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RESUMO 

 

O potencial do ensino do empreendedorismo na formação do bibliotecário inovador, 
com competências para atuar em um mercado de trabalho instável e competitivo 
constituiu a temática desta dissertação, que teve como intuito verificar se o 
empreendedorismo vem sendo trabalhado como conteúdo curricular na formação do 
bibliotecário brasileiro pelas instituições de ensino superior públicas. A resposta a 
esta problemática de pesquisa teve como objetivo geral verificar quantos e quais 
cursos de Biblioteconomia em IES públicas brasileiras incluem a disciplina 
empreendedorismo nas suas matrizes curriculares, desdobrando-se como objetivos 
específicos a identificação da modalidade da oferta da disciplina na estrutura 
curricular; a identificação da frequência e da distribuição regional da oferta da 
disciplina de empreendedorismo no Brasil e a verificação da motivação dos cursos 
para inclusão da disciplina na estrutura curricular. Para realizar a pesquisa optou-se 
pela combinação dos métodos do levantamento (survey) para identificar os Cursos 
de Biblioteconomia em IES públicas brasileiras que apresentam nas matrizes 
curriculares e ofertam a disciplina de empreendedorismo, associado ao método 
documental para realizar a análise de projetos pedagógicos e/ou planos de 
disciplina, juntamente com a utilização do estudo de casos para verificar como vem 
sendo realizada a oferta dessa disciplina nos Cursos de Biblioteconomia. Para a 
obtenção das informações optou-se pela adoção da técnica da aplicação de 
questionários junto aos coordenadores e/ou docentes dos Cursos de 
Biblioteconomia e da realização de entrevistas com os professores que ministram a 
disciplina de empreendedorismo. A análise dos dados se realizou a partir da 
integração das abordagens quantitativas e qualitativas. Os resultados identificaram 
que as experiências com a oferta da disciplina de empreendedorismo nos Cursos de 
Biblioteconomia em IES públicas brasileiras ainda são em número limitado, porém 
essas experiências já oferecem elementos qualitativos que podem contribuir para o 
avanço da capacitação empreendedora na formação do bibliotecário brasileiro e 
ratificam a importância do desenvolvimento de novos estudos sobre o ensino do 
empreendedorismo. 
 
  
Palavras – chave: Empreendedorismo – Ensino da Biblioteconomia. 
                              Empreendedorismo – Bibliotecário. Bibliotecário – Formação                
                              profissional.  
 
                                   
                          
 
                   
 
                     
  
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
The great potential of entrepreneuship teaching for the formation of innovative 
Professional librarian with the right skills to act in one unstable and competitive job 
market was the theme of this dissertation. It  has had as its purposed  to verify 
whether  entrepreneurship has been worked  as a curriculum content in the formation 
of the Brazilian librarian by the public institutions of  higher education. The answer to 
this  research question it was raised the goal like to verify how many and what 
courses of Librarianship in Brazilian public universities that  include entrepreneurship 
as a matter of  their educational curriculum. As specific  objectives it was established: 
to identify the mode of discipline offered in the curriculum; to identify the frequency 
and regional distribution of the offering of the entrepreneurship discipline  in Brazil; to 
ascertain the motivation of the librarianship courses for including  entrepreneurship 
discipline in the educational curriculum. To carry out the research it was chosen  the 
combination of  the (survey) methods in order to identify Librarianship courses in 
Brazilian public universities the offers on their curricular  the entrepreneurship 
discipline. In addition it was used together  the documentary method to analyse of the 
educational projects and / or plans of discipline, along with the use of case studies to 
see how the offer is being conducted in the entrepreneurship discipline in the library 
science courses. To obtain these information it was  adopt the technique of 
questionnaires together applied to the coordinators and /or professors of library 
science courses and also it was carried out interviews with teachers who teach the 
entrepreneurship discipline. Data analysis was carried out based on the integration of 
quantitative and qualitative approaches. The results showed that experiences with 
the offer of the entrepreneurship discipline of librarianship courses in in Brazilian 
public uiversities are still limited in number, but these experiments provide qualitative 
elements that can contribute to the advance of entrepreneurial training in the 
formation of the Brazilian librarian and ratify the importance of developing of new 
studies on entrepreneurship education.  
 
  
Key – words: Entrepreneurship Education in Librarianship.  
                      Entrepreneurship - Librarian. Librarian-Training professional. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Na Era Industrial, a economia era movimentada por grandes empresas e pelo 

Estado direcionando as pessoas para a busca do emprego assalariado, com o intuito 

de conquistar a segurança profissional e a estabilidade financeira. Esse cenário 

representou um projeto de vida para as pessoas até o final da década de 1970. 

Entretanto, na década seguinte as empresas passaram a empregar o que há 

de mais moderno na tecnologia para oferecer melhores produtos e/ou serviços, 

ocasionando a redução de postos de trabalho, substituídos pela automação, 

resultando, assim no aumento do desemprego.  

Uma nova ordem instala-se para a sociedade, substituindo a segurança do 

emprego assalariado pela instabilidade no mercado de trabalho, exigindo dos 

profissionais a capacidade de contextualizar os seus conhecimentos para 

desenvolver a sua profissão, independente do seu vínculo empregatício e de 

interpretar o mercado para criar suas próprias oportunidades de atuação.  

Além dessas mudanças, o desenvolvimento tecnológico continua 

influenciando o mercado de trabalho que incorpora o cultivo à competição e à busca 

constante por conhecimento, exigindo do profissional um perfil empreendedor, capaz 

de desenvolver suas potencialidades. Por isso, é necessário que as instituições de 

ensino proporcionem uma formação profissional que prepare os alunos para 

atuarem em um mercado instável.   

Então, é preciso proporcionar ao bibliotecário uma formação empreendedora, 

para que este tenha a capacidade de aproveitar as oportunidades do campo de 

trabalho e desenvolva o seu potencial profissional para atuar em um mercado 

instável. 

Diante dessas questões, esta pesquisa adotou como tema o potencial do 

ensino do empreendedorismo na formação do bibliotecário inovador, com 

competências para atuar nesse atual mercado de trabalho. Assim, dentro desta 

temática formulou-se o seguinte problema de pesquisa: o empreendedorismo vem 

sendo trabalhado como conteúdo curricular na formação do bibliotecário brasileiro 

pelas instituições de ensino superior públicas? 

A resposta a este problema de pesquisa teve como objetivo geral verificar 

quantos e quais cursos de Biblioteconomia em IES públicas brasileiras incluem a 

disciplina empreendedorismo nas suas matrizes curriculares, desdobrando-se como 
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objetivos específicos a identificação da modalidade da oferta da disciplina na 

estrutura curricular; a identificação da frequência e da distribuição regional da oferta 

da disciplina de empreendedorismo no Brasil; a verificação da motivação dos cursos 

para inclusão da disciplina na estrutura curricular. 

Para tanto, adotou-se a combinação dos métodos do levantamento (survey) 

para identificar os Cursos de Biblioteconomia em IES públicas brasileiras que 

apresentam nas matrizes curriculares e ofertam a disciplina de empreendedorismo, 

associado ao método documental para realizar a análise de projetos pedagógicos 

e/ou planos de disciplina, juntamente com a utilização do estudo de casos para 

verificar como vem sendo realizada a oferta dessa disciplina nos Cursos de 

Biblioteconomia. Para a obtenção das informações optou-se pela adoção da técnica 

da aplicação de questionários junto aos coordenadores e/ou docentes dos Cursos 

de Biblioteconomia e da realização de entrevistas com os professores que ministram 

a disciplina de empreendedorismo. 

Para desenvolver a pesquisa a fundamentação teórica adotada abordou as 

teorias da Administração, destacando-se os trabalhos de Chiavenato, Dolabela, 

Drucker, Dornelas, Pinchot, Mair e Marti, Johnson que apresentam estudos 

concepções e a proposta didática sobre o empreendedorismo, juntamente com as 

contribuições de Wickert, Mattos e Soulé Júnior, Braga, Melo, Ramos e Dolabela 

para traçar um breve histórico sobre o desenvolvimento do ensino do 

empreendedorismo no Brasil, associado às pesquisas de Cardozo e Barbosa, Walter 

e Baptista, Freitas, Sales e Silva, Alves e Davok, dentre outros para apresentar a 

importância do empreendedorismo, tanto na universidade quanto na área de 

Biblioteconomia. 

Os resultados obtidos através da pesquisa indicam que o número de cursos 

públicos de Biblioteconomia que estão investindo na formação empreendedora dos 

seus alunos, ainda é limitado. Contudo, as experiências analisadas indicam que o 

trabalho em equipe de professores e coordenadores dos Cursos de Biblioteconomia 

pode resultar no desenvolvimento de práticas pedagógicas mais dinâmicas e 

inovadoras capazes de proporcionar aos alunos a descoberta de oportunidades na 

área da Biblioteconomia e de desenvolver o comportamento empreendedor. 

Para apresentar o desenvolvimento deste estudo a dissertação está 

organizada em seis capítulos, incluindo-se esta introdução, a apresentação dos 
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referenciais teóricos, da trajetória metodológica seguida da apresentação dos 

resultados, da sua discussão e análise e, as considerações finais.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para construir a pesquisa buscou-se desenvolver o aporte teórico de maneira 

que possa ser visto como o tema empreendedorismo foi projetado no cenário social 

através dos estudos dos teóricos da administração, como ocorreu o estímulo para o 

fomento do empreendedorismo através do exemplo da economia norte-americana, 

juntamente com as concepções de algumas áreas do conhecimento sobre o 

empreendedorismo, a apresentação das formas de praticar o empreendedorismo, 

assim como se desenvolveu o ensino do empreendedorismo no Brasil através de um 

breve histórico, seguido da abordagem da proposta didática para o ensino do 

empreendedorismo, da sua relevância para a universidade e para a formação do 

bibliotecário. 

   

2.1 EMPREENDEDORISMO: ESTUDO E PROJEÇÃO DO TEMA NO CENÁRIO SOCIAL  

       ATRAVÉS DAS TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO 

   

A Revolução Industrial foi um período iniciado em fins do século XVIII, 

caracterizado por uma série de modificações no âmbito político, econômico e social, 

sobretudo para o ambiente trabalhista com a substituição das atividades agrícolas e 

artesanais pelo trabalho nas fábricas localizadas na área urbana que ocorreu 

na Inglaterra e em poucas décadas se espalhou para a Europa Ocidental e 

os Estados Unidos. 

Devido à introdução de máquinas na produção das empresas houve a divisão 

do trabalho, o aumento e a melhoria da qualidade na produtividade, permitindo a 

conquista de novos mercados em decorrência da redução de preços e popularização 

dos produtos, o que exigiu a contratação e orientação de grande contingente de 

operários. Logo, surgiu a figura do administrador com a responsabilidade de 

desenvolver práticas para organizar e acompanhar o desempenho das empresas. 

Assim, a administração precisou buscar soluções para gerenciar as 

empresas, desencadeando as primeiras teorias administrativas, que segundo 

Chiavenato (1999), já estavam presentes nas práticas de governo e comércio 

desenvolvidas por sumérios, egípcios e romanos, por volta de 5.000 a.C., embora a 

sistematização só tenha ocorrido a partir de 1903, conforme demonstra o Quadro 1. 
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Quadro 1 - Períodos Históricos da Administração      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fonte: adaptado de Idalberto Chiavenato, 1999. 

 

 

Através do Quadro 1, verificamos que de acordo com a evolução das teorias 

administrativas, novas ênfases são dadas às técnicas gerenciais das empresas e os 

responsáveis pelo desenvolvimento das primeiras teorias da administração são dois 

engenheiros, um americano, Frederick Winslow Taylor e o outro europeu, Henri 

Fayol. Então, as duas teorias desenvolvidas por Taylor e Fayol constituíram a 

chamada Era Industrial Clássica ou Abordagem Clássica da Administração. 

A partir dos estudos desenvolvidos por Taylor, entre 1903 – 1950, o trabalho 

da administração passou a se concentrar na racionalização das tarefas 

desempenhadas pelos empregados das fábricas e sua teoria foi denominada de 

Administração Científica. 

Os objetivos da Administração Científica são aumentar a produtividade, evitar 

o desperdício e combater o ócio dos trabalhadores, nessa perspectiva teórica, se 

acredita que o homem só trabalha para obter um salário, uma recompensa, por isso 

a maneira de incentivar os operários é através de gratificação financeira. 

No mesmo período, Henri Fayol formulou a Teoria Clássica, que buscava por 

meio da estruturação, da disposição dos órgãos que compõem a organização e suas 

inter-relações a contribuição para melhorar o desempenho das empresas, fazendo 

surgir a divisão do trabalho, a busca pela disciplina, o estabelecimento da autoridade 

como instrumento de controle, a construção da responsabilidade de todos os 

envolvidos no trabalho da organização e o desenvolvimento do trabalho em equipe. 

 
Era Industrial Clássica  

1903-1950 

 
Era Industrial Neoclássica 1950-1990 

 
Era da Informação 

Após 1990 

   
Ênfase nas tarefas 
 * Teoria da Administração 
Científica.      
 

  
 Ênfase na estrutura 
* Teoria Estruturalista 
             
 

         
Ênfase na: 
Informação 
Produtividade 
Qualidade 

  
Ênfase na estrutura 
 * Teoria Clássica  
  
 

  
Ênfase nas pessoas 
* Teoria Comportamental 
 
 
 

         
Ênfase na: 
Competitividade 
Tecnologia 
Cliente 

 
Ênfase nas pessoas 
* Teoria das Relações 
   Humanas.  
            
  

 
Ênfase no ambiente e na tecnologia 
* Teoria de Sistemas   
* Teoria da Contingência 

       
Ênfase na: 
Criatividade 
Empreendedorismo 
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Porém, os princípios desenvolvidos no período da Era Industrial Clássica, 

foram facilmente aceitos por administradores, donos de empresas, teóricos da 

administração e parte da sociedade, porque as teorias focaram, apenas os aspectos 

formais da organização – autoridade, responsabilidade, especialização, estudos de 

tempo e movimentos, etc.), enquanto os aspectos informais, ou seja, a interação 

social dos empregados da organização, suas crenças e valores não foram 

consideradas. 

Por isso, operários e sindicalistas interpretavam os métodos científicos 

empregados naquele período como meio de exploração da mão-de-obra dos 

trabalhadores, pois a ênfase na execução automatizada das tarefas tornou o 

ambiente de trabalho monótono, o controle do tempo e da produção não permitia 

que operário expressa-se sua opinião, que desenvolve-se a criatividade, já que tinha 

sido contratado para executar uma tarefa, mas exigia o emprego de um ritmo forte 

de trabalho e uma carga horária desumana para cumprir padrões de produtividade 

fixados pelas empresas, também não havia espaço para a comunicação entre os 

colegas, devendo o funcionário se reportar ao seu superior para evitar o desperdício 

de tempo.  

Logo, foi estabelecido um relacionamento mecânico, pouco interativo entre os 

funcionários e escassa atenção foi dada ao fator humano dentro da organização, 

desconsiderando que o homem se sente feliz em ser útil, em realizar um trabalho, 

consequentimente, os trabalhadores não se sentiam valorizados pela instituição e 

sim explorados, tratados como parte das máquinas e não como integrantes das 

empresas.   

Então, as teorias desenvolvidas na Abordagem Clássica da Administração 

foram consideradas como instrumento de exploração dos empregados a favor dos 

interesses patronais pelos trabalhadores e sindicatos que se organizaram e 

realizaram vários movimentos grevistas em busca de aumento salarial e de melhores 

condições de trabalho. 

Além, dos movimentos sindicais, em 1929, ocorreu uma crise mundial que 

provocou uma grande depressão econômica, exigindo das empresas uma busca 

intensa pela eficiência para se manter no mercado, logo estes acontecimentos 

ocasionaram a reavaliação dos princípios clássicos da administração. 

Assim, devido ao desenvolvimento das ciências sociais, mais especificamente 

da Psicologia do Trabalho surgiu nos Estados Unidos, a partir de 1930, a Teoria das 



19 

 

Relações Humanas ou Escola Humanística da Administração que pregava a 

substituição da ênfase dada às tarefas e a estrutura organizacional para a ênfase 

nas pessoas que trabalhavam ou que participam nas organizações. (CHIAVENATO, 

2003). 

 Os princípios básicos da Teoria das Relações Humanas foram 

proporcionados pela experiência feita na fábrica de Hawthorne – Western Electric 

Company, que fabricava componentes telefônicos.  

O estudo foi coordenado por Elton Mayo cujos itens avaliados envolveram a 

questão da fadiga, os acidentes de trabalho, a rotatividade de pessoal e o efeito das 

condições de trabalho sobre a produtividade chegando às seguintes conclusões: 

 

a) O nível de produção é resultante da integração social – é a 
capacidade social do trabalhador que determina o seu nível de 
competência e eficiência e não sua capacidade de executar 
movimentos eficientes dentro do tempo estabelecido. Quanto maior a 
integração social no grupo de trabalho, tanto maior a disposição de 
produzir. Se, o empregado apresentar excelentes condições físicas e 
fisiológicas para o trabalho e não estiver socialmente integrado, sua 
eficiência sofrerá a influência de seu desajuste social;  

b)  Comportamento social dos empregados – os trabalhadores não 
agem ou reagem isoladamente como indivíduos, mas como membros 
de grupos. Enquanto os padrões do grupo, permanecer imutáveis, o 
indivíduo resistirá a mudanças para não se afastar deles;  

c) Recompensas e sanções sociais – o comportamento dos 
trabalhadores está condicionado a normas e padrões sociais. Os 
operários que produziram acima ou abaixo da norma socialmente 
determinada perderam o respeito e a consideração dos colegas; 

d) Grupos informais – constituem a organização humana da empresa 
[...] e definem suas regras de comportamento, formas de 
recompensas ou sanções sociais, objetivos, escalas de valores, 
crenças e expectativas que cada participante vai assimilando e 
integrando em suas atitudes e comportamento;  

e) Relações humanas – são as ações e atitudes desenvolvidas a partir 
dos contatos entre pessoas e grupos. As pessoas procuram ajustar-
se às demais pessoas e grupos, querem ser compreendidas, aceitas 
e participar, no intuito de atender a seus interesses e aspirações 
sociais; 

f) Importância do conteúdo do cargo – Observaram que os operários 
trocavam de posição para variar e evitar a monotonia [...] Essas 
trocas provocavam efeitos negativos na produção, mas elevavam a 
moral do grupo. Trabalhos simples e repetitivos tornam-se monótonos 
e maçantes afetando negativamente a atitude do trabalhador e 
reduzindo a sua satisfação e eficiência. (CHIAVENATO, 2003, p. 106-
107). 

    

Então, a partir dos resultados obtidos com a experiência de Hawthorne houve 

o desenvolvimento da Teoria das Relações Humanas que trouxe várias 

contribuições para o processo de gestão das organizações, primeiro destacou a 
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importância das pessoas e da organização informal que compõem as empresas em 

contraposição a autoridade, a hierarquia, a racionalização do trabalho, dentre outros 

que constituem os pressupostos da Era Industrial Clássica. 

Em segundo, os teóricos humanistas revelaram que as pessoas não buscam 

somente a recompensa financeira ao desenvolver uma atividade laboral, mas a 

valorização do seu trabalho e, também querem sentir que fazem parte da realização 

dos projetos da organização, ou seja, também visam a realização pessoal.    

Outra contribuição da Teoria das Relações Humanas foi identificar que o 

comportamento do ser humano é motivado pela tentativa de sanar determinadas 

necessidades, logo a motivação corresponde às necessidades fisiológicas, 

psicológicas e de auto-realização das pessoas e quando o administrador conhece 

estas necessidades pode utilizar este saber como instrumento para motivar o 

desempenho dos seus funcionários. (CHIAVENATO, 2003).     

Assim, as necessidades fisiológicas são consideradas primárias e 

corresponde a alimentação, ao sono, a atividade física, segurança contra os perigos, 

dentre outros; as necessidades psicológicas são aprendidas e adquiridas durante a 

vida e referem-se a segurança íntima que leva o indivíduo à autodefesa, a 

necessidade de participação, de ter contato humano, de fazer parte de um grupo, a 

autoconfiança, ou seja, a maneira que a pessoa se vê, se avalia e a necessidade de 

dar e receber afeto; a necessidade de auto-realização decorre da educação e da 

cultura da pessoa e diz respeito ao impulso de realizar o próprio potencial e de estar 

em contínuo autodesenvolvimento. (CHIAVENATO, 2003).     

A liderança foi outro tema abordado pela Teoria das Relações Humanas que 

pode se apresentar na organização sob três formas: como um fenômeno de 

influência interpessoal exercida em uma situação que visa reduzir a incerteza de um 

grupo ou prestar ajuda para que os membros escolham a melhor solução para os 

problemas; a outra forma de abordagem da liderança é como uma relação que se 

estabelece entre a figura do líder e os seus subordinados; a terceira maneira de ver 

a liderança é como um processo que influência as pessoas ou grupos para a 

realização de objetivos em determinada situação. (CHIAVENATO, 2003).       

A comunicação foi tratada como um fenômeno social pela Teoria das 

Relações Humanas, porque é importante para o estabelecimento do relacionamento 

entre as pessoas que compõem as organizações e para que os funcionários possam 

compreender as orientações passadas no ambiente de trabalho. Assim, a 
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comunicação pode promover um ambiente que conduz ao espírito de equipe e a um 

melhor desempenho das tarefas. (CHIAVENATO, 2003).     

Portanto, a Teoria das Relações Humanas proporcionou importantes 

contribuições para a área da administração, primeiro porque as pessoas passaram a 

ser vistas pelas organizações como imprescindíveis para os seus resultados, logo a 

maneira como os funcionários são tratados e gerenciados reflete no sucesso e na 

competitividade da empresa, por isso estes pressupostos desenvolvidos pela 

abordagem humanística fazem parte das concepções das empresas atualmente. 

(CHIAVENATO, 2003) 

A outra contribuição foi o estabelecimento do perfil do administrador que 

precisava saber se comunicar e promover a comunicação entre os membros da 

equipe, conhecer formas para motivar os seus funcionários, como também conduzir 

e/ou influenciar as pessoas, ou seja, ter a capacidade de liderança. (CHIAVENATO, 

2003).     

Como podemos observar a capacidade de comunicação, de promover a 

motivação e de liderança são habilidades, hoje, consideradas importantes para o 

desenvolvimento do comportamento empreendedor, assim a partir da Teoria das 

Relações Humanas temos o prenúncio de algumas habilidades que vão compor o 

perfil da gestão empreendedora para as empresas. 

Porém, a Teoria da Administração Científica e a Teoria Clássica abordaram 

as fábricas e os fenômenos que ocorriam no seu interior, desconsiderando que as 

organizações dependem de outras empresas e da sociedade para sobreviver. 

Como a organização sofre influências do ambiente tornou-se necessário 

estudar as questões ambientais que afetam a organização.  

Então, a partir de 1950, surgiu a Teoria Estruturalista que buscou ampliar o 

estudo de outros tipos de organização como: organizações pequenas, médias e 

grandes, públicas ou privadas, religiosas ou militares, dentre outras e, também 

procurou analisar o ambiente interno e externo às empresas. 

Portanto, os Estruturalistas deslocam suas atenções para a estrutura e os 

aspectos integrativos da organização, por isso houve uma tentativa de unir e ampliar 

os conceitos das Teorias Clássicas e das Relações Humanas, resultando na 

abordagem múltipla da análise das organizações e na inauguração dos estudos a 

respeito do ambiente organizacional dentro do conceito de que as organizações são 

sistemas abertos em constante interação com o seu contexto externo. Logo, estes 
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estudos correspondem a uma importante contribuição para a gestão administrativa. 

(CHIAVENATO, 2003).  

Além da introdução do conceito de sistema aberto para as organizações, os 

Estruturalistas também trouxeram a visão positiva sobre os conflitos e problemas 

que as organizações possuem, porque juntamente com as tensões, os conflitos 

também proporcionam a busca de soluções que conduz às organizações à mudança 

e a inovação. (CHIAVENATO, 2003). 

Desta forma, a Teoria Estruturalista conseguiu desenvolver análises críticas 

sobre as teorias anteriores, mas não houve uma ampliação de conceitos, assim as 

constatações geradas durante o Estruturalismo serão aproveitadas pela Teoria 

Sistêmica. (CHIAVENATO, 2003). 

Podemos observar, ainda, que a questão do aproveitamento de conflitos e 

problemas para promover mudanças e inovação no ambiente da organização 

proposto pela Teoria Estruturalista também está presente, atualmente, na filosofia do 

comportamento empreendedor, que visualiza as dificuldades como oportunidade de 

desenvolver conhecimento através da busca por soluções e de gerar mudanças, 

melhorias e inovação.  

O fato de a organização ser um sistema aberto que se relaciona e depende 

de outras empresas e da sociedade para sobreviver também é outra concepção 

advinda da Teoria Estruturalista que foi adaptada pela visão do empreendedorismo 

que defende a necessidade do estabelecimento de parcerias e/ou colaboração por 

parte do empreendedor para a concretização doa seus projetos, assim como a 

importância de estudar e conhecer o ambiente que envolve o empreendimento.   

