainda não foi mencionado ou fazer mais 

algum comentário? 

 

 