Portanto, os pressupostos da Teoria Estruturalista também influenciam 

concepções que se referem ao desenvolvimento do comportamento empreendedor. 

Enquanto a Teoria Estruturalista baseou seus estudos na estrutura da 

organização e na sua relação com a sociedade, surgiu no mesmo período, a Teoria 

Comportamentalista ou Behaviorista (em função do behaviorismo na psicologia), que 

foi influenciada pela psicologia organizacional e pela Teoria das Relações Humanas, 

por isso o comportamento humano também é levado em consideração, mas o 

objetivo, no entanto, é verificar a influência desse comportamento na organização, 

por isso se buscou entender as características da natureza humana que 

influenciavam suas atitudes e ações dentro das organizações. 
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Logo, os Comportamentalistas ampliaram a abordagem humanística proposta 

pela Teoria das Relações Humanas e para compreender os motivos que levavam os 

funcionários a se comportar de uma determinada forma se baseou nos estudos 

sobre A Hierarquia das Necessidades de Maslow e na Teoria dos Dois Fatores 

Herzberg. 

De acordo com o trabalho de Maslow o comportamento do ser humano é 

influenciado pela satisfação ou frustração de suas necessidades  pessoais, que são 

divididas em necessidades primárias e secundárias. (CHIAVENATO, 2003). 

As necessidades primárias envolvem as necessidades fisiológicas – são as 

necessidades relacionadas à própria natureza humana como a fome, a sede, o 

repouso, dentre outras e as necessidades de segurança – ligadas às questões de 

preservação do indivíduo contra ameaças ou privações. (CHIAVENATO, 2003). 

As necessidades secundárias correspondem as necessidades sociais – indica 

a vontade do ser humano de se relacionar com outras pessoas; de estima – é a 

necessidade de reconhecimento e valorização por parte do grupo ao qual o indivíduo 

pertence e; de auto-realização – é a busca da realização pessoal através da 

atividade desempenhada e/ou porque se está fazendo aquilo que tem vontade de 

fazer. (CHIAVENATO, 2003). 

Para a Teoria dos Dois Fatores de Herzberg existem dois fatores que 

influenciam o comportamento humano dentro do ambiente de trabalho são os fatores 

higiênicos ou extrínsecos – estão relacionados ao ambiente de trabalho e as 

situações geradas pela empresa, por isso são consideradas geradoras de 

insatisfação quando não alcançadas, por exemplo: salário, benefícios, condições de 

trabalho, normas, dentre outras e os fatores motivacionais ou intrínsecos – 

corresponde a importância que o funcionário dá ao cargo e às atividades que 

desempenha dentro da organização e estão ligados aos sentimentos de 

reconhecimento profissional, quando alcançados são geradores de satisfação. 

(CHIAVENATO, 2003). 

A partir destes estudos a Teoria Comportamental chegou à conclusão que o 

comportamento humano é resultado da relação dos aspectos cognitivos, onde a 

racionalidade predomina com aspectos afetivos. (CHIAVENATO, 2003). 

Como a Teoria da Estrutura já havia destacado que a organização se 

relaciona com os seus funcionários e com a sociedade, os estudos da Teoria 

Comportamental ampliaram a concepção estruturalista esclarecendo que para as 
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organizações se manterem no mercado é preciso que sejam flexíveis e tenham 

capacidade de se adaptar as mudanças do meio social. 

Mas, para que a empresa consiga desenvolver a dinâmica da flexibilidade e 

da capacidade de adaptação é preciso investir para que haja mudanças na estrutura 

e no comportamento dos funcionários a fim de que ambos possam contribuir para 

que a empresa possa desenvolver estes processos dinâmicos.  

Podemos observar que a Teoria Comportamental a partir das contribuições da 

Teoria das Relações Humanas expandiu a noção do comportamento social dos 

funcionários de uma organização para a importância da relação do comportamento 

deste empregado com a empresa desenvolvendo, assim a concepção do 

comportamento organizacional.  

A capacidade de adaptação das empresas como condição para que elas 

sobrevivam no mercado foi outro desdobramento que a Teoria Comportamental 

realizou a partir dos resultados das pesquisas dos estruturalistas. 

  Além destas contribuições para o desenvolvimento das teorias 

administrativas a Teoria Comportamental apresentou constatações sobre as 

necessidades humanas de reconhecimento, valorização e busca por auto-

realização, que são questões utilizadas atualmente pelo empreendedorismo como 

uma das formas para motivar as pessoas a realizar seus projetos, seus sonhos, ou 

seja, para empreender.  

Contudo, a Teoria Comportamental focalizou seus estudos nos aspectos 

interiores da organização e abordou de forma incipiente as questões relativas ao 

ambiente externo da organização, logo a Teoria de Sistemas buscou preencher esta 

lacuna, por isso abordaremos a seguir sua origem e contribuição. (CHIAVENATO, 

2003).    

A Teoria Geral de Sistemas (TGS) foi desenvolvida através dos trabalhos do 

biólogo austríaco Ludwig Von Bertalanffy, publicados entre 1950 e 1968, que 

procurou desenvolver um modelo científico explicativo para o comportamento de um 

organismo vivo e a partir dos resultados encontrados Ludwig constatou que o 

princípio de uma ciência tem validade para outras. (WIKIPÉDIA, 2014).  

Segundo a TGS, o sistema é um conjunto de partes que se relacionam 

direcionado a um objetivo comum e está dividido em subsistemas. Logo, de acordo 

com esta concepção o corpo humano, as organizações e as áreas do conhecimento 
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são sistemas, só que as áreas do conhecimento possuem características e leis, 

independente, do campo em que se encontram. (BOMFIM. et. al, 2013). 

Portanto, a TGS possibilitou um estudo mais amplo dos campos não físicos 

do conhecimento científico, especialmente as Ciências Sociais e, também 

desenvolveu princípios unificadores que permearam universos particulares de 

diversas ciências. (FANG, 2011). 

Então, a TGS passa a ser empregada em outras áreas do conhecimento e 

promove a integração das ciências naturais e sociais influenciando os estudos de 

áreas como a Administração, Economia, Sociologia, Comunicação social, dentre 

outros. (BOMFIM. et. al, 2013). 

Contudo, a TGS possui um ramo específico denominado Teoria de Sistemas  

que influenciou a administração através de uma nova abordagem cuja ênfase é dada 

ás características organizacionais e nos seus ajustamentos contínuos às demandas 

ambientais. (CHIAVENATO, 2003). 

Então, a Teoria de Sistemas  passou a estudar a organização na sua 

totalidade analisando seus recursos, meio ambiente interno, externo e a relação 

entre eles. (FANG, 2011). 

Assim, os estudos sistêmicos trouxeram para a administração contribuições 

sobre o papel da comunicação – considerada importante para que os componentes 

da organização possam desenvolver produzir e entregar o produto ou serviço 

atendendo as expectativas e necessidades do cliente; a respeito da necessidade do 

envolvimento das pessoas – para que dentro da organização haja empenho no 

processo produtivo; sobre a importância do desenvolvimento de competências, 

habilidades e conhecimentos – para que as pessoas possam realizar seus trabalhos 

visando superar as expectativas dos clientes; sobre o comportamento da 

organização – por ser a organização um sistema aberto, complexo que possui 

muitas variáveis internas e externas não é possível prever totalmente o 

comportamento dessas variáveis, mas sim, tecer probabilidades. (FANG, 2011). 

Portanto, a Teoria de Sistemas desenvolveu uma visão ampliada do 

funcionamento da organização e da necessidade da sua adaptação aos fatores 

ambientais, porém foi considerada muito abstrata para resolver problemas 

específicos da organização e da sua administração. (CHIAVENATO, 2003).  

 Por isso, na década de 1960, surgiu a necessidade de verificar modelos de 

estrutura organizacionais mais eficazes e desenvolver parâmetros que pudessem 
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ajudar as empresas a se manterem no mercado frente à realidade, assim surgiram 

os estudos da Teoria da Contingência. (CHIAVENATO, 2003). 

 De acordo com as pesquisas contingenciais é preciso ter ou desenvolver uma 

estrutura para que a organização alcance seus objetivos, em seguida os estudos 

indicaram que há diferenças entre organizações mecânicas e orgânicas. (BEBER, 

2012). 

As organizações mecânicas são aquelas cujas partes integrantes atuam de 

forma padronizada e apresenta um forte controle da produção que ocorre em escala, 

um exemplo deste tipo de organização é a indústria. (BEBER, 2012). 

 São consideradas organizações orgânicas as que necessitam de 

padronização, mas possuem flexibilidade na suas tarefas, pedem criatividade e o 

preparo dos serviços e/ou produtos apresenta variações como exemplos temos 

empresas de propaganda e publicidade, produtoras de vídeo, dentre outras. 

(BEBER, 2012). 

Logo, a Teoria da Contingência concluiu que cada uma das organizações 

possui características próprias e não existe uma empresa melhor do que a outra, 

mas tipos de empresas que se destinam a produções diferentes. (CHIAVENATO, 

2003). 

A Teoria da Contingência também verificou que existem determinadas 

características que são comuns aos dois tipos de organização, como por exemplo, 

criatividade, inovação e controle estão presentes tanto na organização orgânica 

como na mecânica, o diferencial está na presença mais ou menos acentuada destas 

características. (BEBER, 2012). 

Outra questão destacada pela Teoria da Contingência é a necessidade de 

investimento em ferramentas que proporcionem a melhoria da comunicação e da 

interação entre os funcionários da organização à medida que esta é ampliada para 

que os empregados conheçam e se mantenham atualizadas sobre produtos e/ou 

serviços e informações que interessam a organização, proporcionando também 

maior compreensão sobre a realização das tarefas e aumentando a qualidade no 

atendimento aos clientes. (BEBER, 2012). 

Portanto, a Teoria da Contingência concluiu que não existe um melhor ou 

único modo de organizar e administrar, mas que os princípios administrativos devem 

ser constantemente revistos e adaptados às características das organizações e as 

situações que essas vivenciam tanto no ambiente interno quanto no externo para 
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que as organizações se mantenham competitivas no mercado. (CHIAVENATO, 

2003). 

Mas, a partir de 1954 as empresas japonesas começaram a desenvolver 

ideias inovadoras para a gestão das empresas e diferentes da administração das 

empresas ocidentais. (RODRIGUES, 2006?). 

 As organizações japonesas buscaram satisfazer a expectativa do cliente; 

incentivavam funcionários a fomentar soluções criativas para os problemas da 

empresa; empregaram um sistema de produção que permitia a fabricação 

simultânea de vários modelos e especificações de produtos, atendendo demandas 

individualizadas dos nichos de mercado, dentre outras. (RODRIGUES, 2006?). 

  Logo, a partir dos anos 70 do século XX, as empresa japonesa alcançaram o 

sucesso no mercado internacional e tornaram-se as principais concorrentes das 

empresas americanas e européias, aliado a estes acontecimentos temos o 

desenvolvimento de tecnologias de comunicação e informação e o crescimento 

rápido do setor de serviços. 

Assim a partir de 1980, as empresas americanas desenvolveram a gestão 

participativa e a gestão empreendedora para enfrentar a concorrência das empresas 

japonesas e melhorar o desempenho no mercado que se torna cada vez mais 

competitivo. Estes modelos de gestão contribuíram com novas práticas e 

instrumentos para a área da administração, mas não desenvolveram novas teorias.  

(RODRIGUES, 2006?). 

A gestão participativa é muito mais um estilo de administração do que um 

conjunto de práticas e mecanismos, neste sentido, a sua análise se voltou mais para 

as formas como se operacionaliza o estilo participativo de gestão, portanto 

corresponde a comportamentos gerenciais que incentivam a participação dos 

funcionários no processo de administrar os três recursos gerenciais (capital, 

informação e recursos humanos), obtendo, através dessa participação, o total 

comprometimento com os resultados, medidos como eficiência, eficácia e qualidade. 

(RODRIGUES, 2006?). 

 A administração empreendedora compreende o desenvolvimento de 

instrumentos e práticas gerenciais com o intuito de melhorar a qualidade dos 

produtos e serviços, satisfazer o cliente e tornar a empresa mais competitiva. 

(RODRIGUES, 2006?). 
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Logo, as práticas para a gestão empreendedora buscaram dar mais 

autonomia para os departamentos e divisões internas das organizações, assim 

essas unidades internas funcionavam como pequenas unidades de negócios e 

buscavam atender um mercado específico visando a melhoria dos resultados da 

empresa; procuraram desenvolver estrutura organizacional que permitia o emprego 

do comportamento empreendedor na organização; estimularam a inovação através 

do desenvolvimento de equipes de trabalho lideradas por um gerente de perfil 

empreendedor que buscava oportunidades de novos negócios para a organização; 

estabeleceram parcerias e alianças com outras empresas para desenvolver 

pesquisas, lançar novos produtos e serviços e, também para proporcionar a abertura 

de novos mercados; instituíram a participação dos empregados nos resultados da 

organização e criaram planos de carreira como formas de recompensas pelo 

desempenho dos funcionários. (RODRIGUES, 2006?). 

Além das inovações e modificações nas práticas administrativas, o 

comportamento do gestor foi outro elemento importante para que as organizações 

pudessem desenvolver a gestão empreendedora. 

Assim, as empresas passam a exigir dos gestores um perfil voltado para a 

busca de soluções criativas; para o fomento da integração entre os membros da 

equipe; para desenvolvimento de ações que visam à inovação; para exercer o papel 

da liderança no sentido de estimular e orientar equipes de trabalho e; também para o 

desenvolvimento de uma postura competitiva nas ações e decisões, ou seja, as 

organizações necessitam de um gestor empreendedor. (PEREIRA, 1995).   

Porém, as empresas são compostas por pessoas que desempenham funções 

variadas e, também ocupam cargos diversos, assim como dependem destes 

integrantes para que a organização alcance seus objetivos, logo para que a 

administração empreendedora se desenvolva no ambiente organizacional é 

necessário que os profissionais se comportem como empreendedores. 

 Portanto, o empreendedorismo surgiu no final da Era Industrial como uma 

forma de gestão e como perfil profissional exigido para o ingresso no mercado de 

trabalho. 

Vale ressaltar, que o cenário dos negócios, a partir de 1980, foi marcado pela 

busca da sobrevivência das organizações diante de várias mudanças, a exemplo da 

economia globalizada, do impacto das tecnologias de comunicação e informação 

que dinamizaram a produção, a competitividade crescente do mercado devido à 
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concorrência dos produtos asiáticos que passaram a disputar consumidores com 

empresas de diversos países, principalmente, as empresas americanas e européias, 

dentre outros. 

Então, os estudos da área administrativa não têm como desenvolver um único 

método de gestão que atenda as diferentes organizações e as mudanças no 

mercado, portanto a administração investiu em novas abordagens o que gerou o 

desenvolvimento de outras práticas administrativas como a gestão holística e a 

gestão das corporações virtuais e o estudo de outros modelos de gestão como, por 

exemplo, a gestão japonesa, a gestão participativa e a empreendedora marcando o 

fim da Era Industrial que predominou em quase todo século XX e cedeu lugar à Era 

da Informação a partir de 1990. (CHIAVENATO, 2003). 

Assim, na Era da Informação o conhecimento se torna o recurso 

organizacional mais valioso que direciona todos os esforços e aponta os rumos a 

seguir e a tecnologia da informação e da comunicação influencia a vida das 

organizações e das pessoas provocando profundas transformações. (NOVAS 

ABORDAGENS DA ADMINISTRAÇÃO, 2010). 

Este período gerou o fim da previsibilidade e instaurou a inovação e a 

substituição dos antigos conceitos prescritivos e normativos por conceitos descritivos 

e explicativos na teoria administrativa. Então, a nova empresa exige o trabalho em 

equipe, com pessoas capacitadas para se adequar em qualquer ambiente e a novas 

situações e continuou a exigir o perfil empreendedor. (MONTEIRO JUNIOR, 2011). 

Logo, o trabalhador industrial tradicional, desde o final da Segunda Guerra 

Mundial, passou a ser substituído pelo trabalhador do conhecimento. Este 

funcionário é uma pessoa que alia o trabalho manual com o teórico. (WIKIPÉDIA, 

2014). 

Na Era da Informação existe a necessidade de se desenvolver um 

comportamento empreendedor voltado para a competitividade, inovação, uso 

assertivo da informação para tomada de decisão e principalmente para a geração do 

conhecimento através dos membros que são responsáveis pelo aprendizado, pelo 

desenvolvimento e aplicação do saber na organização. (CHIAVENATO, 2003). 

Este período também foi marcado pela concorrência comercial, logo as 

indústrias empregaram o que há de mais moderno na tecnologia para oferecer 

melhores produtos e/ou serviços, porém a automação resultou na substituição de 
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muitos postos de trabalho gerando desemprego, mas também ocasionou a criação 

de outras vagas de emprego que exigiu um alto grau de qualificação para ocupá-las. 

A partir destes acontecimentos surge uma nova ordem para a sociedade, 

substituindo a segurança do emprego assalariado proporcionado, normalmente, por 

empresas estatais ou privadas, pela instabilidade profissional, exigindo dos 

trabalhadores um novo comportamento que exclua a denominada: 

 
[...] „síndrome do empregado‟ – útil no paradigma econômico que se 
esgotou; nociva para as atuais relações de trabalho – é conseqüência tanto 
de uma cultura como de um sistema de ensino que forma pessoas com 
exclusiva ênfase na tecnologia, mas sem a preocupação de encontrar 
formas novas para a sua aplicação, sem a capacidade de ler o mercado e 
dar-lhe um significado que permita sua inserção profissional. (DOLABELA, 
1999, p. 58) 

 
Então, como Dolabela (1999), destacou é necessário que o profissional saiba 

como pode empregar os seus conhecimentos para gerar suas próprias chances de 

atuar no mercado de trabalho e que tenha capacidade de identificar oportunidades. 

Logo, é um trabalhador que substitui a visão de que o emprego assalariado é a 

única e melhor opção no mercado de trabalho pela concepção do 

autogerenciamento da sua carreira profissional. 

Assim, o profissional precisa “[...] adaptar-se a esse novo contexto, onde 

sobrevive quem tem senso inovador, criatividade e visão estratégica, ou seja, quem 

tem espírito empreendedor.” (CARDOZO; BARBOSA, 2004, não paginado). 

Mas, apesar do empreendedorismo representar uma forma de gestão e perfil 

profissional exigido pelo ambiente das organizações no final da Era Industrial e a 

partir da Era da Informação o empreendedorismo relacionar-se a necessidade dos 

profissionais de contextualizar seus conhecimentos proporcionando independência 

para o direcionamento da sua carreira em um mercado de trabalho instável, os 

estudos sobre o empreendedorismo continuaram e resultam em novas abordagens 

sobre o tema.  

Um destes trabalhos foi desenvolvido por (DOLABELA, 2003), que indica a 

necessidade de migrar da área empresarial às concepções sobre o 

empreendedorismo para todas as atividades humanas. Logo, o empreendedorismo 

passa a ter como origem e essência, as emoções humanas, a energia que leva as 

pessoas a se transformar e a transformar suas vidas. 
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Deste modo, o empreendedorismo é considerado algo essencialmente 

humano, primeiro porque depende das pessoas para conseguir que algo de fato 

aconteça e segundo uma das motivações para desenvolver o empreendedorismo 

envolve as necessidades humanas como o desejo de realizar algum sonho, de 

realização pessoal, de valorização, ter retorno financeiro, dentre outros. 

(DOLABELA, 2008).       

Outra questão importante que Dolabela (2008), pontua sobre o 

empreendedorismo é o seu poder de impacto social e econômico, porque qualquer 

empreendimento independente do objetivo que se quer alcançar, ou seja, com ou 

sem fins lucrativos desenvolve um relacionamento com o meio social a que pertence 

e, também sofre influência dele, assim como este empreendimento vai gerar alguma 

contribuição para a economia local da comunidade ou do país que faz parte.  

Assim, após verificarmos como a teoria da administração contribuiu para o 

estudo e a projeção do tema empreendedorismo no cenário social, abordaremos 

como ocorreu o estímulo para o fomento do empreendedorismo através do exemplo 

da economia norte-americana. 

 

2.2 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO: O CASO  

      DA ECONOMIA NORTE AMERICANA 

 

Por volta de 1973, membros da Organização dos Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) – Arábia Saudita, Argélia, Irã, Iraque, Nigéria, dentre outras, 

provocaram uma crise no abastecimento do petróleo através do aumento do preço 

do produto como forma de protesto contra o apoio dos Estados Unidos a Israel na 

Guerra do Yom Kippur – conflito ocorrido entre as nações do Egito e da Síria contra 

Israel por causa de questões religiosas e disputas territoriais. 

Como o petróleo passou a ser a principal fonte de energia utilizada pelos 

países industrializados a partir do século XX, a elevação dos seus preços, em 1973, 

levou diversas nações à redução do consumo de energia que afetou a produtividade 

das indústrias gerando processos de recessão em escala mundial, logo este período 

ficou conhecido como a “crise do petróleo.” 

Assim, durante a crise do petróleo houve um número grande de demissões 

devido ao abalo sofrido pelas “empregadoras tradicionais” nos Estados Unidos que 

correspondiam às indústrias automobilísticas, petrolíferas, de componentes eletro-
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eletrônicos e também grandes órgãos governamentais cujas áreas de negócios 

foram desenvolvidas, quase todas, entre as duas guerras mundiais e no período 

pós-guerra. (DRUCKER, 1998). 

Por isso, os economistas americanos previram que o país não conseguiria 

absorver a mão de obra disponível, pois juntamente com as demissões, houve o 

crescimento de trabalhadores em busca de emprego, acirrando a disputa de vagas 

no mercado de trabalho dos Estados Unidos. 

Este aumento do número de ingressantes no mercado de trabalho foi 

ocasionado por alguns fatores, primeiro pela alta taxa da natalidade ocorrida entre 

1949 e 1950, denominada de “Baby Boom” resultando em um alto índice de jovens 

que começaram a vida profissional a partir de 1970 e 1980. Segundo, ocorreu o 

crescimento do número de mulheres no mercado de trabalho, também a partir de 

1970, pois de acordo com a pesquisa de (BRUSCHINI, 1994 apud REIS, 2013, p. 4) 

o motivo 

 
[...] não foi somente a busca da complementação salarial em face da 
deterioração dos salários reais dos trabalhadores, mas também as 
expectativas de maior consumo que redefiniram o conceito de necessidade 
econômica. E isto impulsionou não apenas as mulheres pobres a ingressar 
no mercado de trabalho, como também as de classe média. Com novas 
necessidades nascidas pela diversificação das relações de consumo e 
premiadas pela necessidade de sustentar custos mais elevados com a 
educação e a saúde dos filhos e dos outros familiares, devido à 
precariedade dos sistemas públicos de atendimento, também as famílias 
das camadas médias não puderam mais dispensar o aporte econômico de 
suas mulheres.  
 

Mas, apesar da disputa por trabalho, o índice de desemprego esperado pelos 

economistas foi contrariado devido ao aumento de empregos nos Estados Unidos de 

aproximadamente 24 milhões, ocorridos em 1974 e 1984 (DOLABELA, 2008). 

Este crescimento das vagas de trabalho foi propiciado pelo surgimento de 

novos empreendimentos na sociedade, por que: 

 
[...] foi necessário compensar uma redução definitiva de vagas de, pelo 
menos 5 milhões nas instituições empregadoras tradicionais. Assim, todos 
esses novos empregos só podem ter sido criados pelas instituições, 
pequenas e médias, a maioria delas pequenas e médias empresas 
privadas, e das quais um grande número, talvez a maioria, é de novas 
empresas, que sequer existiam há vinte anos. (DRUCKER, 1998, p. 4).  

 

Logo, o estímulo a criação do próprio negócio representou uma forma de 

absorver a mão de obra abundante disponível nos Estados Unidos e o surgimento 

destes novos empreendimentos se deve em função do desenvolvimento de outros 
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ramos de atividades empresariais, sobretudo, as empresas prestadoras de serviços 

e manufatureiras como, por exemplo: serviços financeiros, serviços particulares de 

assistência a saúde, serviços terceirizados prestados ao Estado, produtores de 

mobílias domésticas, fabricantes de biscoitos, de roupas femininas, Cursos para 

educação continuada, dentre outros. 

Assim, a economia americana mudou a noção de empreender que 

anteriormente voltava-se, somente, para a criação de grandes empresas, mas 

passou a ser estendida para negócios de pequeno e médio porte sem nenhuma 

tradição no mercado. Por isso, os novos empreendimentos indicam que:  

 
[...] são exemplos de „nova tecnologia‟, todos constituem novas aplicações 
do conhecimento ao trabalho humano, o que é, em última análise, a 
definição de tecnologia. Somente que a „tecnologia‟ não é a Eletrônica, ou a 
Genética, ou novos materiais. A „nova tecnologia‟ é a administração 
empreendedora. (DRUCKER, 1998, p. 16.), 
 

Portanto, para (DRUCKER, 1998), a “administração empreendedora” 

representou uma inovação que a sociedade dos Estados Unidos conseguiu ao 

contextualizar as técnicas já conhecidas pela administração, levando ao 

desenvolvimento de outros conhecimentos sobre a prática da gestão, possibilitando 

assim, a criação de novas oportunidades de negócios e também de trabalho, mesmo 

diante de um panorama de crise econômica.  

Porém, o incentivo ao desenvolvimento do empreendedorismo na sociedade 

dos Estados não se iniciou com a abertura de pequenas e médias empresas durante 

a crise do petróleo, mas desde o fim da Segunda Guerra Mundial quando o país 

começou a investir na capacitação empreendedora. (DOLABELA, 1999). 

Um dos exemplos ocorreu, por volta de 1947, na Harvard Business School, 

com a implantação de Cursos para a administração de pequenas empresas, seguido 

do início de outro preparatório sobre empreendedorismo e inovação, no ano de 

1953, na New York University, coordenada por Peter Drucker. (DOLABELA, 1999). 

Somadas às iniciativas mencionadas, em 1956 foi criada uma das maiores 

associações que pesquisa sobre o empreendedorismo no âmbito mundial, a 

International Council for Small Business (ICSB), durante um evento promovido pela 

University of Colorado e, em 1967, já existiam dez universidades, nos Estados 

Unidos, que ofereciam Cursos na área de empreendedorismo. 

Como pode ser observado, o empreendedorismo foi desenvolvido e 

disseminado inicialmente entre os estadounidenses através da oferta de Cursos de 
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capacitação para a abertura do próprio negócio e, também devido a necessidades 

dos Estados Unidos de absorver um grande contingente de trabalhadores que 

disputavam o mercado de trabalho para combater o problema do desemprego. 

Logo, estes fatores serviram para relacionar o empreendedorismo à criação 

de uma empresa e geração do auto-emprego, porém estudiosos de várias áreas 

como a economia, psicologia, a administração, sociologia, dentre outros, 

contribuíram para alterar esta concepção inicial, assim apresentaremos algumas 

destas abordagens.  

 

2.3 NOVAS CONCEPÇÕES SOBRE O EMPREENDEDORISMO 

 

Como observamos, de uma forma geral, o empreendedorismo começou a ser 

desenvolvido na sociedade para combater o desemprego, dinamizar a economia e 

tornar empresas mais competitivas. 

Logo, o tema despertou o interesse de estudiosos de diversas áreas do 

conhecimento que passaram a empregar as palavras empreendedorismo e 

empreendedor de acordo com o enfoque dado pela área que estavam pesquisando, 

e ou, utilizando o termo. (DRUCKER 1998; DOLABELA, 1999).   

Este fato contribuiu para originar concepções diferentes sobre o 

empreendedorismo e o empreendedor. Mas, segundo Dolabela (1999), existe duas 

tendências principais servindo como base, até hoje, para nortear os estudos sobre o 

empreendedorismo, o grupo dos economistas – que associaram o empreendedor à 

inovação e o grupo dos comportamentalistas – que enfatizavam atitudes dos 

empreendedores.   

Para os economistas, o empreendedorismo representou um fator de inovação 

e auxílio para o desenvolvimento da economia, sendo inicialmente Richard Cantillon 

e Jean-Baptise Say, dois economistas, que se ocuparam destes estudos entre o final 

do século XVII e século XIX, enfocando indivíduos que criavam e gerenciavam seus 

próprios negócios. (DAVID, 2004). 

No século XVII, Cantillon foi o primeiro a definir as funções do empreendedor 

e o identificou como o responsável pela compra e venda de matéria-prima, 

normalmente agrícola, após a sua transformação em produto. (DOLABELA, 2008).  
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Por isso, a partir dos estudos de Cantillon, o empreendedor passou a ser 

associado àquele que possui capacidade de identificar oportunidade de negócios e 

de assumir riscos. (DAVID, 2004).  

A partir do século XIX, Jean-Baptise Say, relaciona o empreendedorismo ao 

aumento da produtividade econômica e melhoria de rendimentos, logo destacou a 

importância do papel do empreendedor no desenvolvimento da economia, devido o 

surgimento de novos empreendimentos. Então, uma nova identidade será atribuída 

para o empreendedor – como aquele capaz de inovar e de propor mudanças, pois 

para Say estes são os elementos necessários para o aparecimento de novos 

negócios. (DOLABELA, 2008).   

Porém, no século XX, Joseph Alois Schumpeter conseguiu dar projeção ao 

tema para as ciências econômicas estabelecendo correspondência entre 

empreendedorismo e a ideia de inovação econômica devido ao aproveitamento de 

oportunidades de negócio, por isso o empreendedor é capaz de combinar 

elementos, criar novos métodos de produção e produtos e, também identificar novos 

mercados. (DOLABELA, 2008).  

Logo, “[...] associando definitivamente o empreendedor ao conceito de 

inovação e apontando-o como o elemento que dispara e explica o desenvolvimento 

econômico.” (DOLABELA, 1999, p. 48).    

As concepções formuladas pelos economistas foram baseadas, em parte, 

pelos estudos das práticas desenvolvidas por banqueiros da França e de Nova York, 

por volta de 1857 e 1870, assim durante as pesquisas foi verificado que a prática 

destes banqueiros consistia na movimentação de recursos financeiros dos clientes, 

que eram empregados em diferentes tipos de empreendimentos, para viabilizar o 

aumento do rendimento deste dinheiro, assim parte dos lucros adquiridos através 

desta prática era aplicada nos negócios dos banqueiros. (DRUCKER, 1998). 

Portanto, houve uma mudança nos métodos tradicionalmente utilizados por 

alguns banqueiros que costumavam aplicar seus próprios recursos financeiros para 

desenvolver suas empresas. (DRUCKER, 1998). 

Deste modo, esta movimentação financeira foi considerada uma prática 

empreendedora pelos economistas porque apresentou potencial para dinamizar a 

economia, representou uma inovação na forma de desenvolver as práticas 

financeiras e por ser uma atividade que envolve risco para o investimento 
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econômico, exigindo dos banqueiros capacidade para assumi-los. (DRUCKER, 

1998).    

Então, através dos estudos desenvolvidos os economistas concluíram que o 

empreendedorismo envolve o aproveitamento das chances de negócios, já 

existentes ou criadas por um indivíduo, exige do empreendedor a capacidade de 

assumir riscos, propor mudanças e inovar sendo as duas últimas condições básicas 

para o nascimento de um empreendimento cuja influência se dará no setor da 

economia. (DRUCKER, 1998).    

Portanto, os economistas conseguiram identificar as ações empreendedoras 

desenvolvidas na área financeira, mas não puderam explicar as razões que levavam 

alguns banqueiros a desenvolver o empreendedorismo no seu ambiente de trabalho.  

 Para tentar elucidar esta questão, outro grupo de estudiosos denominados de 

comportamentalistas direcionou suas investigações para as atitudes e traços de 

personalidade dos empreendedores. Dentro deste grupo, são citados trabalhos de 

Max Weber e do psicólogo David MacClelland. 

Weber estudou a influência da cultura religiosa na prática das atividades 

mercantilistas dos protestantes e dos católicos, identificando a relevância do papel 

da liderança para os negócios e sua representatividade como autoridade formal, 

destacando a importância dos empreendedores como inovadores, verificando 

também que o sistema de valores constitui um elemento fundamental para a 

explicação do comportamento empreendedor. (SOUZA NETO, 2009). 

Esta relação do fator valorativo com a atitude empreendedora foi defendida 

por Weber porque durante a sua pesquisa foi verificado que: 

 
[...] a crença religiosa ou o trabalho ético protestante [...] estabelece normas 
de conduta que freiam a extravagância, o consumo ostensivo e a indolência. 
Com isso, o resultado é maior produtividade, diminuição de despesas e 
aumento da economia, fatores vitais para o crescimento econômico. 
(SOUZA, 2006a, apud DIAS et. al., 2010). 

 
 Assim, os dogmas protestantes incentivavam as atividades comerciais, 
financeiras e a obtenção de lucro, ou seja, estimulava e valorizava o 
desenvolvimento do comportamento empreendedor.   

  Além das pesquisas de Weber, o psicólogo David MacClelland estudou o 

desenvolvimento de algumas civilizações ao longo do tempo concluindo que o 

comportamento dos heróis destas nações servia de motivação para os seus 

cidadãos, que passavam a imitar as atitudes heróicas devido à necessidade de auto-

realização destes indivíduos. (DOLABELA, 1999). 
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Porém, vários autores investigaram a conclusão de MacClelland e a 

inviabilizaram, pois a auto-realização dos indivíduos é influenciada, por exemplo, por 

vários indicativos de ordem social como questões econômicas, políticas, religiosas, 

culturais, dentre outros, que se modificam de acordo a sociedade. (DOLABELA, 

1999). 

“Mas, a contribuição de MacClelland está no fato de ter mostrado que os 

seres humanos tendem a repetir seus modelos, o que em muitos casos tem 

influência na motivação para alguém ser empreendedor.” (DOLABELA, 1999, p. 49). 

Assim, os “modelos” citados por Dolabela (1999) se referem a uma 

personalidade de destaque na sociedade que tem a capacidade de influenciar as 

pessoas, logo se esta pessoa for considerada empreendedora pelo meio em que 

vive, pode servir de inspiração para que outras decidam desenvolver o 

comportamento empreendedor.    

Porém, outras questões observadas através das investigações de 

MacClelland indicaram que a necessidade de realização impulsiona os 

empreendedores a cumprir suas tarefas da melhor forma e a necessidade de 

convivência faz com que os empreendedores busquem desenvolver 

relacionamentos interpessoais. (DAVID, 2004).   

Contudo, o grupo dos comportamentalistas também direcionou suas 

investigações para os traços de personalidade dos empreendedores, mas verificou 

que a contribuição para a formação da personalidade do ser humano é dada por 

diversos fatores de âmbito social, por isso não há como realizar um estudo que 

consiga reunir e analisar tantos indicativos diferentes ao mesmo, produzindo 

conclusões concretas, porque neste tipo de estudo seria necessário investigar o 

indivíduo como ser particular e como parte integrante de uma sociedade. 

(DOLABELA, 1999). 

Assim, a tentativa de desenvolver trabalhos sobre o perfil psicológico dos 

empreendedores acabou sendo inviável, logo o grupo dos comportamentalistas 

concluiu que os estudos deviam focar o perfil comportamental, já que é possível 

identificar os tipos de comportamento mais comuns entre os empreendedores e, 

também que estes comportamentos podem ser desenvolvidos por qualquer pessoa. 

(DOLABELA, 1999). 

Portanto, para os comportamentalistas, o empreendedorismo corresponde a 

um comportamento que pode ser fomentado pelas pessoas, pois o ato de 
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empreender não depende de aspectos da personalidade, mas envolve a prática do 

exercício da liderança, a inovação, a busca pelo bom desempenho, a procura por 

modelos de empreendedores a ser seguido e o desenvolvimento de uma rede de 

relacionamentos, por isso são atitudes que o ser humano pode aprender a 

desenvolver.  

Mas, as inferências dos comportamentalistas não foram às únicas que 

levaram a refutação dos aspectos genéticos como fatores essenciais para o 

desenvolvimento do comportamento empreendedor, pois os estudos de Filion (1997) 

confirmaram a existência de dois tipos de empreendedores – “[...] os voluntários 

(que tem motivação para empreender), ou involuntários (que são forçados a 

empreender por motivos alheios à sua vontade: desempregados, imigrantes etc.)” 

(FILION, 1997 apud Dolabela, 1999, p. 69). 

Portanto, qualquer pessoa por vontade própria, ou, motivada por uma 

situação de contingência pode desenvolver o espírito empreendedor, já que o 

sentimento de sobrevivência é algo que está presente nas pessoas, principalmente 

devido à instabilidade do mercado.  

Assim, de acordo com os resultados encontrados através das pesquisas dos 

economistas e dos comportamentalistas o empreendedor é aquele que tem a 

capacidade de desenvolver atitudes que resultam em mudanças e inovações, 

condições necessárias para gerar um empreendimento, mas esta visão não se 

tornou unânime, porque outras áreas do saber também desenvolviam estudos sobre 

o empreendedorismo e o empregavam de acordo com o enfoque que davam ao 

tema em suas áreas.   

Logo, estas investigações ampliaram a concepção sobre o 

empreendedorismo antes entendido como uma prática de gestão e geração do 

próprio emprego, para um processo criativo e construtivo que pode ser empregado 

para desenvolver qualquer projeto que o ser humano deseje com objetivos também 

variados, como a obtenção de lucro, com o intuito filantrópico, com fins particulares, 

dentre outros. 

Então, a constatação que a ação empreendedora pode ser utilizada para 

diversos fins, ocasionou o desenvolvimento de pesquisas para acompanhar esta 

diversificação do emprego do empreendedorismo, resultando em abordagens, 

entendimentos e classificações variadas sobre o assunto, por isso serão 
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apresentados as três categorizações mais utilizadas na literatura da área da 

administração.  

 

2.4 FORMAS DE PRATICAR O EMPREENDEDORISMO 

 

A mudança de concepção sobre o empreendedorismo também alterou a visão 

sobre o empreendedor que “[...] não é um empregador, embora possa ser, e 

frequentimente o é, um empregado – ou alguém que trabalha sozinho e 

exclusivamente para si mesmo.” (DRUCKER, 1998, p. 34). 

Assim, de acordo com Drucker (1998), o empreendedor pode ser proprietário 

de uma empresa, um funcionário ou profissional autônomo, mas uma pessoa não 

pode ser considera empreendedora somente porque abriu uma empresa, é preciso 

que haja inovação na forma de gerenciar, ou na maneira de atender os clientes, ou 

no modo de praticar as vendas, enfim, é necessário que empreendedor explore a 

oportunidade de mudança para desenvolver um produto ou serviço diferente.  

Portanto, tipos diferentes de empreendedores levam ao desenvolvimento de 

ações empreendedoras variadas, como, por exemplo, o empreendedorismo start-up 

(startup), direcionado para quem quer criar seu negócio; o intraempreendedorismo 

tipo de empreendedorismo desenvolvido pelos funcionários de uma empresa e o 

empreendedorismo social corresponde a uma modalidade de empreendedorismo 

voltado para o desenvolvimento de iniciativas inovadoras para solucionar problemas 

ligados ao bem estar da sociedade e promover transformações sociais.   

 

2.4.1 Empreendedorismo start-up (startup) 

  

O termo startup está relacionado à “[...] um modelo de negócio [que investe] 

em ideias e em conceitos inovadores nos seus estágios iniciais, com a pretensão de 

colher lucros num futuro relativamente distante.” (LONGHI, 2011).  

 Portanto, o empreendedorismo startup indica a criação de uma empresa em 

qualquer ramo de atividade voltada para obtenção de lucro, mas pautada na 

viabilidade da ideia de negócios, logo por mais inovador que seja o projeto é preciso 

estudar o mercado com atenção, elaborar um plano de negócios, buscar assessoria 

técnica, estabelecer formas de captação de recursos, metas e objetivos realistas, 
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desenvolver um protótipo do produto ou serviço, testá-lo, dentre outros. (LONGHI, 

2011). 

Deste modo, a filosofia do empreendedorismo startup o diferencia do ato de 

iniciar uma atividade comercial desenvolvida sem planejamento, porque exige do 

empreendedor preparo para adquirir conhecimentos e capacidades necessárias para 

realizar os objetivos de abrir a empresa e mantê-la competitiva no mercado. 

Porém, os conhecimentos e informações técnicas relacionados a preparação 

para empreender não são os únicos conteúdos que devem ser adquiridos pelo 

empreendedor, assim é necessário que a capacitação empreendedora aborde os 

saberes éticos que envolvem a atividade econômica e profissional para que o 

empreendedor crie a consciência que o “empreendedorismo não pode ser 

considerado exclusivamente como uma via de enriquecimento individual.” 

(DOLABELA, 2008, p. 34).  

Porque todo empreendimento sofre influência e influencia a sociedade a que 

pertence, logo se a ação empreendedora busca através das práticas ilícitas o lucro 

rápido e fácil estará prejudicando o desenvolvimento tecnológico, o processo de 

inovação e a capacidade de competição do país no mercado internacional. 

(DOLABELA, 2008).   

Além de prejudicar economicamente o país, os resultados conseguidos com o 

empreendimento não são aplicados na localidade onde se situam, portanto não 

promovem o desenvolvimento social e não oferecem valor positivo para a 

coletividade. (DOLABELA, 2008). Por isso, a importância da prática do 

empreendedorismo startup ser compreendida pelo empreendedor como meio de 

desenvolvimento econômico e, também social.  

 

2.4.2 O intraempreendedorismo 

 

Os termos intrapreneurs (intraempreendedor) e intrapreneurismo 

(intraempreendedorismo) foram empregados por Gifford Pinchot, por volta de 1978, 

após estudar o processo de inovação dentro de empresas e identificar o 

desenvolvimento do comportamento empreendedor por parte dos funcionários das 

organizações que conseguiram inovar nas suas práticas. (DAVID, 2004). 
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Esta atitude empreendedora ocorre porque “[...] existem algumas pessoas 

que somente querem trabalhar em projetos novos e jamais querem conduzir 

qualquer coisa.” (DRUCKER, 1987, p. 236).  

Logo, segundo Drucker (1987), os intraempreendedores não têm o desejo de 

abrir um negócio, mas são “[...] aqueles que assumem a responsabilidade pela 

criação de inovações de qualquer espécie dentro de uma organização.” 

(PINCHOT,1989, p.ix). 

Além do comprometimento para promover a inovação “[...] o (intra) 

empreendedor vai além das tarefas normalmente relacionadas aos administradores, 

tem uma visão mais abrangente e não se contenta em apenas fazer o que deve ser 

feito. Ele quer mais e busca fazer mais” (DORNELAS, 2003 apud DAVID, 2004, 

p.44-45).    

Mas, para que o comportamento empreendedor possa ser praticado pelo 

funcionário de uma empresa Pinchot (1989), destaca que o empregado depende da 

autorização e dos recursos desta para desenvolver suas ideias empreendedoras, 

enquanto o empreendedor startup tem liberdade de ação e verba disponível 

normalmente fruto de um trabalho anterior, ou, de alguma parceria para trabalhar 

nos seus projetos.  

Logo, é preciso que a organização estimule e promova condições para que o 

intraempreendedorismo possa ocorrer no seu ambiente porque a natureza humana 

já possui potencial para empreender, pois “[...] o desenvolvimento dos 

empreendedores parte do princípio de que os seres humanos são dotados de uma 

necessidade de criar algo que jamais existiu, ou melhorar o que não funciona bem, 

podendo tais criações tornarem-se ou não lucrativas.” (HONESKO, 2002 apud 

CONTI; PINTO; DAVOK, 2009, p. 29). 

Portanto, o desenvolvimento do intraempreendedorismo resulta na melhoria 

do desempenho da organização tornando-a mais competitiva através do estímulo e 

aproveitamento do talento dos seus intraempreendedores.  

Assim, como a criatividade é uma característica inerente ao ser humano que 

pode levá-lo a desenvolver algum projeto visando ou não lucratividade, o 

intraempreendedor torna-se um colaborador essencial para que os mais variados 

tipos de instituições (privadas, públicas, não governamentais, filantrópicas, dentre 

outras), consigam desenvolver seus produtos, serviços, obter captação de recursos 

para fomentar projetos, para estabelecer parcerias, expandir negócios, para tornar a 
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organização competitiva, por isso a contribuição do intraempreendedor não pode ser 

considerada somente para as empresas privadas, pois o seu potencial criativo, 

inovador e pró-ativo pode ser empregado em qualquer tipo de empreendimento. 

  

2.4.3 Empreendedorismo social 

 

O empreendedorismo social também é objeto de estudo de diferentes áreas 

do conhecimento – Administração, Sociologia, Economia, dentre outras, mas cada 

uma relaciona o assunto de acordo com as especificidades da área e do tipo de 

estudo que esta sendo desenvolvido, resultando na produção de vários significados 

para o empreendedorismo social. (MAIR; MARTI, 2004). 

Assim, para Silva e Campos (199-?), o empreendedorismo social é o 

resultado da absorção das técnicas empreendedoras pelas organizações sem fins 

lucrativos.  

Porém, Mair e Marti (2004), indicam que o empreendedorismo social é um 

processo que envolve o uso inovador e a combinação de recursos para buscar 

oportunidades que incentivem a transformação da realidade social. 

Contudo, apesar dos diferentes significados é possível identificar três formas 

comuns de emprego para empreendedorismo social – para identificar organizações 

que desenvolvem ações sem fins lucrativos através da busca de estratégias 

alternativas de financiamento para projetos que visam à transformação social; para 

destacar as parcerias feitas entre empresas comerciais e representantes dos setores 

da sociedade para fomentar iniciativas de responsabilidade social e a outra forma 

indica o empreendedorismo social como um meio para promover melhorias e 

transformações sociais. (MAIR; MARTI, 2004). 

Logo, a promoção do bem estar das pessoas e as transformações sociais são 

os objetivos principais dos empreendedores sociais, porém o contexto que envolve a 

finalidade da ação empreendedora pode variar, pois, normalmente, os países em 

desenvolvimento investem no empreendedorismo social para atender de forma 

imediata necessidades sociais básicas como erradicar a pobreza extrema e a fome, 

promover o acesso a educação, gerar a igualdade de gênero, reduzir a mortalidade 

infantil, melhorar a saúde pública, enquanto os países desenvolvidos pretendem 

atender as lacunas deixadas pelo Estado que não pode ou não consegue atender 

necessidades de bem estar social. (JOHNSON, 2003). 
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Mas, apesar da finalidade do empreendedorismo social estar voltada para o 

combate dos problemas sociais e da ação empreendedora ser desenvolvida, 

normalmente por instituições filantrópicas ou organizações não governamentais, 

este tipo de empreendedorismo pode ser o objetivo principal de organizações 

privadas, como exemplos podemos citar o Grameen Bank, em Bangladesh, fundado 

por Muhammad Yunus, em 1976, que fornece crédito e presta serviços financeiros 

para ajudar pessoas pobres, principalmente as mulheres a estabelecer seu próprio 

negócio e o Hospital Aravind Eye fundado em 1976, na Índia, pelo médico 

Venkataswamy cujo objetivo principal é oferecer cirurgias para curar a catarata. 

(JOHNSON, 2003). 

Deste modo, o Banco Grameen apesar de ser uma instituição cujo modelo de 

negócios e voltado para a obtenção de lucro, emprega seus rendimentos para 

melhorar a vida das pessoas e para tirá-las do quadro de pobreza extrema, 

enquanto o Hospital Aravind Eye investe no desenvolvimento de programas 

comunitários para levar informação e conscientizar a população sobre a importância 

de realizar exames para identificar a catarata, assim como pratica a discriminação de 

preços pelos serviços oftalmológicos de acordo com a condição econômica dos 

pacientes, garantindo a gratuidade dos serviços para os que não podem pagar, 

portanto através destas ações o hospital visa manter os seus serviços com o 

objetivo de curar as pessoas, permitindo o retorno ao mercado de trabalho para 

aquelas que estão em idade produtiva. (MAIR; MARTI, 2004). 

Como podemos observar a prática do empreendedorismo social também 

pode ser fomentado por instituições comerciais que empregam suas receitas a 

serviço do desenvolvimento e das transformações sociais. 

Então, a criação de valor no caso do Banco Grameen e do Hospital Aravind 

Eye engloba tanto os aspectos sociais e econômicos. O foco principal, no entanto, é 

a geração de valor social, enquanto a criação de valor econômico é visto como uma 

condição necessária para assegurar a viabilidade financeira dos empreendimentos. 

Por isso, David (2004, p. 16-17), classifica a atuação do empreendedor social 

como aquele que “[...] vem conjugar esforços no sentido de aliar as práticas de 

mercado e a visão empresarial com o desenvolvimento humano, propondo soluções 

para os problemas sociais.” 

Deste modo, as fronteiras entre empreendedorismo startup e social se tornam 

tênues, pois o empreendedorismo startup possui aspectos sociais já que o 
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desenvolvimento econômico também promove melhorias na qualidade de vida e o 

empreendedorismo social tem aspectos econômicos, pois é necessário desenvolver 

e combinar meios criativos e inovadores para captar e aplicar recursos financeiros 

com o objetivo de subsidiar a organização para que ela possa dar continuidade no 

tratamento dos problemas sociais e, assim possa promover alterações nas 

estruturas sociais existentes. (MAIR; MARTI, 2004). 

Portanto, as denominações dadas ao empreendedorismo servem para facilitar 

os estudos que precisam de uma nomenclatura para abordar o tema, mas o 

empreendedorismo não pode ser entendido somente pelo aspecto econômico, 

utilizando-o como único fator para estabelecer a diferenciação entre o 

empreendedorismo startup e o social. (JOHNSON, 2003). 

Logo, o mais indicado seria a verificação da ênfase dada ao valor da ação 

empreendedora para indicar o tipo de empreendedorismo, assim se a organização 

prioriza a geração de valor econômico em relação ao valor social, podemos 

classificar seu empreendedorismo como startup, enquanto a ênfase dada a geração 

de valor social deixando o valor econômico como subproduto da organização, serve 

como indicativo de prática do empreendedorismo social. 

Assim, essa forma mais ampla de compreender a geração de valor do 

empreendedorismo é importante para destacar o potencial de utilização da ação 

empreendedora e consequentiemente de quem a pratica, pois o empreendedorismo 

não é voltado somente para a geração de empresas, mas pode servir para estimular 

os participantes de uma instituição com ou sem fins lucrativos para atuar de forma 

inovadora, criativa, pró-ativa, levando a organização ao crescimento e bom 

desempenho e, ainda pode servir como estímulo do crescimento econômico através 

da geração de empregos e renda, da arrecadação de impostos, das contribuições 

fiscais, da oferta de serviços e produtos, assim como é essencial para promover o 

desenvolvimento local através da aplicação dos resultados conseguidos com o 

empreendimento e, também da melhoria da qualidade de vida das pessoas.  

Por isso, o empreendedorismo é uma ação que depende do comportamento 

humano para desenvolvê-la cuja finalidade do emprego pode variar, assim, 

verificaremos na subseção seguinte, um exemplo de utilização do 

empreendedorismo na educação. 
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2.5 ENSINO DO EMPREENDEDORISMO NO BRASIL: BREVE HISTÓRICO 

  

Para motivar a prática do empreendedorismo na sociedade brasileira o 

governo desenvolveu inicialmente ações para capacitar pequenos e médios 

empresários e estabeleceu parcerias com Instituições de Ensino Superior (IES) para 

disseminar o empreendedorismo na educação brasileira.   

A capacitação de pequenos e médios empresários teve início em 1972, 

quando o Governo Federal criou o Centro Brasileiro de Assistência Gerencial às 

Pequenas e Médias Empresas (CEBRAE), que “[...] teve expressiva atuação em 

todos os estados brasileiros, realizando programas que atendiam o empresariado na 

área tecnológica, de crédito, mercado e de treinamento.” (WICKERT, 2006, p. 23-

24). 

Mas, o CEBRAE através da “[...] Lei n.º 8.029 de 12 de abril de 1990, e 

alterações posteriores, regulamentada pelo Decreto n.º 99.570, de 09 de outubro de 

1990, que dispõem sobre a desvinculação da entidade da administração pública 

federal” (WICKERT, 2006, p. 23), passou a ser chamado de Serviço Brasileiro de 

Apoio Às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), “[classificado como] um serviço 

social autônomo, instituído por escritura pública sob a forma de entidade associativa 

de direito privado sem fins lucrativos.” (WICKERT, 2006, p. 23). 

Assim, a partir de 1990 o SEBRAE incluiu na sua estrutura membros da 

iniciativa privada e do governo com o intuito de desenvolver parcerias para “[...] 

estimular e promover as empresas de pequeno porte, de forma compatível com as 

políticas nacionais de desenvolvimento.” (WICKERT, 2006, p. 24). 

Por isso, neste período o SEBRAE amplia a sua área de atuação – voltada 

para a capacitação de pessoas que desejam se tornar pequenos e médios 

empresários e, também passa a auxiliar programas desenvolvidos pelas IES para 

criar novas empresas para a produção de software nacional.    

Portanto, associada a colaboração do SEBRAE, o governo procurou 

disseminar o ensino do empreendedorismo no Brasil para estimular a prática 

empreendedora na sociedade brasileira.  

Mas, para compreensão do contexto histórico que favoreceu o processo de 

propagação do empreendedorismo na educação brasileira, inicialmente serão 

realizadas breves considerações sobre algumas questões de ordem social e 

econômica, tanto em nível internacional quanto no Brasil desenvolvendo a seguir os 
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principais acontecimentos que marcaram o estímulo ao ensino do 

empreendedorismo no Brasil. 

Após a Segunda Guerra Mundial ocorreu a divisão do mundo em dois 

grandes blocos de poder, capitalista e socialista considerados pelos Estados Unidos 

e União Soviética, que concentraram altos investimentos em desenvolvimento 

bélico, o que gerou um sentimento de insegurança entre a população mundial frente 

à ameaça de ocorrer uma nova guerra. 

Esse quadro desencadeou a corrida armamentista, por volta de 1980, e a 

busca da ampliação das áreas de influência geopolítica desses blocos, o que 

colaborou para o surgimento de uma série de guerras e conflitos localizados em 

diversas partes do mundo.  

Essas guerras juntamente com o processo de explosão demográfica 

contribuíram para agravar uma série de problemas sociais, como por exemplo: a 

fome – resultado da má distribuição de alimentos e da pobreza extrema que existia 

e, ainda existe em certas localidades do mundo; aumento da taxa de mortalidade – 

devido à ocorrência de doenças tradicionalmente ligadas à pobreza, como diarréia, 

tétano, cólera, desidratação, desnutrição; ocupação urbana desordenada – processo 

desencadeado a partir do avanço industrial alcançado após a Segunda Guerra 

Mundial que ocasionou o êxodo rural e uma grande concentração de pessoas nas 

cidades mais industrializadas que não dispunham de uma estrutura para suportar a 

demanda de pessoas, assim a quantidade de moradia e as estruturas do 

saneamento básico não conseguiram atender de forma adequada a população. 

Somadas às dificuldades relatadas acima, a partir de 1980, outra situação que 

passou a afligir grande parte da população mundial foi o aumento do desemprego, 

impulsionado por fatores como a explosão demográfica e a migração para os 

centros urbanos, ocasionando o excesso de mão de obra nas grandes cidades e, 

consequentemente, o aumento de desempregados.  

O panorama mundial citado caracterizou um momento histórico marcado por 

vários problemas sociais. No Brasil, os anos de 1980 também foram assinalados por 

dificuldades como, por exemplo, da recessão econômica; da redução do Produto 

Interno Bruto (PIB); da inflação, que impossibilitou uma arrecadação expressiva por 

parte do Estado, gerando uma crise fiscal; a constante alta do dólar proporcionou 

uma distorção dos preços de produtos e/ou serviços praticados por alguns 

empresários, comerciantes e profissionais liberais que procuraram ajustar os valores 
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de suas mercadorias ou serviços seguindo a cotação do dólar, etc. Por isso, 

segundo Mattos e Soulé Júnior (2008): 

 
Todos esses fatores acabaram tendo efeitos graves sobre o 
conjunto do mercado de trabalho brasileiro, que se caracterizou, nos 
anos 1980, pela retração dos salários reais (debilitados pela inflação 
crônica), pelo aumento da informalidade (manifestado pela 
ampliação do peso das atividades de trabalho autônomo e do 
assalariamento sem carteira assinada), e pelo aumento do 
desemprego. Em que pese alguns momentos de relativa melhoria 
da atividade econômica (como no período 1984-1986), o mercado 
de trabalho foi em geral bastante prejudicado pela letargia da 
economia nacional durante a chamada década perdida.  

  
Segundo Mattos e Soulé Júnior (2008), a diminuição dos salários, o 

desemprego e o crescimento dos postos de trabalho informais, não foram os únicos 

fenômenos que ocorreram no mercado de trabalho brasileiro nesse período, pois 

devido ao desenvolvimento das Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC), 

houve o aumento considerável do uso das tecnologias de informação em atividades 

laborais. 

 Tal inserção tecnológica nos ambientes profissionais alterou a forma de 

realizar as atividades, o desempenho delas e, também proporcionou a redução de 

alguns postos de trabalho, mas, em contrapartida, esse fato gerou uma demanda 

por profissionais de tecnologias da informação. 

Porém, esse nicho de mercado ao mesmo tempo em que solicitava um 

número crescente desses tipos de profissionais, não proporcionou um aumento de 

rendimentos desses trabalhadores, já que esse ramo de atividades não contava com 

reserva de mercado para trabalhadores específicos, pois profissionais de outras 

áreas, que se capacitaram puderam atuar normalmente, aumentando o número de 

pessoas disponíveis para trabalhar, reduzindo o valor dos rendimentos recebidos 

pela categoria.  

Então, ciente do avanço das TIC e do potencial de mercado que envolve 

produtos e serviços advindos dessa tecnologia, o governo brasileiro resolveu investir 

no desenvolvimento da área de informática no país, pois com essa ação de incentivo 

era possível fomentar a indústria de software nacional e, também combater o 

problema do desemprego no Brasil, através da geração de novos postos de 

trabalho. 
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Segundo Braga (2003, p. 62), os motivos que levaram o governo brasileiro a 

investir no desenvolvimento de softwares nacionais são as vantagens que tal 

segmento de negócio oferece por que: 

 
o mercado de informática e especificamente o de software, é um mercado 
altamente competitivo e globalizado e embora esteja sujeito a uma 
concorrência ferrenha, oferece atrativas oportunidades a uma micro ou 
pequena empresa que planeje nele inserir-se [...] e principalmente no que 
se refere ao setor de micro informática, essa inserção requer das empresas 
iniciantes um baixo investimento de capital, aliada a uma possibilidade de 
obter taxas de retorno do investimento acima da média do mercado. 

 
Apesar de ser bastante atrativo por apresentar uma exigência menor de 

investimento financeiro e estrutural, o mercado de software no Brasil não conseguiu 

desenvolver uma produção voltada para a exportação, pois a maioria dos softwares 

foi projetada para atender a necessidades internas das empresas brasileiras ou para 

dinamizar atividades laborais da instituição, o que tornava a aplicação dos 

programas de computação limitada e inviabilizava a sua comercialização para outras 

organizações. 

Outro fator que dificultava a exportação da produção de software nacional era 

decorrente das “[...] políticas protecionistas adotadas pelo governo brasileiro no 

campo da informática [...] eliminadas no começo da década de 1990, com a abertura 

desse mercado e a extinção da Secretaria Especial da Informática (SEI).” (BRAGA, 

2003, p. 65).  

Essas medidas dinamizaram a comercialização, mas não impulsionaram a 

exportação dos softwares como esperava o governo do Brasil. Logo, foram 

elaborados programas apoiados por instituições governamentais, juntamente, com a 

inserção de disciplinas sobre empreendedorismo no currículo de Cursos da área de 

computação das IES com o objetivo de incentivar a produção e exportação de 

softwares. (BRAGA, 2003). 

Contudo, a primeira experiência no Brasil com o ensino do 

empreendedorismo surgiu por volta de 1981, através da oferta da disciplina Novos 

Negócios, ministrada para o curso de Especialização em Administração para 

graduados da Fundação Getúlio Vargas (FGV). (DOLABELA, 2008). 

Então, até o final dessa década surgiram em instituições como a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), e a Universidade de São Paulo (USP), 
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oferta de disciplinas com objetivo de capacitar pessoas para a prática do 

empreendedorismo voltado para a abertura de empresas. 

No período entre 1990 e 1992 surgiram também programas, escolas e centros 

de estudos com a mesma finalidade de preparar futuros empreendedores nas 

Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Santa Catarina (UFSC), e 

Pernambuco (UFPE). Também em 1992 ocorreu a criação do Programa Nacional de 

Software para Exportação (SOFTEX), pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), com o intuito de estimular a produção de software 

brasileiro. 

Entre 1993 e 1995 a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), e a Escola 

Federal de Engenharia de Itajubá, em Minas Gerais, aderiram ao processo de 

inclusão do ensino do empreendedorismo em suas unidades de ensino. Outro 

acontecimento importante para a disseminação do empreendedorismo na educação 

brasileira foi a criação da Oficina do Empreendedor, em 1993, por Fernando 

Dolabela.  

A Oficina do Empreendedor cuja abordagem será exposta na subseção 2.6 

corresponde a uma proposta didática de ensino do empreendedorismo para os 

níveis médio e superior. (DOLABELA, 2008). 

 A metodologia da Oficina do Empreendedor, em 1996, passou a ser 

empregada em Cursos de informática e ciência da computação de Instituições de 

Ensino Superior no Brasil através do auxilio de outro projeto desenvolvido também 

por Fernando Dolabela, denominado Sofstart. Os objetivos desse projeto eram a 

capacitação de professores dessas IES e a inclusão de uma disciplina na estrutura 

curricular dos Cursos de informática e ciência da computação para promover o uso 

do método da Oficina do Empreendedor.  

   A partir de 1997 foi firmada uma parceria entre o Serviço Brasileiro de Apoio à 

Micro e Pequena Empresa - Nacional (SEBRAE-NACIONAL), o Instituto Euvaldo 

Lodi - Nacional (IEL-NACIONAL), e a Secretaria do Estado de Ciência e Tecnologia 

de Minas Gerais para propagar o uso da metodologia da Oficina do Empreendedor 

em outras áreas do conhecimento das IES brasileiras. Para alcançar esse objetivo 

foi criado o Programa Rede de Ensino Universitário de Empreendedorismo 

(REUNE), inicialmente em Minas Gerais (REUNE-MG) e depois em outros estados 

brasileiros (REUNE-Brasil). (Ver Quadro 2).  
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Quadro 2 – Algumas ações que estimulam o ensino do empreendedorismo no Brasil 
1981 A Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas – FGV, em São Paulo passou a ofertar a 

disciplina Novos Negócios, ministrada pelo professor Ronald Degen para o curso de Especialização em 
Administração para graduados.   

1984 O Curso de Especialização em Administração para graduados da FGV-SP foi estendido para os alunos da 
graduação com o nome de Criação de Novos Negócios – Formação de empreendedores. 

1984 Foi instalada uma disciplina de criação de empresas no Curso de Bacharelado em Ciência da Computação da 
UFRGS através do professor de informática Newton Braga Rosa do Departamento de Ciência da Computação 
dessa unidade. 

1984 Na Universidade de São Paulo (USP), o professor Sílvio Aparecido dos Santos introduziu a disciplina Criação de 
Empresas no Curso de Graduação em Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. 

1985 Na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP foi oferecida a disciplina Criação de Empresas 
e Empreendimentos de Base Tecnológica, no programa de Pós-Graduação em Administração. 

1988 Inicia-se o movimento de incubadoras
1
 liderado pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC). 

1990 O SEBRAE-MG apoiou a criação do Grupo de Estudos da Pequena Empresa (GEPE) no Departamento de 
Engenharia de Produção da (UFMG). 

1992 A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, através da Fundação Instituto de Administração, 
ofereceu um Programa de Formação de Empreendedores, voltado para profissionais da comunidade interessados 
em abrir empresas. 

1992 A UFSC criou a Escola de Novos Empreendedores (ENE). 

1992 O Departamento de Informática da UFPE criou o Centro de Estudos e Sistemas Avançados (CESAR) de Recife 
com o objetivo de ser um núcleo de aproveitamento industrial dos resultados acadêmicos. A experiência gerada no 
CESAR foi importante na concepção do Softex-Gênesis. 

1992 Criação do programa Softex pelo CNPq, cujo objetivo era o de estimular a produção de software no Brasil. 

1992 Fernando Dolabela criou no Departamento de Ciência da Computação a primeira disciplina de empreendedorismo 
da UFMG. 

1992 O GEPE da UFMG realizou workshops para propagação do assunto empreendedorismo até 1994, ministrados por 
professores canadenses liderados por Louis Jacques Filion. 

1993 Foi criada por Fernando Dolabela a Oficina de Empreendedor – proposta didática para o ensino do 
empreendedorismo nos níveis médio e superior. 

1993 A UFAL através de iniciativa do professor Paulo da Cruz Freire dos Santos, concebeu um Curso de Administração 
de Empresas com ênfase em Empreendedorismo. 

1994 A UFAL criou um mestrado direcionado ao empreendedorismo, porém descontinuado alguns anos depois.  

1995 A Escola Federal de Engenharia de Itajubá, em Minas Gerais, criou o Centro Empresarial de Formação 
Empreendedora de Itajubá com o objetivo de inserir o ensino do empreendedorismo na instituição. 

1996 Criado o projeto Softstart com o intuito de implementar a Oficina do Empreendedor nos Cursos de informática do 
Brasil. 

1997 A metodologia da Oficina do Empreendedor começou a ser aplicada nas demais áreas do conhecimento, através de 
parcerias com os Programas Rede de Ensino Universitário de Empreendedorismo de Minas Gerais (REUNE-MG), 
do REUNE-Brasil e da colaboração do SEBRAE, IEL, Secretaria do Estado de Ciência e Tecnologia – MG. 

1998 Através da iniciativa do IEL Nacional e do SEBRAE Nacional, o ensino do empreendedorismo passou a ser 
oferecido baseado na metodologia da Oficina do Empreendedor em todo Brasil. 

Fonte: Adaptado de Fernando Dolabela. Oficina do empreendedor, 2008. 

 

Com o desenvolvimento de parcerias entre IEL-NACIONAL, SEBRAE-

NACIONAL e IES foi possível aplicar a metodologia da Oficina do Empreendedor em 

todo Brasil a partir de 1998.  

Mas, fora do âmbito acadêmico, o SEBRAE também lança em 1998 a 

Universidade SEBRAE de Negócios (USEN), no Rio Grande do Sul – 

caracterizando-se como uma universidade corporativa que oferta Cursos sobre o 

tema e também oferece treinamento para funcionários de outras empresas. (MELO, 

2008). 

No ano de 2001, o SEBRAE revê a sua abordagem educacional sobre 

empreendedorismo e institui os “Referenciais para uma nova práxis educacional 

                                                 
11

 Segundo José A. S. Aranha (apud por Dolabela, 2008, p. 303) uma incubadora de empresas é um ambiente para o 
desenvolvimento de novos empreendimentos, cujos resultados esperados devem garantir, em prazo e tempo determinados, 
autonomia e auto-sustentação da empresa. 
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[voltados, para] o desenvolvimento e mobilização de todas as capacidades da 

pessoa diante de situações diversas dos processos de trabalho, em um mundo 

globalizado.” (WICKERT, 2006, p. 28). 

A partir de 2001 o SEBRAE passou a desenvolver vários Cursos e a ofertá-los 

para a população brasileira, com a intenção de disseminar e estimular a prática do 

empreendedorismo empresarial através das várias unidades instaladas nos estados 

do país, tornando difícil a mensuração e descrição das atividades desenvolvidas 

pela instituição, pois os processos de capacitação oferecidos variam de acordo com 

as características geopolíticas, econômicas e os perfis dos habitantes de cada 

Região. 

Mas, em abril de 2013, o SEBRAE voltou a intensificar sua atuação no meio 

acadêmico, pois segundo reportagem de Mariana Ramos publicada na página da 

Agência SEBRAE de Notícias (ASN), um convênio foi assinado entre o SEBRAE e 

as IES para oferecer a educação empreendedora em quatorze unidades, conforme 

demonstra o Quadro 3.  

      

 Quadro 3 – Instituições de ensino superior conveniadas com o SEBRAE 
 

ESTADO  
 

IES 

 
Bahia 

 
Faculdade São Camilo 

 
Ceará 

 
Centro Universitário Estácio do Ceará e Faculdade Ateneu 

 
Mato Grosso 

 
Faculdade La Salle de Lucas do Rio Verde 

 
Pernambuco 

 
Faculdade Nova Roma; Faculdade Boa Viagem de Recife e Faculdade Marista de Pernambuco 

 
Rio de Janeiro 

 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 
Santa Catarina 

 
Instituto Superior Tupy da Sociedade Educacional de Santa Catarina (SOCIESC) 

 
Sergipe 

 
Universidade Tiradentes (UNIT) 

 
São Paulo 

 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo (FGV), e Universidade de Taubaté (UNITAU) 

 
Minas Gerais 

 
Fundação Theodomiro Santiago da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) 

   Fonte: Agência SEBRAE de notícias, 2013. 

 

De acordo com Ramos (2013), a parceria entre o SEBRAE e as universidades 

citadas no Quadro 3 foi organizada da seguinte maneira: 

 
A proposta é formada por quatro iniciativas: criação de uma disciplina de 
empreendedorismo na grade das universidades; utilização de uma 
ferramenta virtual de ensino chamada BizGame Campus para que os alunos 
aprendam a tomar decisões empresariais; estímulo a pesquisas na área de 
empreendedorismo; e licenciamento para as escolas utilizarem a 
metodologia Sebrae de capacitação empresarial, a exemplo do Empretec. 
No seminário, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), e 
aplicado no Brasil pelo SEBRAE, os participantes desenvolvem 
características do comportamento empreendedor. 
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Apesar do SEBRAE indicar o formato de aplicação da metodologia a unidade 

de ensino escolhe que tipo de proposta vai disponibilizar para os alunos, logo, se 

optar pelo uso do BizGame Campus, “[...] o professor cria um jogo virtual em que os 

estudantes decidem o que fazer em situações que simulam o cotidiano de um 

empresário.”(RAMOS, 2013), ou se a instituição de ensino escolher a aplicação da 

metodologia SEBRAE de capacitação profissional para os discentes é necessário 

que os docentes passem por um treinamento no SEBRAE.  

Por isso, o projeto empregado pelo SEBRAE para propagação do 

empreendedorismo na área de educação, tem como objetivo o desenvolvimento de 

empresas na sociedade brasileira, conforme Wickert (2006, p. 25): 

 
[...] o SEBRAE pretende ser um instrumento efetivamente 
transformador da realidade brasileira, ajudando a instalar um 
ambiente favorável ao florescimento sustentável dos pequenos 
negócios e gerar conhecimentos sobre esse relevante segmento do 
setor empresarial, contribuindo para a construção de um Brasil mais 
justo. 
O SEBRAE, como instituição voltada para empreendedores que 
geram renda e empregos, para além de suas funções econômicas e 
sociais e de prestação de serviços, tem uma importante função 
educadora, no sentido do compromisso coletivo e permanente de 
formação dos indivíduos, para que despertem e desenvolvam seu 
potencial empreendedor, de maneira a melhorar sua qualidade de 
vida e a de sua comunidade.  
 

Assim, a capacitação oferecida pelo SEBRAE tem como objetivo preparar 

pessoas para abrir e/ou administrar o próprio negócio, logo se ocupa de questões 

ligadas a gestão como a abertura, a sobrevivência, consolidação e o crescimento do 

empreendimento, ou seja, corresponde a indicação do passo a passo para 

empreender. 

Portanto, este tipo de treinamento não contempla o desenvolvimento do 

comportamento empreendedor, fator necessário para que as pessoas possam 

realizar toda a trajetória que envolve a criação e acompanhamento do projeto 

idealizado, que pode ser ou não uma empresa com ou sem fins lucrativos.   

Assim, é importante conhecer alguma prática que se ocupe do 

desenvolvimento do potencial empreendedor que as pessoas possuem 

independente da finalidade do empreendimento que pretendem fomentar. Por isso, 

será abordada, em seguida, a Oficina do Empreendedor – exemplo de proposta 

didática que se ocupa do comportamento do empreendedor e que foi utilizada pelo 
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governo brasileiro como forma para disseminar o empreendedorismo na educação 

superior.    

 

2.6 OFICINA DO EMPREENDEDOR: ESTRATÉGIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DO 

       EMPREENDEDORISMO 

 

A Oficina do Empreendedor teve origem em 1993, no Departamento de 

Ciência da Computação da UFMG e a motivação para a formulação da estratégia 

didática “[...] surgiu [devido] às necessidades do nosso país, onde a cultura 

empreendedora se manifesta de forma tímida, [que exige] uma estratégia [...] eficaz, 

barata e de fácil disseminação. Nasceu na área de informática.” (DOLABELA, 2008, 

p. 18). 

Logo, a proposta desenvolvida por Fernando Dolabela, denominada Oficina 

do Empreendedor é o resultado da união da experiência do seu autor no ensino do 

empreendedorismo e a oportunidade gerada através do desenvolvimento do 

programa Softex pelo CNPq, cujo objetivo foi o de estimular a produção de software 

no Brasil.  

“Na lida aprendi que todos nascemos empreendedores e que, se deixamos de 

sê-lo mais tarde, isso se deve à exposição de valores antiempreendedores na 

educação, nas relações sociais, no figurino cultural a que somos submetidos.” 

(DOLABELA, 2008, p. 16). 

Segundo Dolabela (2008), os valores “antiempreendedores” são algumas 

concepções que existem na sociedade e que são absorvidas por crianças e adultos 

que passam a não acreditar no seu potencial empreendedor como, por exemplo, a 

ideia que o empreendedorismo depende de fatores genéticos, por isso somente 

algumas pessoas privilegiadas podem ser empreendedoras e a crença que apenas o 

Estado pode melhorar as condições de vida das pessoas e transformar a sua 

realidade, gerando um comportamento dependente e o sentimento de desânimo em 

alguns grupos sociais, que não acreditam que podem fazer algo para mudar 

problemas sociais.   

Porém, para Dolabela (2008, p. 88), é possível desenvolver o comportamento 

empreendedor, através da Oficina do Empreendedor que representa “[...] uma 

estratégia didática para o desenvolvimento da capacidade empreendedora de alunos 

do ensino médio e superior [...].”  
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Então, como a Oficina do Empreendedor se ocupa do estímulo e 

aprimoramento da competência empreendedora que todos possuem “[...] pode ser 

[utilizada] por professores de qualquer arte ou ciência que acreditem que educar 

significa desenvolver todo o potencial do ser humano.” (DOLABELA, 2008, p. 16). 

Logo, a proposta da Oficina visa que o comportamento empreendedor seja 

desenvolvido pelos alunos, através do cumprimento de três fases que estão no 

programa da Oficina e que correspondem às etapas do processo de criação do 

empreendimento, exemplificadas a seguir: 

 
a) Da motivação à ideia inicial – período que o aluno reflete sobre o que ele 
deseja fazer e, que também envolve a identificação de oportunidades na 
área que está situado o projeto; 
b) Da ideia inicial ao Plano de Negócios – fase que corresponde a 
organização do empreendimento, a avaliação do potencial da ideia, se há 
condições para iniciar o Plano de Negócios, levantamento dos 
conhecimentos relativos ao produto e/ou serviço que se pretende oferecer, 
verificar se a ideia corresponde a uma oportunidade real, dentre outros; 
c) Do Plano de Negócios ao início das operações – etapa que envolve a 
avaliação dos recursos necessários e sua disponibilidade, negociação com 
clientes, fornecedores e empregados, levantamento das exigências legais e 
contratuais, etc.(DOLABELA, 2008, p. 177 – 179). 
 

Deste modo, é possível verificar que a Oficina contempla no seu programa de 

atividades as três primeiras etapas do processo de criação de empresas, que 

corresponde ao planejamento e ao lançamento do projeto no mercado. (DOLABELA, 

2008). 

Mas, a quarta fase que representa o gerenciamento do empreendimento e 

envolve a sobrevivência, a consolidação e crescimento da empresa, não faz parte 

dos objetivos da Oficina do Empreendedor, por isso “os alunos que desejarem criar 

uma empresa deverão procurar suporte externo: incubadoras, centros de 

empreendimento, SEBRAE [...]” (DOLABELA, 2008, p. 16), para que possam 

completar esta última etapa.  

Outra questão importante que se pode observar é que as três etapas 

englobadas pela Oficina são as mesmas para criar uma empresa e para se 

desenvolver qualquer tipo de empreendimento, logo o mesmo comportamento 

praticado por aquele que vai abrir o próprio negócio, pode ser desenvolvido no meio 

acadêmico com o objetivo de formar cidadãos empreendedores que através dos 

seus projetos podem alcançar a realização pessoal e oferecer valores positivos para 

a sociedade. (DOLABELA, 1999). 
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Contudo, para estimular os alunos a realizarem as atividades que compõem a 

Oficina do Empreendedor é necessário apresentá-la para os discentes, portanto o 

primeiro passo é explicar para os estudantes que a proposta didática da Oficina se 

baseia na concepção do Sonho Estruturante. (DOLABELA, 2008). 

Segundo Dolabela (2008), o Sonho Estruturante – é aquele sonho capaz de 

mobilizar o ser humano para tentar concretizá-lo, que persiste quando se está 

acordado, mas que se diferente da vontade passageira, que se manifesta na 

fantasia ocorrida durante o sono ou quando se fala sobre algo que se gostaria de ter.  

Assim, “a busca constante de realização do sonho é a fonte de geração e 

manutenção do nível emocional que dá ao indivíduo a capacidade de persistir, de 

continuar apesar dos erros e fracassos.” (DOLABELA, 2008, p. 88).  

Portanto, o sonho desperta uma emoção nas pessoas que as leva a pensar 

sobre o que é necessário fazer para concretizá-lo, logo o indivíduo chegará a 

conclusão que é preciso adquirir conhecimentos relacionados à natureza do sonho 

e, também é preciso realizar ações para alcançar seus objetivos. (DOLABELA, 

2008). 

Assim sendo, as atividades desenvolvidas pela Oficina são direcionadas para 

estabelecer a conexão entre o sonho e a sua realização, por isso a parte prática da 

Oficina deve começar com o lançamento de duas perguntas para os seus 

participantes e a indicação de como as respostas devem ser expostas como 

exemplifica Dolabela (2008, p. 89): 

 
a) Qual o seu sonho? – corresponde ao que se deseja conquistar no 
          âmbito profissional; 
b) E como você pretende realizá-lo?  
c) Depois, a tarefa final consiste na apresentação das respostas através 
         de um Plano de Negócios.  

 
Mas, para que os alunos respondam as perguntas e apresentem as respostas 

será necessário desenvolver as três etapas do processo de criação do 

empreendimento, logo os discentes passam a realizar várias atividades ao mesmo 

tempo e a relação das tarefas ficará da seguinte forma: 

 

a) Qual o seu sonho? – questão contemplada na 1ª etapa (Da motivação à ideia 

inicial), período que o aluno reflete sobre o que ele deseja fazer e, que 

também envolve a identificação de oportunidades na área que está situado o 

projeto; 
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b) E como você pretende realizá-lo? – questão relacionada a duas etapas, a 2ª 

etapa (Da ideia inicial ao Plano de Negócios), fase que corresponde a 

organização do empreendimento, a avaliação do potencial da ideia, se há 

condições para iniciar o Plano de Negócios, levantamento dos conhecimentos 

relativos ao produto e/ou serviço que se pretende oferecer, verificar se a ideia 

corresponde a uma oportunidade real, dentre outros e, também relacionada a 

3ª etapa (Do Plano de Negócios ao início das operações), período que 

envolve a avaliação dos recursos necessários e sua disponibilidade, 

negociação com clientes, fornecedores e empregados, levantamento das 

exigências legais e contratuais e apresentação do Plano. (DOLABELA, 2008). 

 

Como pode ser verificada a estratégia didática da Oficina do Empreendedor 

consiste na fusão das perguntas feitas aos estudantes com as três etapas do 

processo de criação do empreendimento para gerar um circuito de tarefas.  

 Ao serem submetidos a este circuito de atividades, os alunos desenvolvem 

as mesmas atitudes que os empreendedores e a primeira ação praticada pelo 

empreendedor consiste na identificação de conhecimentos e capacidades que 

devem ser adquiridos para realizar seu sonho. (DOLABELA, 2008).   

 Deste modo, a Oficina visa que os alunos desenvolvam alguns destes 

conhecimentos que são: o conceito de si mesmo, rede de relações, conhecimento 

do ambiente, liderança, energia e o espaço de si mesmo, juntamente com 

competências como a capacidade de identificar oportunidades, criatividade e 

inovação. 

Segundo Dolabela (2008, p. 112) “[...] a formulação do sonho é influenciada 

pelo conceito de si, pois [...] as pessoas só realizam algo caso se julguem capazes 

de fazê-lo.”  

Na primeira fase as atividades propostas pela Oficina visam que o aluno 

desenvolva e aprimora a formulação do sonho através do uso de filmes, leituras de 

textos, livros, narrativas biográficas de empreendedores, debates e exercícios que 

estimulem o discente a descrever qual é o seu sonho e a relação que existe entre o 

seu projeto e a imagem que tem de si mesmo. 

Portanto, o estudante ao passar por essa etapa acaba descobrindo como ele 

se vê, quais são os seus pontos fortes e fracos, como está a sua autoestima, quais 

são os seus valores e preferências, como anda a sua motivação. 
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Quando o discente partir para a segunda fase da Oficina que implica na 

realização do sonho, terá de desenvolver conhecimentos sobre o ambiente, energia, 

liderança, rede de relações, espaço de si mesmo. 

O ambiente que compreende o sonho é constituído por todos os elementos 

que possibilitam a concretização do projeto, são eles: fatores culturais, políticos, 

econômicos, legais, tecnológicos e também pessoas que podem ajudar a identificar 

conhecimentos importantes sobre o ambiente e como podemos adquiri-los, como, 

por exemplo, professores, colegas de profissão, especialistas, dentre outros.  

A energia está relacionada “[...] a persistência, em prosseguir, apesar das 

dificuldades e erros.” (DOLABELA, 2008, p. 112). 

Enquanto, a liderança é o aspecto que diz respeito à capacidade de 

convencer parceiros, colaboradores, clientes a adquirirem e/ou fazerem algo. 

(DOLABELA, 2008). 

A rede de relações se ocupa das pessoas que podem ajudar na realização do 

sonho e o espaço de si mesmo corresponde à representação imaginária de um 

ambiente que o empreendedor identifica liberdade para agir e desenvolver o seu 

trabalho, por exemplo: é comum relatos de pessoas sobre a satisfação de ter 

“espaço” na organização na qual trabalham para a criação e seu próprio 

desenvolvimento, como da mesma forma, encontramos aqueles que não estão 

satisfeitos, pois não encontram o tal “espaço” para atuar. 

Então, nesta segunda fase outros exercícios serão introduzidos com os 

objetivos de construir uma rede de relações, de compreender como o ambiente do 

sonho funciona e desenvolver competências como a criatividade, a capacidade de 

identificar e testar uma oportunidade, como produzir uma inovação. 

Além de proporcionar ao aluno o desenvolvimento de alguns conhecimentos e 

capacidades, a Oficina do Empreendedor direciona também suas atividades para 

que os estudantes desenvolvam o autoaprendizado que ocorre em função do 

caminhar traçado pelo discente, pois o projeto ou o sonho é uma escolha pessoal do 

aluno, logo naturalmente o discente impulsionado pelo próprio desejo de alcançar 

seus objetivos, desenvolverá ou aprofundará o saber que envolve a natureza, o 

ambiente do seu sonho e, também o conhecimento sobre si mesmo. 

Porém, para que o estudante consiga apresentar a natureza do seu sonho e 

como buscará concretizá-lo é preciso que o professor assuma o papel de 

organizador neste projeto, então ele “[...] irá prover os recursos para que os alunos 
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desenvolvam e aprimorem o próprio espírito empreendedor.” (DOLABELA, 2008, p. 

19). 

Para dar apoio aos alunos na realização de suas atividades é necessário que 

o docente tenha ou procure obter conhecimento sobre o potencial de mercado da 

área na qual atua e sobre pessoas ou entidades que se destacam no meio. Logo, 

Dolabela (2008, p.151), define o professor como alguém que 

 
[...] dominando conhecimentos tecnológicos de determinado campo, esteja 
disposto a conhecer suas aplicações comerciais e sua organização como 
negócio, tanto quanto as relações de mercado e os principais atores do 
processo, convidando-o a contribuir para a cultura empreendedora [...] em 
que os alunos imergem e se contaminam. 

  
A contribuição que personalidades da área podem dar aos estudantes 

conforme Dolabela (2008) ocorre a partir do momento em que o professor convida 

alguém que se destaca como empreendedor na área para contar sobre a sua 

trajetória profissional aos alunos ou indica empreendedores para serem 

entrevistados pelos discentes. Porém, essas indicações devem ser feitas durante os 

exercícios iniciais, mas posteriormente os alunos devem ser estimulados a buscar os 

empreendedores autonomamente. 

As experiências relatadas não devem ser somente de sucesso, profissionais 

que tenham enfrentado algum tipo de fracasso, também são bem vindos com suas 

histórias, pois o empreendedor é alguém que encara o erro como oportunidade para 

desenvolver o aprendizado, ou seja, que busca aprender com os seus erros e dos 

outros também. (DOLABELA, 2008). 

Logo, através desses encontros o professor chamará a atenção dos alunos 

para a importância de se estabelecer uma rede de relações profissionais e os estará 

estimulando a iniciarem suas próprias relações, assim como proporcionará aos 

discentes a percepção do erro como algo positivo e natural na trajetória de um 

empreendedor. 

O conhecimento do setor é outra habilidade que deve ser desenvolvida pelos 

alunos com o estímulo do professor através da submissão “[...] a situações similares 

àquelas que encontrarão na prática.” (DOLABELA, 2008, p. 151). 

A experiência de vida dos alunos deve ser respeitada e aproveitada através 

da realização de alguns exercícios de apresentação daquilo que sabem acerca de 

determinada situação. Por outro lado, quando o aluno revelar não possuir 



59 

 

experiência sobre o assunto, ele deve ser estimulado a realizar esse exercício de 

forma intuitiva. 

Neste caso, o objetivo não é o de transmitir conceitos, mas de priorizar o 

aprendizado através da ação, pois o estudante terá de desenvolver meios próprios 

para realizar o exercício de apresentação utilizando o seu próprio conhecimento e 

experiências. 

Inicialmente o método da Oficina do Empreendedor sugere que, ao simular 

uma situação real encontrada no mercado de trabalho, o professor escolha os 

próprios alunos para serem avaliadores das ideias ou dos projetos dos colegas, pois 

assim: 

 
[...] os papéis do professor e do aluno são intencionalmente invertidos, 
sendo este último chamado a transmitir à turma os conhecimentos que ele 
próprio gerou: sua ideia de empresa, definição do produto, visão do 
mercado, seu Plano de Negócios. A capacidade crítica isenta e objetiva, é 
estimulada nos alunos, que se transformam em avaliadores dos colegas. 
(DOLABELA, 2008, p. 152). 

  
Assim, no exercício da avaliação, quem critica também aprende com a 

exposição do colega e com o próprio ato de tecer suas considerações, já que estas 

virão acompanhadas da argumentação – elemento importante para se exercer a 

liderança – uma das habilidades a ser desenvolvida pelo futuro empreendedor. 

Mas, com o avanço dos estudos e dos exercícios é importante trazer um 

avaliador externo, ou seja, um empreendedor na área, para dar mais veracidade a 

tarefa, permitindo que os alunos experimentem a sensação da avaliação de um 

profissional e de situações vividas na vida real. 

Como podemos perceber os alunos são nessa metodologia são submetidos à 

exposição quando solicitados a apresentar suas ideias, assumindo o papel de 

protagonistas nas atividades. Já o professor deve além de organizar as práticas 

propostas, deve também criar o hábito de formular perguntas que levem o discente a 

“[...] desencadear os processos de criatividade, identificação de oportunidades, 

análise de viabilidade, adoção de medidas de minimização de riscos.” (DOLABELA, 

2008, p. 150). 

Na etapa final, após a elaboração e apresentação do Plano de Negócios, a 

avaliação deve verificar se esse Plano “[...] é consistente, fundamentado, de alta 

qualidade.” (DOLABELA, 2008, p. 255).  
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Porque o Plano de Negócios representa mais do que uma série de atividades 

planejadas para realizar um empreendimento, ele serve como prova de que o aluno 

é capaz de harmonizar a realização pessoal e profissional com o seu contexto social 

e que é possível empreender transformando socialmente o meio em que se habita.  

Além desses aspectos interativos e criativos, importantes para a atuação 

profissional na sociedade, a Oficina do Empreendedor inclui ainda as seguintes 

vantagens: proporciona a satisfação pessoal dos discentes e docentes através da 

realização de seus projetos; aproveita o potencial intelectual dos professores, 

pesquisadores e alunos fomentado no meio acadêmico para desenvolver novos 

empreendimentos; estimula outras formas para garantir o sustento próprio, 

eliminando o comportamento dependente do Estado e das grandes empresas na 

geração de emprego; capacita os profissionais para gerenciar seus 

empreendimentos, evitando a falência destes; amplia a visão do futuro 

empreendedor para o aproveitamento das oportunidades; exercita a ética e a 

cidadania através do contato com práticas de negociação, juntamente com o 

conhecimento de leis, regulamentos, questões orçamentárias e de fiscalização, que 

envolvem o desenvolvimento de empreendimentos na disseminação da prática 

empreendedora para o ensino universitário. (DOLABELA, 2008). 

Assim, apesar da Oficina do Empreendedor ter sido elaborada e praticada 

dentro de um contexto histórico importante para o país, marcado pela intenção do 

desenvolvimento da indústria de software nacional, é preciso que se desenvolvam 

mais pesquisas para ampliar o conhecimento sobre a sua aplicação prática e 

viabilidade para o ensino superior. 

 Porque, após a breve abordagem sobre a Oficina do Empreendedor, 

podemos inferir que a sua proposta apresenta uma inovação tanto na utilização das 

atividades de ensino como na forma ver o empreendedorismo, pois segundo a sua 

proposta didática o empreendedorismo pode ser desenvolvido por qualquer área do 

conhecimento através do estudo e da vivência de experiências proporcionadas pelo 

ambiente de ensino.  

Logo, a proposta didática da Oficina indica que o empreendedorismo 

representa uma possibilidade de mudança na formação de nível superior, pois 

através do seu emprego no ensino superior, esse último passaria a não se limitar a 

aquisição de habilidades técnicas e conhecimentos sobre a área de atuação 

profissional. Assim, para compreendermos os detalhes que envolvem essa 
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concepção, abordaremos a seguir o potencial do empreendedorismo para a 

universidade.  

  

2.7 EMPREENDEDORISMO E SUA IMPORTÂNCIA PARA UNIVERSIDADE 

 

Por ser o empreendedor alguém que tem influência no desenvolvimento 

econômico e também social deve ter consciência da sua responsabilidade como 

cidadão, e uma das formas para desenvolvê-la é trabalhar na escola “[...] os 

conteúdos éticos que envolvem a atividade econômica e profissional.” (DOLABELA, 

2008, p. 34). Afinal, a escola é um local para desenvolver o aprendizado e construir 

o futuro. 

Então, por ser o ambiente de ensino um local destinado a geração de 

conhecimento, nada melhor do que aproveitar o espaço e o saber nele fomentado 

para preparar as pessoas para realizar seus sonhos e a promoção de 

transformações sociais – essência da proposta do empreendedorismo para a 

educação.  

Ainda, sobre a função da instituição de ensino, ressaltamos que a “[...] 

formação profissional é, assim, o primeiro passo na construção da imagem 

profissional que o indivíduo desenvolverá e, portanto, o papel da Escola e dos 

professores é fundamental para esse processo.” (WALTER; BAPTISTA, 2009, p. 5).  

Juntamente com a responsabilidade de preparar o futuro profissional para 

atuar na sociedade como destacaram Walter e Baptista (2009), as instituições de 

ensino devem lembrar que também assumem um compromisso com o próprio 

indivíduo que escolheu uma determinada carreira, pois ele acredita que nesse 

espaço construirá as bases para desenvolver o seu futuro. 

 Porém, esta decisão de ingressar no ensino superior pode ocorrer sem o 

fator vocacional, sem representar o que o aluno realmente deseja, se transformando 

numa questão que pode comprometer a formação profissional. Este exemplo pode 

ser conferido através da pesquisa realizada por Walter e Baptista (2009), sobre 

diversos temas que influenciam a representação do profissional bibliotecário 

conforme declaração a seguir: 

  
Eu nunca vi ninguém chegar e dizer assim: quando eu crescer eu 
quero ser bibliotecário. Eu nunca vi. [...] eu faço uma palestra para os 
calouros [...] sempre faço uma mesma pergunta para eles: [...] Quem está 
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aqui é porque quer ser bibliotecário e já conhece a profissão? Menos 
de 10% levantam a mão. [...]   
[...] Raramente entram vocacionados. [...] Eu quero o diploma de nível 
superior para fazer um concurso.   
Eu acho que esse é o perfil básico, infelizmente, dos nossos alunos. O 
aluno da Biblioteconomia, e aí volto lá naquela questão minha intenção é 
trabalhar na entrada, para acabar com isso. É muito atrativo essa 
possibilidade de entrar aqui. A nota de corte ser negativa é um sintoma 
muito grave. Atrapalha o resto todo. Qualquer planejamento que você 
faz, por mais bem feito que seja o currículo, que tenha laboratório, 
tenha tudo, você está dando aula para pessoa que não quer aprender 
aquilo. Ele quer pegar o diploma para poder se candidatar no concurso 
[...] (PROFESSOR F, 2009 apud WALTER; BAPTISTA, 2009, p.15, grifo 
nosso). 
 

Assim, o desenvolvimento da capacidade empreendedora na universidade 

pode reverter a falta de conhecimento sobre a área profissional e despertar o 

interesse dos estudantes pela profissão, já que um dos objetivos do ensino do 

empreendedorismo é proporcionar ao aluno o conhecimento da sua futura área de 

atuação e as oportunidades que ela oferece. 

Além disso, cabe à universidade se preocupar não somente com a 

capacitação profissional, mas pensar na introdução de atividades nos currículos, 

com o objetivo de promover o desenvolvimento da capacidade empreendedora do 

ser humano, cujo despertar envolve a descoberta da própria personalidade, da 

capacidade produtiva e da influência que este ser causa na sociedade. 

Assim, quando o estímulo para optar por uma carreira é dado, 

exclusivamente, pela necessidade de ter um vínculo empregatício, ocorre a 

influência de uma cultura que indica a existência de profissões com maior ou menor 

prestígio na sociedade como explica Dolabela (2003, p. 64-65): 

 
No Brasil das décadas de 1960-1970, um diploma de engenharia civil 
carregava elevado potencial de sucesso; já no início do século XX, a 
mesma graduação teve o seu poder de garantir um futuro drasticamente 
diminuído. Em contrapartida, seria difícil imaginar, cinco décadas atrás, a 
relevância econômica que ganhariam as atividades relacionadas à 
preservação do ambiente – do estudo da biodiversidade ao recolhimento e 
processamento do lixo. 
Isso evidencia a inadequação da escola ou de quem quer que seja para 
influenciar opções profissionais. [...] Se nunca fez sentido indicar a alguém o 
que fazer, antes havia pelo menos a perspectiva de que a atividade ou 
profissão escolhida permaneceria estável durante uma vida. Hoje, o foco da 
ação do indivíduo poderá mudar constantemente. Assim, a educação deve 
voltar-se para o desenvolvimento da capacidade de entender o que se 
passa no ambiente e de gerar conhecimentos que possam oferecer valor à 
comunidade. O professor não dirá: “Sonhe ser médico” [...] Dirá apenas: 
“Sonhe.”     
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Então, conforme Dolabela (2003) destacou quando nos referimos aos 

objetivos na área de educação, devemos pensar também no estímulo que deve ser 

dado as pessoas para que elas possam realizar seus sonhos. Portanto, o adequado 

é propor melhorias nas práticas pedagógicas.   

Por isso, docentes conscientes da necessidade de inovação no seu ambiente 

de trabalho desenvolvem outro tipo de atitude diante das dificuldades e buscam 

trazer para a sala de aula situações da vida real, criando um ambiente favorável ao 

desenvolvimento pessoal e profissional como pode ser observado no depoimento 

obtido durante a pesquisa de Walter e Baptista (2009):   

 
Eu vejo que às vezes faltam mais trabalhos para que esses alunos tenham 
chance de experimentar, essas situações. Eu particularmente faço assim: na 
apresentação de trabalhos eu peço que eles façam de conta que estão num 
evento: vão vestidos adequadamente, não fiquem dizendo gracinhas lá na 
frente, não usem gírias [...]. Eu tento criar oportunidades para que ele se 
sinta profissional. Independente se ele está na primeira fase do curso 
ou se ele é formando. Ele entrou para o curso ele precisa começar a 
despertar para os colegas.  
Para mim isso é fundamental. E a gente tem colegas professores que 
acham que não é bem assim. Se colocam numa posição mais superior 
e eles são alunos. Eu já acho que eles são futuros colegas. E começar 
a respeitar. Como é que se ensinam determinados valores éticos? O 
aluno pode fazer? Um aluno pode se portar mal na sala? Não. Tem que 
começar esse discurso desde o início. Valores a gente não ensina, a 
gente vivencia. Se os professores começarem a vivenciar isso, os 
alunos vão absorver. (PROFESSOR D 2009 apud WALTER; BAPTISTA, 
2009, p.18, grifo nosso). 
 

  Somada à mudança de postura dos professores como a citação acima indica 

é preciso perceber que as experiências dentro do meio acadêmico têm um papel 

fundamental na formação do trabalhador e também do indivíduo. 

Assim, é importante que a prática em sala de aula incentive o exercício da 

cidadania e não fique somente na apresentação de técnicas e conteúdo científico, 

porque se espera que o futuro profissional seja bem sucedido e, viva em harmonia 

na sociedade. Então, segundo Freitas et al. (2007, não paginado), o impacto sofrido 

pelo ensino devido às transformações sociais, exige atualmente que: 

 
[...] a formação profissional em nível de graduação deve lançar mão de 
métodos e procedimentos que eduquem para a tolerância, criatividade, 
flexibilidade, capacidade de investigação, ética, entre outros, atrelando 
educadores e educandos na observância da ética e da cidadania. 

 
Juntamente com o equilíbrio entre formação profissional e exercício da 

cidadania, a universidade deve fomentar a capacidade empreendedora nos seus 
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estudantes, mas para isso é necessário rever conceitos no meio acadêmico, 

conforme destaca Dolabela (1999, p. 41):  

 
[...] se no passado – e ainda hoje – desenvolvemos grande habilidade em 
incutir em nossos filhos e alunos valores como emprego, estabilidade 
financeira e nível universitário como instrumentos fundamentais de 
realização pessoal, temos agora a obrigação de educar nossas crianças e 
jovens dentro de valores como autonomia, independência, capacidade de 
gerar o próprio emprego, de inovar e gerar riqueza, capacidade de assumir 
riscos e crescer em ambientes instáveis, porque, diante das condições reais 
do ambiente, são esses os valores sociais capazes de conduzir países ao 
desenvolvimento. 
 

A atual situação que a sociedade do século XXI vive, destacada por Dolabela 

(1999), por conta das mudanças econômicas, políticas, das inovações tecnológicas 

e científicas ocorridas, causou também alterações no mercado de trabalho que se 

tornou cada vez mais competitivo, instável e exigente de profissionais 

especializados.   

Portanto, o futuro profissional precisa desenvolver a responsabilidade social e 

conhecer muito bem as peculiaridades do seu ramo de atividades para ter a 

capacidade de adaptação, de criar algo, ou ainda propor qualquer inovação dentro 

do seu ambiente de negócios. Este comportamento empreendedor é necessário 

para se atuar no contexto globalizado. 

Logo, a aproximação entre o futuro ambiente profissional e a escola é 

fundamental para que o aluno conheça o campo de trabalho que pretende atuar de 

uma forma mais aprofundada e realista a fim de não se limitar a vivência dos 

conhecimentos teóricos propostos em sala de aula, pois teoria e a prática devem ser 

contextualizadas e também: 

 
As práticas pedagógicas na universidade necessitam buscar 
alternativas de efetivar um processo ativo de produção de significados 
para aquilo que ensinam. Um significado que seja dinâmico e histórico ao 
mesmo tempo, que busque a resolução de problemas e também a 
compreensão de que cada resolução não é nada mais do que uma 
alternativa incompleta, parcial, específica ou efêmera na busca de uma 
solução maior. (FREITAS et al.,2007, não paginado, grifo nosso). 
 

Associada à importância da contextualização do conhecimento adquirido na 

escola, Freitas et al.(2007), também confirmam a necessidade de se trabalhar no 

meio acadêmico o saber sob o aspecto da importância que ele possui para a 

sociedade, pois o aluno, normalmente tem dificuldade de ver a relação entre o que é 

ensinado na academia e sua utilidade para a vida cotidiana.  
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Tal situação pode ocorrer quando não se dá sentido ao conhecimento. “Isto 

porque os fundamentos do saber constituem elementos essenciais para o 

entendimento do mundo e do ego, da ciência e da arte, do físico e metafísico [...]” 

(DOLABELA, 2003, p. 68). 

Por isso, a proposta didática feita pela educação empreendedora busca 

estimular os alunos através de atividades para que eles conheçam o ambiente que 

envolve a sua futura área profissional, isso significa, por exemplo, pesquisar e 

identificar quais são os conhecimentos necessários para atuar nesse ambiente e 

como adquiri-los, quais são as pessoas que podem contribuir com as suas 

experiências, analisar a influência política, econômica, social e tecnológica na área 

profissional, etc. (DOLABELA, 2003). 

É certa a existência de saberes que servem de fundamentação teórica para o 

desenvolvimento de outros conhecimentos, porém é necessário que o aluno consiga 

fazer essa distinção para que possa propor soluções, gerar idéias, levantar 

questionamentos, desenvolver produtos, serviços, novos conhecimentos, ou seja, 

possa empreender na área de atuação profissional. 

“Pela primeira vez na história, o que aprendemos na escola é superado 

rapidamente pelo que aprendemos fora dela [...] Não adianta mais acumular um 

„estoque‟ de conhecimentos. É preciso que saibamos aprender [...]” (DOLABELA 

1999, p. 20). 

O aprendizado é uma capacidade que exige um ambiente favorável para se 

desenvolver, logo é preciso que as universidades por terem a responsabilidade de 

preparar o futuro profissional, apóiem os seus docentes na criação das condições 

necessárias à aquisição do saber empreender, por isso:  

 
O [...] professor deve [...] estar disposto a enfrentar o desafio de introduzir 
novo conteúdo e processos didáticos e a superar os obstáculos [juntamente 
com] a disponibilidade e a vontade de estabelecer vínculos com o mercado, 
com empresas e empreendedores, com o ambiente onde os conhecimentos 
que domina são transformados em riquezas. (DOLABELA 1999, p. 23), 

 
Desta forma, o professor através do apoio da instituição de ensino deve 

buscar o contato com ex-alunos, que hoje são empreendedores, com os 

representantes de associações comunitárias, empresas e outras escolas que façam 

parte do meio de atuação profissional e pessoas que possam indicar outras 

personalidades que possam contribuir com o relato de suas experiências como 

empreendedoras.  
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A figura do docente na educação empreendedora assume outra dimensão 

porque além de orientar e estimular o aluno durante o seu aprendizado ele também 

“[...] se propõe a ser empreendedor em sala de aula, porque não estará diante da 

tarefa de transmitir informações, mas de desenvolver potenciais, levando em conta a 

natureza peculiar e a visão de mundo de cada aluno.” (DOLABELA, 2003, p. 105). 

Logo, os desafios para a implantação da educação empreendedora devem 

observar: 

 
1. A intencionalidade – o empreendedorismo deve ter como objetivo a 

construção do desenvolvimento humano e social e ser um instrumento 
de geração e distribuição de riqueza, conhecimento, poder e renda; 

2.  Adotar postura ética; 
3. Estar afinada com a agenda nacional do desenvolvimento – uma 

estratégia pedagógica deve inspirar-se na realidade humana e social de 
uma comunidade e na sua proposta de desenvolvimento; 

4. Apoiar-se nas raízes culturais da comunidade, do município, da Região, 
do estado, do país – o empreendedorismo é um fenômeno cultural, diz 
respeito ao sistema de valores de uma comunidade, à sua visão de 
mundo; 

5. Privilegiar o auto-aprendizado; 
6. Atribuir ao professor o papel de organizador do ambiente favorável ao 

aprendizado; 
7. Possibilitar que a metodologia seja recriada – o professor ou 

organizador participa intensamente no processo de recriação da 
estratégia didática à medida que a aplica; 

8. Apoiar-se em fundamentos de cooperação, rede e democracia; 
9. Promover o estudo das oportunidades – o estudo das oportunidades 

jamais fez parte de um a currículo da educação formal, da pré-escola à 
universidade. No entanto, hoje ela é essencial, porque é o principal 
conhecimento do ator central do desenvolvimento [...]; 

10. Considerar o empreendedorismo em seu conceito mais amplo [...] 
(DOLABELA, 2003, p. 135). 

 

As propostas da educação empreendedora que foram apresentadas visam 

contribuir para haver uma renovação no ensino brasileiro, pois a escola não pode 

somente se preocupar com a formação técnica, mas com a formação do indivíduo, 

que consiste em olhar para si mesmo, questionar o que realmente deseja e persistir 

para realizar seus objetivos, sem esquecer que estes devem gerar valores para a 

sua comunidade.  

Assim, a formação universitária, por corresponder a um período de realização 

de um sonho, de um projeto, de um empreendimento de vida, deve proporcionar ao 

aluno uma graduação empreendedora. Então, será abordada a seguir a importância 

do empreendedorismo para a formação do bibliotecário. 
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2.8 RELEVÂNCIA PARA FORMAÇÃO DO BIBLIOTECÁRIO 

 

Como foi apresentado no trabalho, o comportamento praticado pelo 

empreendedor consiste em saber aproveitar a informação que possui para 

transformá-la em riqueza, que pode ser aplicada para fim social, e ou comercial, 

porque este sujeito acredita na própria capacidade e sabe quando está diante de 

uma oportunidade, por ter sido preparado para agir desta forma. 

A contribuição do empreendedorismo para a formação do bibliotecário reside 

na possibilidade de capacitá-lo através das suas práticas didáticas para que ele 

possa conhecer bem a sua área de atuação e, então, tenha condições de aproveitar 

as oportunidades de inserção no mercado, de desenvolver ou aperfeiçoar algum 

produto, serviço, projeto, etc., colaborando para a sociedade e para a divulgação do 

seu trabalho. 

Como destacam Sales e Silva (2012, p. 401), o mercado de trabalho do 

bibliotecário é amplo por que: 

 
Hoje sua atuação não está restrita somente a bibliotecas, mas a qualquer 
ambiente onde a informação é entendida como um insumo essencial para o 
desenvolvimento das atividades. E também para fornecer melhores serviços 
aos seus clientes, ganhando assim, destaque no mercado. 

 
Ora, não somente no ambiente de trabalho, mas na sociedade em geral, a 

informação é instrumento essencial para o desenvolvimento da vida. Em qualquer 

escolha que o ser humano faça, ele leva em conta a informação que está a sua 

disposição. Logo, o bibliotecário tem a possibilidade de se inserir em diversas áreas  

por ser um dos profissionais que se propõe trabalhar com a informação para que 

outras pessoas possam absorvê-la e transformá-la em conhecimento que 

proporcionará o bem para as suas vidas, é que. 

Então, torna-se importante estudar as propostas didáticas apresentadas pelo 

ensino do empreendedorismo e verificar suas contribuições para a formação dos 

bibliotecários, que desempenham ações de cunho gerencial, de responsabilidade 

em relação às mudanças sociais. Segundo a Classificação Brasileira de Ocupação 

(CBO), os bibliotecários: 

 
Disponibilizam informação em qualquer suporte; gerenciam unidades como 
bibliotecas, centros de documentação, centros de informação e correlatos, 
além de redes e sistemas de informação.  Tratam tecnicamente e 
desenvolvem recursos informacionais; disseminam informação com o 
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objetivo de facilitar o acesso e geração do conhecimento; desenvolvem 
estudos e pesquisas;  realizam difusão cultural; desenvolvem ações 
educativas. Podem  prestar serviços de assessoria e consultoria. 
(BRASIL, 2013). 

 
Mas, para que se concretize essa atuação profissional diversificada, descrita 

pela CBO é preciso que os Cursos de Biblioteconomia voltem suas ações para 

fomentar nos seus alunos o comportamento empreendedor, capaz de contextualizar 

seus conhecimentos para desenvolver novos saberes e através deles promover 

transformações sociais.  

  A necessidade de mudanças na graduação em Biblioteconomia também foi 

relata por Alves e Davok (2009, p. 315-316), na sua pesquisa conforme indicado 

abaixo: 

 
É certo que para haver mudanças no desempenho profissional do 
bibliotecário é preciso mudar o perfil dele na sua formação. A forma como 
se ensina precisa acompanhar as mudanças por que passa a sociedade e 
dar maior importância à formação empreendedora, influenciando nas 
competências e dando maior capacidade autônoma aos profissionais da 
informação [...] 

 
Aliás, o desenvolvimento da autonomia é um dos princípios que o ensino do 

empreendedorismo prega para combater a ideia que o profissional deve agir, 

somente, para atender demandas existentes no mercado de trabalho, ou seja, é 

aquele profissional que só consegue atuar em atividades que são consagradas na 

área, ditas tradicionais, portanto falta visibilidade para empregar seus 

conhecimentos adquiridos em outras formas de exercício ou quando exercem a 

profissão apenas desenvolvem suas ações para solucionar problemas existentes na 

organização que contratou seus serviços. 

Vale ressaltar, que mesmo quando a atuação profissional é prejudicada por 

questões externas, e não por incapacidade do bibliotecário, é preciso empreender 

para superar os obstáculos vivenciados na sua área de atuação, como indicam 

Alves e Davok (2009, p. 315): 

 
Na área da Biblioteconomia o empreendedorismo parece ainda ser pouco 
disseminado. Contudo, gestores de unidades de informação com 
competências empreendedoras, provavelmente encontrariam melhores 
soluções para seus problemas. É preciso ressaltar que em quase todos os 
tipos de unidades de informação, em especial em bibliotecas públicas, 
universitárias e escolares, o bibliotecário necessita lidar com uma série de 
problemas relacionados, em especial, à escassez de recursos, falta de 
pessoal, espaço físico inadequado e má localização. 
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Juntamente com as dificuldades estruturais relatas o bibliotecário também 

enfrenta problemas para atuar numa sociedade que apresenta um público 

diversificado quanto à faixa etária, as tradições culturais, gênero, crenças religiosas 

e necessidades informacionais, mesmo trabalhando em unidades de informação que 

costumam ter um público solicitante de seus serviços mais específico. 

Tomando como exemplo a biblioteca universitária para ilustrar a variedade de 

pessoas que o bibliotecário presta auxílio, identificamos que no ambiente dessas 

instituições de ensino “[...] convivem [...] várias gerações de usuários, com 

características bem diferenciadas, pois nasceram em épocas distintas, desfrutaram a 

infância e a adolescência em diferentes estágios do avanço tecnológico que marcou 

[...] o século XX.” (NOVELLI; LEITE; SITTA, 2010, p. 1). 

As gerações referidas acima são identificadas e apresentam as seguintes 

características: 

 
 Veteranos ou Tradicionais - Nascidos antes e durante a II Guerra 

Mundial (até 1945, a partir de 65 anos), foram influenciados por uma 
grande Guerra, pela Grande Depressão e pelo Muro de Berlim.   
Apresentam como características o respeito pela hierarquia e a 
autoridade, são muito dedicados, demonstram espírito de sacrifício e 
uma perspectiva prática das atividades (LOIOLA, 2009; SOARES, 2009 
apud NOVELLI; LEITE; SITTA, 2010, p. 4-6); 

 Baby boomers - Nascidos no pós-guerra (de 1946-1969, entre 41 e 64 
anos),, oriundos da explosão demográfica ocorrida após a II Guerra 
mundial, foram influenciados por vários movimentos como dos direitos  
civis,  dos  deficientes,  dos  homossexuais,  do feminismo, da liberdade 
sexual, pelos Beatles, Guerra do Vietnã, Guerra Fria e pelos 
assassinatos de personalidades,  como  John F. Kennedy, Robert 
Kennedy e Martin Luther King Junior. A maior parte deles cresceu em 
frente à televisão e curtiram o rock and roll. Tem uma perspectiva 
otimista, possuem foco em suas atividades, mas ao invés do respeito 
pela autoridade têm relação de amor e ódio, preferem a liderança por 
consenso e trocam o sacrifício pela automotivação (BABY, 2010; 
LOIOLA, 2009; SOARES, 2009 apud NOVELLI; LEITE; SITTA, 2010, p. 
4-6); 

 Geração X - Nascidos entre 1970-1980 (com 31 a 40 anos), foram 
influenciados pela globalização, pela carreira profissional dos pais, pela 
queda do Muro de Berlin, pelo consumismo, pelo fim da Guerra Fria, 
pela decadência de estadistas, pelo surgimento da AIDS, pelo contato 
com  as  novas  tecnologias,  como  videocassete, computador pessoal. 
Buscam equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, são mais céticos e 
super protetores, valorizam a flexibilidade e reconhecem a competência, 
ao invés da hierarquia ou do consenso como as gerações anteriores 
(GERAÇÃO X, 2010; LOIOLA, 2009; SOARES, 2009 apud NOVELLI; 
LEITE; SITTA, 2010, p. 4-6); 

 Geração Y - Nascidos entre 1981-1990 (com 20 a 30 anos),, cresceram 
numa década de grandes avanços tecnológicos, prosperidade 
econômica, valorização da infância e de democracia.  Gostam de 
desafios, vivem em ação, estimulados pela execução de tarefas 
múltiplas.  São dinâmicos, seguros de si, inquietos, impacientes, sabem 
trabalhar em rede e vêem nas autoridades um colega de trabalho  
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(GERAÇÃO Y, 2010; LOIOLA, 2009; SOARES, 2009 apud NOVELLI; 
LEITE; SITTA, 2010, p. 4-6); 

 Geração Z – Nascidos a partir de 1991 (com até 19 anos),, são os 
“nativos digitais” ou os que cresceram sob a influência direta da Internet. 
Foram influenciados pela televisão a cabo, world wide web, Windows, 
games Play Station3, comunicação via SMS, telefone celular, MP3 e 
outros, copiadores de CD, DVD, banda larga, wi-fi, blogs, wikis, Orkut, 
Youtube, chats.  São especialistas em zapear, daí o Z sentem-se à 
vontade mudando de um canal para outro na televisão, indo da internet 
para o telefone, do telefone para o DVD e novamente para a Internet. 
Realizam multitarefas naturalmente, é comum ouvirem música, enviar 
torpedos via celular ao mesmo tempo em que realizam alguma atividade 
em casa ou no computador. Possuem tolerância zero para demoras, 
uma forte demanda para o imediatismo e uma baixa tolerância para 
demoras.  Esperam que os serviços estejam disponíveis 24x7 (24 horas 
por dia, 7 dias por semana), em várias modalidades (Web, telefone, 
pessoalmente), e que respondam-lhes rápida e qualitativamente (A 
GERAÇÃO, 2001; GECK, 2006;  GERAÇÃO Z, 2010, OBLINGER, 
2003; SOARES, 2009 apud NOVELLI; LEITE; SITTA, 2010, p. 4-6),. 
Enquanto as demais gerações buscam adquirir informação, o desafio 
desta geração é aprender a selecionar e “separar o joio do trigo” e isto 
pode ser solucionado através da respectiva maturidade (A GERAÇÃO, 
2001 apud NOVELLI; LEITE; SITTA, 2010, p. 4-6). 

 
Pelo fato destes usuários pertencerem a várias gerações e apresentarem 

comportamento diversificado, o seu atendimento exigirá, no mínimo, dos 

bibliotecários um trabalho cujas “[...] abordagens [dos usuários] devem diferir de 

acordo com suas principais características.” (NOVELLI; LEITE; SITTA, 2010, p. 7).  

Portanto, a contextualização dos conhecimentos aprendidos e a geração de 

novos serão necessárias para desenvolver o atendimento aos usuários, ou seja, é 

preciso trabalhar como um profissional da informação empreendedor, definido por 

Alves e Davok (2009, p. 324), da seguinte maneira: 

 
[...] um bibliotecário empreendedor não é um mero executor de atividades 
técnicas, ele precisa ter habilidades para lidar com pessoas, disposição 
para enfrentar riscos, criatividade, curiosidade, aprender a trabalhar em 
equipe, ter energia, ser flexível, comunicativo, ter visão de médio e longo 
prazo, saber lidar com pressão, e principalmente possuir conhecimento para 
ser transformado em oportunidade. 

 
Logo, a cultura empreendedora pode ainda, ajudar em outra questão 

apontada nos trabalhos de Biblioteconomia – a necessidade de reconhecimento 

social. “Frente a essa realidade imposta em dimensão global, até onde sabemos, a 

profissão pode ter ganhado maior importância social, mas não o reconhecimento 

almejado nessa mesma proporção.” (FRAGA; MATTOS; CASSA, 2008, p.150). 

De acordo com Drucker (1998), Dolabela (1999), Filion (1997, apud Dolabela, 

1999), Hisrich; Peters (2004), o empreendedor, através das suas atividades, 

aprende a se conhecer e, por isso, desenvolve uma auto-imagem que convence a si 
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mesmo e aos demais da capacidade de realização dos seus projetos, pois as 

características pessoais são identificadas e trabalhadas para favorecer o 

desenvolvimento dos seus empreendimentos, consequentimente quanto mais 

confiante do seu potencial, mais energia e persistência poderá desprender para 

alcançar seus objetivos, mais elevada ficará a estima gerando prazer e satisfação 

em realizar seu trabalho, então se sentirá importante naturalmente, sem precisar que 

outros destaquem o seu valor, conforme indicam  Walter e Baptista (2009, p.17), 

através do relato apresentado em sua pesquisa: 

 
[...] a gente sempre tenta levantar a auto-estima do profissional da 
Biblioteconomia. Mas eu creio que diante de tantos desafios nessa nova 
sociedade, nesse novo paradigma, o bibliotecário acabou perdendo o bonde 
da história. Ele quis se proteger através de leis, através de disCursos e a 
proteção da profissão é feita em atitudes, em atos.  Então eu acredito que 
embora todos nós saibamos da importância do profissional bibliotecário o 
próprio bibliotecário não sabe da sua importância. (PROFESSOR C). 

 
Além de desconhecer o seu próprio potencial profissional como foi destacado 

por Walter e Baptista (2009), as autoras Fraga, Mattos e Cassa (2008, p. 150), 

ressaltaram, ainda, a ausência do marketing pessoal na atividade laboral do 

bibliotecário e acrescentaram: 

 
[...] no cotidiano profissional do bibliotecário, percebe-se a falta de atitude 
do mesmo em benefício da sua imagem. Deve, o próprio bibliotecário, 
investir na divulgação de sua profissão, desde o seu ingresso no curso, a 
fim de mostrar à sociedade quem é e o que faz.  

 
Além da falta de investimento na sua imagem profissional, o desconhecimento 

das potencialidades no exercício como bibliotecário, resulta então, no 

comprometimento da projeção do seu trabalho. Pois, de acordo com Baptista (2000, 

p. 91): 

 
Para o profissional de informação da área de biblioteconomia é importante 
saber que suas habilidades profissionais podem ser aplicadas além dos 
muros das bibliotecas [...]. O profissional precisa entender o contexto onde 
sua profissão está inserida para que possa ampliar seu campo de atuação.  
 

A compreensão da área profissional pelos bibliotecários, questão destacada 

acima, também corresponde a uma das propostas trabalhadas pelo 

empreendedorismo para que o discente possa conhecer as peculiaridades que 

envolvem seu futuro ambiente de atuação e assim, desenvolva a capacidade de 

reconhecer oportunidades no mercado de trabalho.  
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Outro assunto abordado na pesquisa de Walter e Baptista (2009, p. 16), diz 

respeito ao desconhecimento por parte dos ingressantes na graduação de 

Biblioteconomia sobre a atuação profissional:  

 
[...] eles têm uma ignorância a respeito do que faz um profissional da 
informação da ciência da informação, mas também do que faz um 
bibliotecário, aí acho que entra uma coisa assim de imagem meio 
cristalizada socialmente, ou seja, o cientista da informação seria mais 
inteirado com o moderno, Internet, tecnologia e bibliotecário o sujeito que só 
fica ali pondo livro na estante. E aí a gente diz que não é bem isso. O 
bibliotecário hoje faz uma série de outras coisas, não é, e num certo sentido 
é um dos funcionários da informação se você for ver então eu falo para eles 
entrarem lá e verem a divisão das profissões no MEC essa coisas [...] 
(PROFESSOR B). 

 
A falta de informação sobre o fazer do bibliotecário pelos discentes que 

acabaram de ingressar na graduação em Biblioteconomia pode ser trabalhada ao 

longo do curso de acordo com a estratégia didática proposta pelo 

empreendedorismo, cujo objetivo, neste caso, será o de estimular o aluno através 

das suas atividades propostas a refletir e responder sobre qual é a sua meta na área 

e o que pretende fazer para alcançá-la. 

A ideia é que o graduando em Biblioteconomia a partir de suas respostas 

desenvolva várias pesquisas e atividades que o levarão a conhecimentos sobre o 

seu futuro ramo de atuação, suas potencialidades, quais são as tendências, as 

personalidades em destaque, etc. Após levantar estas informações o estudante 

poderá iniciar a compreensão a cerca das peculiaridades e oportunidades da sua 

futura profissão. 

“A prática didática fará uso de casos, jogos, estudos de biografias, teatro 

popular, etc., eliminando a aula expositiva tradicional [...] O aluno pré-empreendedor 

precisa ser submetido a situações similares àquelas que encontrarão na prática.” 

(DOLABELA, 1999, p.115). 

Dolabela (1999), explica ainda que é preciso inverter as posições dentro das 

escolas, pois os discentes devem assumir o papel de expositores da sua produção 

intelectual, enquanto os docentes ocupam o lugar de observadores e coordenadores 

dessa ação.  

Além do apoio dado aos discentes para fomentar o seu aprendizado, a 

pesquisa de Ferreira e Rodrigues (2013, não paginado, grifo nosso), levanta a 

questão da interação entre teoria e prática em sala de aula, desenvolvida pelos 

professores, apontando as seguintes causas que prejudicam esta articulação:  
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Ao questionar sobre as dificuldades de articular as práticas de ensino, com 
as suas metodologias para o estabelecimento entre teoria e prática a partir 
das disciplinas ministradas e indicar quais problemas interferem na sua 
ação político pedagógica, as professoras traçaram um conjunto de 
problemas. A maioria indicou que não tem dificuldades na articulação entre 
teoria e prática. As maiores dificuldades estão na estrutura deficiente, 
na falta de material e na desmotivação dos alunos. 

 
Baseado na teoria do ensino do empreendedorismo, o estímulo para a 

realização de atividades acadêmicas pode ser alcançado através da colocação do 

aluno como protagonista do seu desenvolvimento. Neste caso, os exercícios 

propostos devem estar relacionados com os objetivos profissionais que pretendem 

alcançar os estudantes.    

Logo, os discentes, para realizar o que desejam, terão de estabelecer um 

planejamento das ações que deverão executar e também realizar um levantamento 

sobre os conhecimentos necessários para alcançar as metas estabelecidas no seu 

plano.    

É importante que as ideias fomentadas no ambiente acadêmico sejam 

submetidas à avaliação dos pares, que envolve professores, alunos e profissionais 

do mercado que atuará o futuro profissional, pois esta troca de experiência 

proporciona ao discente aprender praticando, através de seus erros e descobertas e 

ainda, permite que ele tenha contato com pessoas que estão envolvidas no seu 

ramo de atividades e estabelece cooperação entre a instituição de ensino e a 

sociedade.    

 Esta aproximação entre a academia e a sociedade também é importante para 

que os estudantes e professores reflitam sobre a contribuição da ciência para a 

qualidade de vida das pessoas.  

Logo, é necessário pensar a formação do bibliotecário visando situar a sua 

prática e função profissional frente às mudanças sociais, econômicas e políticas 

atuais. Mas para isso é importante desenvolver pesquisas e debates sobre 

propostas alternativas de ensino e aprendizagem que busquem o desenvolvimento 

das habilidades técnicas e também a capacitação para o aproveitamento de 

oportunidades, promovendo a ampliação da atuação profissional do bibliotecário 

junto ao mercado de trabalho e à sociedade. 

Por isso, como o ensino do empreendedorismo propõe contextualizar os 

conteúdos teóricos de cada área para que os alunos possam entender o que estão 



74 

 

estudando, tenham condições de investir na valorização das suas ações e 

identifiquem o seu papel na sociedade e também, vem sendo praticado no ensino 

superior brasileiro desde 1981, torna-se necessário investigar se o 

empreendedorismo vem sendo trabalhado como conteúdo curricular na formação do 

bibliotecário brasileiro pelas IES públicas, logo a abordagem sobre o processo de 

investigação ocorrerá no capítulo a seguir.   
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3 O PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A metodologia desenvolvida para realizar uma pesquisa envolve o 

planejamento de atividades que serão aplicadas para a obtenção dos objetivos 

definidos na investigação. 

Esta etapa estratégica do trabalho é consequência da ponderação sobre 

questões que envolvem o tema escolhido e a problemática levantada a partir dele, a 

formulação de hipótese, os objetivos gerais e específicos definidos com o intuito de 

apresentar uma resposta para o problema da pesquisa.  

Logo, nesta dissertação propõe-se trabalhar o tema sobre o potencial do 

ensino do empreendedorismo para a formação do bibliotecário inovador com 

competências para atuar em um mercado de trabalho instável e competitivo. 

Dentro desta temática foi levantado o seguinte problema: o 

empreendedorismo vem sendo trabalhado como conteúdo curricular na formação do 

bibliotecário brasileiro pelas instituições de ensino superior públicas? 

A parir desta indagação formulou-se a hipótese de que o empreendedorismo 

vem sendo trabalhado na formação do bibliotecário brasileiro em número ainda 

limitado de Cursos de Biblioteconomia das universidades públicas.  

A partir dos dados levantados para responder ao problema de pesquisa 

buscou-se alcançar como objetivo geral: verificar quantos e quais Cursos de 

Biblioteconomia em IES públicas que incluem a disciplina empreendedorismo nos 

seus currículos. 

Como desdobramentos do objetivo geral foram formulados os seguintes 

objetivos específicos: 

 

• Identificar a modalidade da oferta da disciplina na estrutura curricular; 

• Identificar a frequência e a distribuição regional da oferta da disciplina de 

empreendedorismo no Brasil; 

• Verificar a motivação dos Cursos para inclusão da disciplina na estrutura 

curricular. 

 

Para alcançar tais objetivos foi estabelecido o delineamento da pesquisa 

através da definição dos métodos, técnicas e instrumentos utilizados para obtenção 
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dos dados da pesquisa, assim como os procedimentos de coleta e a análise dos 

dados para a construção do trabalho. 

  

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Para realizar o trabalho optou-se pela combinação de métodos como o do 

levantamento, para identificar os Cursos de Biblioteconomia das IES Públicas 

Brasileiras que apresentam e ofertam a disciplina de empreendedorismo nas suas 

matrizes curriculares, associado ao método documental para realizar a análise de 

projetos pedagógicos e/ou planos de disciplina, juntamente com a utilização do 

estudo de casos para se verificar como funciona a aplicação da disciplina de 

empreendedorismo nos Cursos de Biblioteconomia que ofertam ou ofertaram a 

disciplina.  

 

3.1.1 Universo e amostra 

 

Os Cursos de Biblioteconomia das Universidades Públicas Brasileiras listadas 

no site da Associação Brasileira de Educação em Ciência da Informação (ABECIN) 

constituíram o universo da pesquisa, porém o número de Cursos de Biblioteconomia 

identificados que apresentam e ofertam a disciplina de empreendedorismo em seus 

currículos não demandou a seleção de uma amostra para o estudo. 

Feita a identificação dos Cursos, o passo seguinte foi, o de definir as técnicas 

e instrumentos para a coleta dos dados.  

 

3.1.2 Técnicas e instrumentos de coleta de dados 

 

Foram utilizadas as seguintes técnicas para a coleta de dados do trabalho:  

 

a) observação do site da ABECIN e dos Cursos de Biblioteconomia das 

Universidades Públicas Brasileiras; 

b) análise dos conteúdos dos projetos e currículos; 

c) aplicação de questionários (junto aos coordenadores e/ou docentes do curso); 

d) realização de entrevistas com os professores que ministram a disciplina de 

empreendedorismo.   
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Após definir as técnicas para a coleta de dados, passou-se à elaboração dos 

instrumentos de coleta de dados que foram: o formulário para registro de 

informações institucionais e do resultado da análise dos dados coletados nos sites 

dos Cursos de Biblioteconomia das IES públicas (APÊNDICE A); o questionário 

simplificado para obtenção de informações sobre a oferta da disciplina de 

empreendedorismo (APÊNDICE B) e o roteiro semi estruturado de entrevista 

(APÊNDICE C). Depois, iniciaram-se os procedimentos para a coleta e análise dos 

dados descritos a seguir.  

 

3.2 PROCEDIMENTOS PARA COLETA E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os procedimentos para a coleta dos dados da pesquisa envolveram o 

levantamento dos Cursos de Biblioteconomia das Universidades Públicas Brasileiras 

listadas no site da ABECIN, para identificação dos sites dos Cursos de 

Biblioteconomia que apresentavam alguma disciplina que abordasse exclusivamente 

o tema empreendedorismo. 

 Em seguida, foram analisados os dados obtidos junto aos sites dos Cursos 

de Biblioteconomia e a partir desses foram elaborados e encaminhados 

questionários às coordenações desses Cursos. Em seguida efetuou-se o estudo das 

respostas obtidas: Mas como foram identificadas algumas lacunas nessas 

respostas, tornou-se necessário a criação de um roteiro de entrevista semi 

estruturado para a realização das entrevistas junto aos coordenadores e professores 

das disciplinas. Após a obtenção das informações, estas foram tratadas através da 

abordagem qualitativa. 

Por outro lado, alguns dados encontrados através da consulta dos sites dos 

Cursos foram tratados quantitativamente. 

Para iniciar a análise dos dados obtidos no site da ABECIN recorreu-se ao 

preenchimento do formulário de registro classificando as informações quanto ao 

nome e a sigla utilizada pelas IES, sua localização geográfica, contatos dos Cursos 

de Biblioteconomia e nomes dos seus coordenadores, juntamente, com a 

identificação da IES (se pública ou privada) e também se ofertavam a disciplina para 

tratar exclusivamente do assunto empreendedorismo, identificando-as quanto a 

modalidade (optativa ou obrigatória). Nessa etapa também foi observado que alguns 
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Cursos de IES públicas contam com representações estudantis coordenando 

empresas juniores. 

  Em seguida, foram quantificados os seguintes dados: as IES públicas e 

privadas, a sua distribuição geográfica, as unidades de ensino que apresentaram em 

seus currículos a disciplina de empreendedorismo e, as que não possuem a matéria, 

assim como as IES públicas que foram ou não analisadas devido à ausência da 

matriz curricular e projeto pedagógico nos sites dos Cursos durante o período da 

coleta de dados, juntamente com a modalidade das disciplinas e os Cursos que 

apresentam empresas juniores. 

A partir dessas informações foram elaboradas as perguntas dos questionários 

enviados para as coordenações dos Cursos de Biblioteconomia e foram obtidas 

informações sobre a oferta da disciplina de empreendedorismo, a motivação para a 

inclusão da disciplina no currículo do curso, as atividades realizadas para colocar em 

prática o conteúdo teórico da disciplina, possíveis alterações feitas na disciplina, 

professores que ministram ou ministraram a disciplina e foram solicitados alguns 

projetos pedagógicos ou programas das disciplinas, porque em alguns casos apenas 

um dos dois documentos estavam disponíveis nos sites dos Cursos de 

Biblioteconomia.  

As respostas obtidas foram reunidas de acordo com cada questão levantada 

no questionário, resultando em quadros que possibilitaram identificar quais e 

quantos Cursos ofertam ou já ofertaram a disciplina de empreendedorismo, quais e 

quantos Cursos não ministraram a matéria e verificar através do relato dos 

respondentes como esses Cursos de Biblioteconomia estão tratando o tema 

empreendedorismo na perspectiva curricular. 

Depois, foram entrevistados docentes que ministram ou ministraram a 

disciplina de empreendedorismo e suas falas transcritas e destacadas para se 

esclarecer algumas dúvidas surgidas a partir das respostas dos questionários, 

tornando mais compreensível a questão da modalidade da disciplina de 

empreendedorismo, o possível contato dos docentes com o trabalho de ensino do 

empreendedorismo proposto por Fernando Dolabela e a possibilidade de parceria 

desenvolvida pela disciplina de empreendedorismo com alguma pessoa ou 

instituição que faz parte da área de atuação do futuro Bibliotecário.    

Concluídos esses procedimentos para análise dos dados levantados pela 

pesquisa, passou-se a elaborar apresentação dos resultados.  
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

De acordo com levantamento feito no site da ABECIN existem 35 Cursos de 

Graduação em Biblioteconomia no país. Deste total, as universidades públicas são 

responsáveis pela oferta de 26 Cursos e as escolas particulares pelo oferecimento 

de 09 Cursos, conforme apresentação no Quadro 4. 

 
Quadro 4 – IES que ofertam o Curso de Biblioteconomia no Brasil 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Então, como a pesquisa tem o seu foco de estudo voltado para os Cursos de 

Biblioteconomia em IES públicas, verificou-se a distribuição geográfica desses 

Cursos no país, conforme demonstra o Gráfico 1. 

 

 Instituições de Ensino Superior 
 

Particulares Públicas 

1 Centro Universitário Assunção – UNIFAI X  

2 Centro Universitário Cândido Rondon – UNIRONDON X  

3 Centro Universitário de Formiga – UNIFOR X  

4 Faculdades Integradas Coração de Jesus - FAINC X  

5 Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA X  

6 Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo – FESPSP X  

7 Instituto de Ensino Superior da FUNLEC – IESF X  

8 Pontifícia Universidade Católica de Campinas – PUC X  

9 Universidade Vale do Rio Verde de Três Corações – UNINCOR X  

10 Universidade de Brasília – UnB  X 

11 Universidade de São Paulo – USP  X 

12 Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC  X 

13 Universidade do Rio de Janeiro – UNIRIO   X 

14 Universidade Estadual de Londrina – UEL  X 

15 Universidade Estadual Paulista – UNESP  X 

16 Universidade Federal da Bahia – UFBA  X 

17 Universidade Federal da Paraíba – UFPB  X 

18 Universidade Federal de Alagoas – UFAL  X 

19 Universidade Federal de Goiás – UFG  X 

20 Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG  X 

21 Universidade Federal de Pernambuco – UFPE  X 

22 Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC  X 

23 Universidade Federal de São Carlos – UFSCar  X 

24 Universidade Federal de Sergipe - UFS  X 

25 Universidade Federal do Amazonas – UFAM  X 

26 Universidade Federal do Ceará - UFC - Fortaleza  X 

27 Universidade Federal do Ceará - UFC - Juazeiro do Norte  X 

28 Universidade Federal do Espírito Santo – UFES   X 

29 Universidade Federal do Maranhão – UFMA  X 

30 Universidade Federal do Pará – UFPA  X 

31 Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ  X 

32 Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN  X 

33 Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS  X 

34 Universidade Federal do Rio Grande – FURG  X 

35 Universidade Federal Fluminense – UFF  X 

   Totais de Cursos N N 

 (35) (09) (26) 
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Gráfico 1 Distribuição geográfica dos Cursos Públicos de Biblioteconomia no Brasil      

   Fonte: dados da pesquisa 

 

Pode-se observar que a maior parte dos Cursos Públicos de Biblioteconomia 

no Brasil concentra-se na Região Nordeste que possui 09 Cursos, seguida da 

Região Sudeste que oferta 08 Cursos, a Região Sul oferta 05 Cursos e as Regiões 

Norte e Centro-oeste possuem 02 Cursos cada uma. 

Após a identificação dos Cursos de Biblioteconomia ofertados pelas IES 

públicas no país, passou-se a identificação daqueles que apresentam a disciplina e 

a sua distribuição regional. 

 

4.1 DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DOS CURSOS DE BIBLIOTECONOMIA QUE  
      APRESENTAM A DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO NO BRASIL 
 

Após se verificar a distribuição geográfica dos Cursos Públicos de 

Biblioteconomia, pode-se observar, quais e quantos deles apresentam em seus 

currículos a disciplina de empreendedorismo. 

Dos 35 Cursos de Biblioteconomia identificados somente 24 cursos 

disponibilizavam em seus sites, durante o período da coleta de dados2 a matriz 

curricular e/ou projeto pedagógico, portanto dos casos analisados, somente (09 - 

37,5%) dos cursos apresentavam em suas matrizes curriculares a disciplina de 

empreendedorismo, conforme demonstra Tabela 1. 

 

                                                 
2
 A primeira coleta de dados ocorreu no final do segundo semestre de 2013, porém, devido às dificuldades de acesso a alguns 

sites dos cursos, provavelmente devido à manutenção ou reformulação desses, houve a necessidade de se refazer o 
levantamento dos dados, que ocorreu entre 09 e 11/03/2014, para superar a dificuldade de identificação da disciplina de 
empreendedorismo, como também o levantamento da existência de empresa júnior nos cursos. 



81 

 

Tabela1 - Cursos de Biblioteconomia que apresentam a disciplina 
de empreendedorismo no currículo 

IES que possuem Cursos de Biblioteconomia UF Região Apresentam a disciplina  

Sim Não 

Universidade Estadual de Londrina-UEL PR S X  

Universidade Estadual de Santa Catarina-UDESC SC    S X  

Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC SC S  X 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS RS S  X 

Universidade Federal do Rio Grande-FURG RS S X  

Universidade de São Paulo-USP SP SE  X 

Universidade do Rio de Janeiro-UNIRIO RJ SE  X 

Universidade Estadual Paulista-UNESP SP SE  X 

Universidade Federal de São Carlos-UFSCar SP SE  X 

Universidade Federal do Espírito Santo-UFES ES SE  X 

Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ  RJ SE X  

Universidade Federal Fluminense-UFF RJ SE  X 

Universidade de Brasília-UNB DF CO X  

Universidade Federal de Goiás-UFG GO CO  X 

Universidade Federal da Bahia-UFBA BA NE  X 

Universidade Federal da Paraíba-UFPB PB NE  X 

Universidade Federal de Alagoas-UFAL AL NE X  

Universidade Federal de Pernambuco-UFPE PE NE  X 

Universidade Federal de Sergipe- UFS SE NE  X 

Universidade Federal do Ceará-UFC-Fortaleza  CE NE X  

Universidade Federal do Ceará-UFC-Juazeiro do Norte CE NE X  

Universidade Federal do Maranhão- UFMA MA NE  X 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN RN NE X  

Universidade Federal do Pará-UFPA PA NO  X 
Totais N N % N % 

 (24)* (09) (37,5) (15) (62,5) 
FONTE: Dados da pesquisa 
*dos 26 Cursos identificados, 02 (01 da Universidade Federal do Amazonas – UFAM e 01 da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG), 
não apresentavam a matriz curricular, nos sites, durante a coleta de dados, assim o número total de casos identificados corresponde a 24 

Cursos. 

 

Desses 09 Cursos que apresentam a disciplina nos currículos, 04 deles 

situam-se na Região Nordeste, 03 localizam-se na Região Sul, 01 curso na Região 

Sudeste e 01 na Centro-Oeste. Os demais cursos (15 – 62,5%) não apresentavam a 

disciplina de empreendedorismo nas suas matrizes curriculares. 

Com a identificação dessas informações passou-se a etapa de obtenção de 

outros dados mais detalhados para se alcançar os objetivos específicos como a 

análise das matrizes curriculares, partindo-se inicialmente para a identificação da 

modalidade da disciplina. 

 

4.2 MODALIDADE DA OFERTA DA DISCIPLINA NA ESTRUTURA CURRICULAR 

 

Após verificação da existência da disciplina empreendedorismo nos Cursos 

Públicos de Biblioteconomia, passou-se à identificação da modalidade dessas 

disciplinas, conforme apresenta o Quadro 5. 
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Quadro 5 – Modalidade da disciplina empreendedorismo nos Cursos de 
Biblioteconomia de IES no Brasil 

IES que possuem Cursos de Biblioteconomia UF Região Modalidade da disciplina 
  

Obrigatória Optativa 

Universidade Estadual de Londrina/UEL PR S  X 

Universidade Estadual de Santa Catarina/UDESC SC    S X  

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC SC S   

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS RS S   

Universidade Federal do Rio Grande/FURG RS S  X 

Universidade de São Paulo – USP SP SE   

Universidade do Rio de Janeiro – UNIRIO RJ SE   

Universidade Estadual Paulista – UNESP SP SE   

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar SP SE   

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES ES SE   

Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ  RJ SE  X 

Universidade Federal Fluminense – UFF RJ SE   

Universidade de Brasília/UNB DF CO  X 

Universidade Federal de Goiás – UFG GO CO   

Universidade Federal da Bahia – UFBA BA NE   

Universidade Federal da Paraíba – UFPB PB NE   

Universidade Federal de Alagoas/UFAL AL NE  X 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE PE NE   

Universidade Federal de Sergipe – UFS SE NE   

Universidade Federal do Ceará/ UFC - Fortaleza  CE NE  X 

Universidade Federal do Ceará/UFC - Juazeiro do Norte CE NE  X 

Universidade Federal do Maranhão - UFMA MA NE   

Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN RN NE  X 

Universidade Federal do Pará – UFPA PA NO   

Totais N N N 

 (24)* (01) (08) 

   FONTE: Dados da pesquisa 
   *dos 26 Cursos identificados, (01 da Universidade Federal do Amazonas – UFAM e 01 da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG), não   
   apresentaram matriz curricular, nos sites, durante a coleta de dados, assim o número total de casos identificados corresponde a 23 Cursos. 

 

Dos 09 Cursos de Biblioteconomia das IES públicas que informaram ofertar a 

disciplina de empreendedorismo, apenas o curso da Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC) apresenta a disciplina de empreendedorismo na 

modalidade obrigatória, os 08 cursos restantes apresentam a disciplina na 

modalidade optativa. 

Outro dado importante constatado durante o levantamento foi a existência de 

empresas juniores em alguns Cursos de Biblioteconomia, como destaca a Tabela 2. 
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Tabela 2 Cursos de Biblioteconomia que possuem empresa júnior 

IES/Sigla UF Região Empresa júnior 
  

Sim Não 

Universidade Estadual Paulista – UNESP SP SE X  

Universidade Federal de São Carlos – UFSCar SP SE X  

Universidade Estadual de Santa Catarina/UDESC SC   S  X 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC SC S X  

Universidade Estadual de Londrina/UEL PR S  X 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS RS S  X 

Universidade Federal do Rio Grande/FURG RS S  X 

Universidade de São Paulo – USP SP SE  X 

Universidade do Rio de Janeiro – UNIRIO RJ SE  X 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG MG SE  X 

Universidade Federal do Espírito Santo – UFES ES SE  X 

Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ  RJ SE  X 

Universidade Federal Fluminense – UFF RJ SE  X 

Universidade de Brasília/UNB DF CO  X 

Universidade Federal de Goiás – UFG GO CO X  

Universidade Federal da Bahia – UFBA BA NE  X 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB PB NE  X 

Universidade Federal de Alagoas/UFAL AL NE  X 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE PE NE X  

Universidade Federal de Sergipe – UFS SE NE  X 

Universidade Federal do Ceará/ UFC - Fortaleza CE NE  X 

Universidade Federal do Ceará/UFC - Juazeiro do Norte CE NE  X 

Universidade Federal do Maranhão  -  UFMA MA NE  X 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN RN NE  X 

Universidade Federal do Pará – UFPA PA NO  X 
Totais N N % N % 

 (25)* (05) (20) (20) (80) 

    FONTE: Dados da pesquisa 
   *dos 26 Cursos identificados, o da UFAM não apresentou informações sobre o curso de Biblioteconomia, no site, durante a coleta de  
    dados, assim o número  total de casos identificados corresponde a 25 Cursos. 

 

Na pesquisa identificou-se a existência de 05 empresas juniores nos Cursos 

Públicos de Biblioteconomia, o que corresponde a 20% da amostra estudada, sendo 

que 02 desses cursos estão localizados na Região Sudeste, 01 na Região Sul, 01 na 

Centro-Oeste e outra na Nordeste. Mas, 20 cursos (80%) não possuem empresas 

juniores.  

Não foram identificados Cursos de Biblioteconomia das IES públicas que 

apresentem ao mesmo tempo empresa júnior e disciplina de empreendedorismo. 

Porém, através da aplicação de questionários verificou-se que o Curso da 

Universidade Federal do Ceará unidade de Juazeiro do Norte já contou com “[...] 

uma empresa júnior AGIR que foi descontinuada com a saída da turma que se 

formou e do professor que era responsável pela tutoria.” (DOCENTE F). 

Após o conhecimento da distribuição geográfica dos Cursos Públicos de 

Biblioteconomia no país, dos Cursos que apresentam em seus currículos à disciplina 

de empreendedorismo, assim como o seu quantitativo, a modalidade das disciplinas 

de empreendedorismo apresentadas nos currículos dos Cursos de Biblioteconomia 

das IES Públicas e, também após a identificação e quantificação dos cursos que 

possuem empresas juniores, percebeu-se a necessidade de se obter maiores 



84 

 

informações que não puderam ser levantadas através dos sites dos cursos, da 

análise dos seus projetos pedagógicos e das matrizes curriculares. 

Por isso, foram enviados questionários às coordenações dos 09 Cursos 

Públicos de Biblioteconomia que apresentam a disciplina de empreendedorismo em 

seus currículos, desses, 06 Cursos responderam (66,7%) e apenas 03 deles não 

encaminharam resposta (33,3%). Ressalta-se que os questionários foram 

respondidos pelos coordenadores dos cursos e também por docentes que 

ministraram a disciplina empreendedorismo. Assim, para facilitar a apresentação das 

informações prestadas por estes participantes da pesquisa, assegurando o 

anonimato dos depoimentos, os entrevistados serão identificados como docente A, 

B, C, D, E, F. 

 

4.3 FREQUÊNCIA DA OFERTA DA DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO NOS  
      CURSOS DE BIBLIOTECONOMIA DAS IES PÚBLICAS DO BRASIL 
 

A primeira questão levantada foi sobre a frequência da oferta da disciplina. 

Dos 06 participantes somente 05 responderam essa questão e desses, 03 

informaram positivamente a oferta da disciplina, conforme aponta o Quadro 6. 

 
Quadro 6 – Frequência da oferta da disciplina de empreendedorismo 

 nos Cursos de Biblioteconomia das IES públicas 
  

Instituições 
 

Respostas 
 

Disciplina ofertada 
 

 
Sim 

 
Não 

 
Outros 

UDESC É ofertada no currículo como obrigatória. (DOCENTE A). X   

FURG Foi ofertada no 1º período e 2009, no 1º de 2010, 1º de 2011 e 1º de 
2013. (DOCENTE B). 

 
X 

  

UEL Nesse semestre ela está sendo ofertada para estudantes da 4ª. série do 
curso de Biblioteconomia. A oferta de disciplinas optativas varia de 
acordo com os interesses e necessidades de atualização dos estudantes. 
Por isso, a cada semestre são feitas ofertas de diferentes disciplinas. 
Assim, a oferta da disciplina de Empreendedorismo não acontece todos 
os anos. (DOCENTE C). 

 
 
 

X 

  

UnB Esta disciplina é de responsabilidade do CDT* (http://www.cdt.unb.br/, 
entre em contato com eles para mais detalhes. (DOCENTE D). 

  
 

 
X 

UFAL Embora faça parte das duas matrizes curriculares do Curso de 
Biblioteconomia (1999 e 2003),, respectivamente anual e semestral, de 
acordo com os registros e/ou arquivos internos, a disciplina eletiva 
Seminários sobre Empreendedorismo não foi ofertada. É importante 
considerar que a oferta de disciplina eletiva depende, em síntese, do 
interesse dos alunos e da disponibilidade de professor para ministrá-la. 
Com efeito, as eletivas ofertadas, na maioria das vezes, correspondem 
àquelas cujos conteúdos são exclusivos dessas, não havendo 
possibilidade de abordá-los, embora superficialmente, em outras 

disciplinas. (DOCENTE E). 

  
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 

UFC-Juazeiro Não ela ainda não foi ofertada. (DOCENTE F).  X  

Totais N N N N 

09 (06) 03 02 01 

Fonte: Dados da pesquisa 
*O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de Brasília – CDT/UnB juntamente com a Escola de Empreendedores – 
EMPREEND/UnB em parceria com o SEBRAE ofertam, desde 1996, disciplinas de empreendedorismo para os Cursos de graduação intitulada 
Introdução à Atividade Empresarial (IAE), e para Pós-Graduação intitulada Empreendedorismo e Inovação (IAE 2). 
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De acordo com os depoimentos acima, verificou-se que 03 Cursos de 

Biblioteconomia das IES públicas já ofertaram ou ofertam a disciplina 

empreendedorismo, 02 informaram que não foi ofertada a disciplina e 01 deles, o da 

UnB, não apresentou resposta. Neste último caso (do curso da UnB) não se 

conseguiu obter maiores informações, conforme orientação da coordenação do 

curso, junto à CDT/UnB e EMPREEND que são responsáveis pela oferta da 

disciplina de empreendedorismo para os cursos de graduação e Pós-Graduação. 

Dos Cursos que já trabalharam com a disciplina, a graduação em 

Biblioteconomia da UDESC oferta a disciplina Empreendedorismo e Gestão de 

Projetos em Serviços de Informação na modalidade obrigatória, que foi inclusa no 

currículo através da Resolução nº 093/2007 – CONSUNI que aprovou a 

Reformulação Curricular e Projeto Pedagógico do Curso de Biblioteconomia – 

Habilitação Gestão da Informação, conforme demonstra a Figura 1 

 
Figura 1 Anexo da Resolução nº 093/2007 – CONSUNI-UDESC 

 

 

 

                     

           

  

 

  

 
 Fonte: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2007. 

 
A implantação do novo currículo da UDESC, segundo o Projeto Pedagógico 

(2007), começou de forma gradativa a partir do 1º semestre de 2008 e a disciplina 

de empreendedorismo, provavelmente, passou a ser ofertada em 2011.2 na 8ª fase 

ou 8º semestre do curso, sendo mantida nesta fase até 2013.2. 

Porém, em 2013 o currículo passou por nova reformulação e, de acordo com 

a Docente A, a disciplina “[...] continua como obrigatória nessa próxima versão [...]” 

Então, complementando a informação, a docente acrescentou que estão 

repensando a fase em que a disciplina será ministrada no curso. 

Ainda conforme o Quadro 6, os Cursos de Biblioteconomia da Fundação 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) e a da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), sinalizaram em suas respostas que já ministraram a disciplina com 
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uma certa continuidade e essa atitude está em consonância com as propostas 

pedagógicas do curso da UEL e do Plano de Ensino da Disciplina de 

Empreendedorismo da FURG.3  

A UEL provavelmente incluiu a disciplina de empreendedorismo no seu 

currículo, entre 1999 e 2001, mas só foi possível analisar os Projetos Pedagógicos 

do curso de 2005 e 2013.4   

Nos Projetos Pedagógicos do Curso de Biblioteconomia da UEL de 2005 e 

2013 são destacadas várias habilidades que precisam ser desenvolvidas para 

formar o profissional da informação, dentre elas, figura o “Espírito empreendedor 

[...]” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2005, p. 14).  

Os objetivos do curso descritos nos dois projetos pedagógicos confirmam a 

atenção a inclusão da disciplina Empreendedorismo em Ciência da Informação e a 

sua oferta, mesmo como optativa, pois algumas metas gerais são: 

 
*Desenvolver capacidades para aprender a aprender, a ser, a fazer, a viver 
junto e a conhecer, levando em consideração a autonomia na formação 
para capacitar os alunos a atuarem em um mundo que está em permanente 

mudança. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2005, p. 11). 

*Desenvolver capacidades para pensar, inovar e executar para o futuro, 
atendendo com competência e criatividade as diferentes demandas de 

informação oriundas da sociedade [...] (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 2005, p. 11). 
*Possibilitar o reconhecimento da dimensão social da profissão por meio de 
uma formação que capacite o profissional a modificar o meio onde atua, de 
modo a reduzir as desigualdades e compreender a diversidade sócio-

cultural. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2005, p. 11). 

*[...] Oportunizar um ambiente que favoreça um processo de aprendizagem 
reflexivo, autônomo, ético, inovador, e contextualizado com as demandas da 

Sociedade do Conhecimento [...] (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 2013, p. 10). 
 

O destaque da UEL para o desenvolvimento da autonomia, 

autodesenvolvimento, inovação, criatividade, transformação social e prática da 

cidadania como objetivos gerais para a formação do futuro bibliotecário nas duas 

propostas pedagógicas são conhecimentos e posturas que o ensino do 

empreendedorismo busca despertar nos alunos através de suas atividades.  

Quanto a FURG, as ofertas da disciplina denominada Empreendedorismo e 

Ciência da Informação ocorreram “[...] no 1º período e 2009, no 1º de 2010, 1º de 

2011 e 1º de 2013.” (DOCENTE B). 

                                                 
3
 A FURG está reformulando o seu Projeto Pedagógico, por isso não tivemos acesso ao documento. Somente foi possível 

analisar o Plano de Ensino da Disciplina Empreendedorismo e Ciência da Informação encaminhada junto ao questionário 
respondido. 
4
 Corresponde ao Projeto Pedagógico reformulado e aprovado em 2013, que passou a vigorar em 2014. 
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Observamos através da resposta do Docente B, que a oferta se deu por 

quatro anos consecutivos e essa continuidade indica que por um determinado 

período professores e alunos apostaram no potencial da disciplina de 

empreendedorismo cujos objetivos são: 

 
*Desenvolver a consciência empreendedora em Ciência da Informação; 
*Analisar o panorama atual do empreendedorismo em CI, principalmente     
 empresas de prestação de serviços e consultoria; 
*Discutir os fatores relacionados ao empreendedorismo; 
*Observar as ações empreendedoras de destaque na área da CI; 
*Promover atividades de inovação em produtos e serviços de unidades de   
  informação; 
*Capacitar o aluno a uma postura pró-ativa, inovadora, dinâmica e pluralista  
  em relação às unidades e serviços de informação.(UNIVERSIDADE  
  FEDERAL DO RIO GRANDE, 2011, p. 1).   

 
De acordo com os objetivos descritos no plano da disciplina do curso da 

FURG há um forte destaque para a relação entre o empreendedorismo e a Ciência 

da Informação, juntamente com o desenvolvimento do perfil empreendedor dos 

alunos. 

Dentre as instituições que alegaram não ter ofertado a disciplina de 

empreendedorismo estão o Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL) e o da Universidade Federal do Ceará de Juazeiro (UFC - Juazeiro). 

No caso da UFAL chama atenção o fato da disciplina optativa “Seminários 

sobre Empreendedorismo” fazer parte da matriz curricular da graduação em 

Biblioteconomia, desde 1999, sem que, no entanto tenha sido ofertada, embora o 

projeto pedagógico do curso tenha como um dos seus objetivos que os concluintes 

do seu curso sejam capazes de: “[...] desenvolver atividades profissionais 

autônomas, de modo a orientar, dirigir, assessorar, prestar consultoria, realizar 

perícias e emitir laudos técnicos e pareceres [...]” (UNIVERSIDADE FERAL DE 

ALAGOAS, 2007, p. 19). 

Logo, a prática do empreendedorismo empresarial é considerada importante 

para a atuação profissional do futuro bibliotecário da UFAL, mas contraditoriamente 

a sua oferta não tem sido concretizada.  

Outra questão que reforça a visão do Curso da UFAL sobre o valor do tema 

empreendedorismo para a graduação de Biblioteconomia é a experiência relatada a 

seguir:  

 
[...] Nos últimos semestres, pelo menos, uma aluna e uma professora vêm 
trabalhando mais de perto com as temáticas relacionadas ao 
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empreendedorismo, sobretudo, por meio da realização de pesquisa, da 
participação em seminários e do desenvolvimento de um blog. (DOCENTE 
E). 

 
Pode-se verificar através do depoimento do (DOCENTE E) que, apesar da 

disciplina não ter sido ofertada, o assunto empreendedorismo vem sendo trabalhado 

no Curso de Biblioteconomia da UFAL e, mesmo não tendo sido encontrado no 

projeto pedagógico do curso, informações sobre ementa ou referências da matéria, 

pois “em virtude de a disciplina não ter sido ofertada, não há nos arquivos do Curso 

nenhum programa de estudo sistematizado [...]” (DOCENTE E), a disciplina foi 

mantida no curso após mudanças na matriz curricular, como podemos verificar 

abaixo:      

 
O Curso de Biblioteconomia foi implantado no regime anual, mas passou 
para o semestral, por meio de uma reestruturação curricular, no ano de 
2006. Assim, todas as disciplinas eletivas, que tinham 80 (oitenta), 
horas/aula, tiveram sua carga horária reduzida para 60 (sessenta), 
horas/aula. Além disso, houve a inclusão de novas disciplinas, e a 
adaptação e a atualização das ementas das disciplinas já existentes. A 
disciplina Seminários sobre Empreendedorismo, contudo, manteve a 
mesma ementa, havendo apena a redução da carga horária. (DOCENTE E). 

 
Diante dos esclarecimentos prestados pelo Docente E, pode-se concluir que, 

embora a disciplina de empreendedorismo do Curso de Biblioteconomia da UFAL 

não tenha sido ministrada, existe uma atitude afirmativa para mantê-la no plano 

pedagógico do curso, pois a mesma não foi retirada do currículo e teve sua carga 

horária atualizada para se adequar a reformulação da matriz curricular. 

Outro Curso de Biblioteconomia que alegou não ter ofertado a disciplina de 

empreendedorismo foi o da UFC de Juazeiro, porém este curso apresenta o mesmo 

Projeto Pedagógico da UFC de Fortaleza, que inclui a disciplina Formação de 

Empreendedores na modalidade optativa. 

Embora a disciplina de empreendedorismo do Curso de Biblioteconomia da 

UFC de Juazeiro não tenha sido ministrada, até o momento verificou-se que o curso 

procurou desenvolver o tema empreendedorismo de outra forma, pois o Docente F 

afirmou: “[...] tivemos aqui durante uma época uma empresa júnior AGIR, que foi 

descontinuada com a saída da turma que se formou e do professor que era 

responsável pela tutoria.” (DOCENTE F). 

 A ausência da ofertada da disciplina de empreendedorismo, no caso da 

UFAL se deu devido a falta de planejamento para a disciplina de 

empreendedorismo.  
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Quanto a UFC de Juazeiro, o Docente F informou que o projeto pedagógico  é 

oriundo da unidade de Fortaleza, portanto ele ainda não pode ser adaptado, o que 

impediu a oferta da disciplina na visão desse professor. 

Os demais cursos que não responderam ao questionário, mas que 

apresentam matriz curricular e/ou projeto pedagógico possibilitaram identificar 

algumas impressões que esses cursos acerca da disciplina de empreendedorismo e, 

suas pretensões quanto a sua oferta no futuro. 

O questionário enviado à coordenação do Curso de Biblioteconomia da UFRJ 

não foi respondido e durante o período da coleta de dados, só estava disponível a 

matriz curricular do curso localizada no site da UFRJ, na seção Lista de Cursos, 

sendo que foram encontradas duas versões de currículo para o Curso de 

Biblioteconomia e Gestão de Unidade de Informação uma correspondente a 2006.2 

e a outra a 2011.2, conforme demonstra a Figura 2  

 
Figura 2 - Lista de Cursos da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

     Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2013. 

 
As versões de currículo 2006.2 e 2011.2 para o Curso de Biblioteconomia da 

UFRJ, indicadas no site da Instituição apresentam a mesma disciplina de 

Empreendedorismo nas duas matrizes como optativa. Seguem os exemplos através 

das Figuras 3 e 4 abaixo   
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Figura 3 - Oferta da disciplina de empreendedorismo na versão do currículo de 
2006.2 do Curso de Biblioteconomia da UFRJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 
      

 

 

 

         

 

      

         Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2013. 

 
 

A mesma disciplina de empreendedorismo do Curso de Biblioteconomia da 

UFRJ foi mantida no site da Universidade em outra versão curricular de 2011.2 

conforme indica a Figura 4 
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Figura 4 – Oferta da disciplina de empreendedorismo na versão do currículo de 
2011.2 do Curso de Biblioteconomia da UFRJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        

 

 

 

      

 

       

 

 

 

 

 

 

   

 

   

      

 

          Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2013. 

 
Apesar do site da UFRJ disponibilizar duas versões para o currículo do Curso 

de Biblioteconomia, a descrição encontrada sobre a disciplina de empreendedorismo 

é a mesma para os dois modelos de currículo disponíveis no Sistema de Gestão 

Acadêmica – SIGA da UFRJ: 
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O empreendedorismo. O empreendedorismo e o perfil do empreendedor do 
profissional da informação bibliotecário. Atitude empreendedora. Ideias e 
oportunidades. Projetos de empreendimentos. O profissional empreendedor. 
O bibliotecário empreendedor. A realização profissional e a necessidade de 
atualização profissional. Atitude empreendedora e necessidade de auto-
realização, coragem para assumir riscos e autoconfiança. Emergência do 
crescimento de empreendedorismo no campo da biblioteconomia. 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, 2014, grifo nosso). 

 
Juntamente com o destaque para o comportamento empreendedor a UFRJ 

(2014), confirma que há um avanço do tema empreendedorismo na Biblioteconomia.  

O Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) também não respondeu ao questionário, como também não disponibiliza no 

seu site o projeto pedagógico do curso. Mas, consta na matriz curricular a disciplina 

Gestão da Informação para o Empreendedorismo como optativa e com a seguinte 

descrição dos seus objetivos: 

 
• Promover o conhecimento das características e da importância do   
  empreendedorismo e do empreendedor; 
• Favorecer a compreensão sobre a importância e o papel da informação  
  para o desempenho do empreendedorismo; 
• Contribuir para a compreensão sobre os processos de gestão da  
   informação do conhecimento e a inteligência competitiva para as       
   organizações. 
• Difundir e proporcionar a análise de casos de empreendedorismo  
   informacional;  
• Estimular a adoção de uma perspectiva e uma atitude empreendedora. 
   (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014). 

 
O outro Curso público de Biblioteconomia que não respondeu ao questionário 

foi o da UFC unidade de Fortaleza. Porém, no site do curso o projeto pedagógico de 

2004 apresenta a disciplina Formação de Empreendedores como integrante das 

disciplinas eletivas, conforme indicação abaixo: 

 
10.4 Disciplinas Eletivas  
Ação Cultural  
Bibliotecas Infantis e Escolares  
Bibliotecas Públicas e Comunitárias  
Bibliotecas Universitárias e Especializadas  
Comunicação e Percepção nas Organizações  
Cultura Regional  
Cultura Brasileira  
Custos Informacionais  
Didática de Ciência da Informação  
Didática I  
Evolução do Pensamento Filosófico e Científico  
Formação de Empreendedores  
Fundamentos de Educação  
História da Arte [...] (UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, 2004, p. 26, 
grifo nosso). 
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Porém, consta na matriz curricular disponível na página do Curso de 

Biblioteconomia outra disciplina optativa denominada Empreendedorismo em 

Serviços de Informação, cuja vigência corresponde a 2005. 2, conforme indica a 

Figura 5. 

 

Figura 5 – Matriz do Curso de Biblioteconomia da UFC e a disciplina de 
empreendedorismo em serviços de informação 

                  
             Fonte: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – unidade de Fortaleza, 2013. 

 
Como se pode observar o Curso de Biblioteconomia da UFC de Fortaleza 

apresenta as disciplinas Formação de Empreendedores e Empreendedorismo em 

Serviços de Informação, 01 optativa e outra eletiva, sendo as únicas informações 
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obtidas através do levantamento do site do curso e da análise do seu Projeto 

Pedagógico. 

Não foi possível confirmar se as informações disponibilizadas nos sites dos 

Cursos da UFRJ, UFRN e UFC Fortaleza estão atualizadas, mas de qualquer modo, 

elas comprovam que, em algum período estas unidades de ensino planejaram 

explorar o tema empreendedorismo em disciplinas próprias nas suas matrizes 

curriculares.   

 

4.4 A MOTIVAÇÃO DOS CURSOS PARA INCLUSÃO DA DISCIPLINA NA 
      ESTRUTURA CURRICULAR  
  

Conhecido o contexto que envolve a questão da oferta da disciplina de 

empreendedorismo, buscou-se levantar quais foram os motivos que levaram esses 

Cursos de Biblioteconomia a incluírem a disciplina em seus currículos e de forma 

geral, as respostas obtidas indicaram que a motivação está relacionada a busca de 

uma formação que atenda o perfil profissional exigido pelo mercado de trabalho, a 

tentativa de estimular os estudantes a explorar outros nichos de mercado, assim 

como chamar à atenção dos alunos para a relevância do tema empreendedorismo 

na carreira profissional e destacar a relação do assunto à gestão estratégica. Porém, 

maiores detalhes são indicadas a seguir no Quadro 7. 
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Quadro 7 – Motivação para a inclusão da disciplina de empreendedorismo 
 nos currículos dos Cursos públicos de Biblioteconomia 

Instituição Respostas Motivação 

 
FURG 

 
Na construção do currículo procurou-se conceber uma estrutura moldável às constantes 
transformações ambientais e culturais, que afetam a realidade, modificando-a continuamente. Essa 
disciplina foi incluída em 2006 e levou em consideração as exigências do mercado de trabalho em 
relação ao perfil de profissionais. (DOCENTE B). 

 
Atender ao perfil 
profissional exigido 
pelo mercado de 
trabalho. 

UDESC Eu acredito que a maior motivação para inclusão dessa disciplina é a própria habilitação do curso que é 
em gestão da informação, então no nosso curso de graduação são muito fortes as vertentes 
tecnológicas e vertentes administrativas, então a gente tem diversas disciplinas que vão girar em torno 
de gestão, gestão de estoques, gestão de unidade de informação, temos bastante disciplinas que 
puxam os conceitos administrativos para o trabalho dos bibliotecários, então fechando, ao final da 
formação desse nosso aluno entra a questão do empreendedorismo que tem tudo haver com esse 

contexto de administração e de gestão com uma visão mais inovadora, de uma prática que vai além do 
ambiente da biblioteca, além da carreira pública, do bibliotecário que abre vertentes para que ele 
consiga enxergar que o mercado da informação é um meta mercado da informação e ele tem 
possibilidade com as disciplinas técnicas e administrativas exercer a profissão de forma inovadora, 
então no nosso caso, além do empreendedorismo, agente tem também, dentro dessa própria 
disciplina, a parte de gestão de projetos que é aonde o bibliotecário pode não só ser empreendedor, 
como pode ser um intra-empreendedor, mesmo que ele esteja trabalhando na carreira pública, mesmo 
que ele seja funcionário dentro de uma biblioteca e tem a condição de enxergar oportunidades e de 
dentro dessa própria instituição trazer projetos inovadores para a unidade de informação. (DOCENTE 
A). 

Formar o bibliotecário 
com o perfil de gestor 
empreendedor;  
 
Formar o bibliotecário 
para atuar no mercado 
como empreendedor e 
intra-empreendedor. 
 
 

UEL A inclusão foi motivada principalmente para oportunizar aos estudantes a reflexão a respeito da 
relevância de se desenvolver habilidades empreendedoras para a sua atuação futura. (DOCENTE C).  

Conscientizar o aluno 
para a importância do 
empreendedorismo. 

UnB O mercado de Biblioteconomia da Região se caracteriza por carreiras de estado ou prestação de 
serviços para o estado, assim, para preparar incentivar profissionais autônomos a atuar na prestação 
de serviços a disciplina foi colocada como optativa. A iniciativa não logrou muito êxito, pois não 
conseguimos sequer criar uma Empresa Junior na universidade. Tal iniciativa veio no bojo de uma 
ação mais geral de uma gestão anterior da universidade em prol de uma atuação mais empresarial e 

menos estatal. (DOCENTE D). 

Ampliar alternativas de 
atuação no mercado 
profissional, para além 
das instituições 
públicas.  

UFAL Não obstante à inexistência de exposição de motivos de inclusão das disciplinas nas matrizes 
curriculares, no Projeto Político Pedagógico [...] é oportuno observar a atenção dispensada, nessas 
organizações curriculares, ao planejamento e à gestão estratégica, especificamente, de recursos e 
serviços informacionais. Com efeito, essas apontam para os fundamentos da inclusão da referida 
disciplina no Curso. (DOCENTE E). 

Estabelecer relação 
entre o 
empreendedorismo e a 
gestão estratégica de 
serviços 
informacionais.  

UFC - 
Juazeiro 

Na realidade a disciplina é oriunda do PPC que foi criado pelo Curso de Biblioteconomia da UFC em 

Fortaleza. (DOCENTE F). 
Não emitiu resposta 
clara. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Quanto à questão da motivação para a inclusão da disciplina 

empreendedorismo nos currículos Biblioteconomia, a FURG declarou que: “[...] essa 

disciplina foi incluída em 2006 e levou em consideração as exigências do mercado 

de trabalho em relação ao perfil de profissionais.” (DOCENTE B, 2004). 

A escola esclareceu também que este ambiente de atuação se apresenta em 

“[...] constantes transformações ambientais e culturais, que afetam a realidade, 

modificando-a continuamente [...]” (DOCENTE B, 2004). Logo, a instituição acredita 

no potencial da disciplina de empreendedorismo para desenvolver a capacidade de 

adaptação do seu formando.  

No caso da UDESC o principal motivo apontado para a inclusão da disciplina 

de empreendedorismo foi o de proporcionar a formação de um bibliotecário com 

perfil de gestor empreendedor, que corresponde ao tipo de profissional que o curso 

deseja capacitar para ingresso no mercado, como observado no depoimento da 

Docente A 
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Eu acredito que a maior motivação para inclusão dessa disciplina é a 
própria habilitação do curso que é em gestão da informação [...] temos 
bastante disciplinas que puxam os conceitos administrativos para o trabalho 
dos bibliotecários [...] então fechando, ao final da formação desse nosso 
aluno entra a questão do empreendedorismo que tem tudo haver com esse 
contexto de administração e de gestão com uma visão mais inovadora, de 
uma prática que vai além do ambiente da biblioteca, além da carreira 
pública, do bibliotecário que abre vertentes para que ele consiga enxergar 
que o mercado da informação é um meta mercado da informação e ele tem 
possibilidade com as disciplinas técnicas e administrativas [de] exercer a 
profissão de forma inovadora [...]”  

 
Dentro da motivação para formar bibliotecários com perfil empreendedor a 

disciplina ministrada pela UDESC busca ampliar o entendimento do aluno sobre o 

que é ser empreendedor: 

 
[...] então no nosso caso, além do empreendedorismo, agente tem também, 
dentro dessa própria disciplina, a parte de gestão de projetos que é aonde o 
bibliotecário pode não só ser empreendedor, como pode ser um intra-
empreendedor, mesmo que ele esteja trabalhando na carreira pública, 
mesmo que ele seja funcionário dentro de uma biblioteca e tem a condição 
de enxergar oportunidades e de dentro dessa própria instituição trazer 
projetos inovadores para a unidade de informação. (DOCENTE A). 

 
Como podemos observar a UDESC valoriza o comportamento empreendedor 

destacando que a sua vivência é independente do vínculo empregatício e do tipo de 

cargo que se ocupa em uma organização ou da atuação autônoma no mundo dos 

negócios.  

Portanto, a capacitação empreendedora não é somente para os que desejam 

ter o seu próprio negócio ou para aqueles que desempenham função de gestor, é 

também para os que pretendem atuar em um mercado competitivo. 

A UEL destacou que a sua motivação para introduzir a matéria no currículo do 

Curso de Biblioteconomia foi a de conscientizar o aluno para a importância da 

capacitação empreendedora na sua carreira. (DOCENTE C). Esta visão está 

explícita no plano da sua disciplina que destaca os seguintes objetivos: 

 
Compreender os conceitos relacionados ao Empreendedorismo e prestação 
de serviços;  
Entender as habilidades de um empreendedor;  
Conhecer a dinâmica das empresas de prestação de serviços e sua 
implantação;  
Identificar e conhecer as técnicas para o gerenciamento de negócios;  
Conhecer os tipos e o processo para implantação de serviços de consultoria 
em informação. 
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Logo, a disciplina de empreendedorismo do Curso da UEL visa com estes 

objetivos que o aluno conheça e julgue a própria realidade, que ele exercite a sua 

percepção e intuição. 

A motivação para inclusão da disciplina de empreendedorismo no Curso de 

Biblioteconomia da UnB consiste em apresentar e preparar os alunos que optarem 

por frequentar a disciplina para desenvolverem o empreendedorismo empresarial, de 

acordo com o depoimento do Docente D    

 
O mercado de Biblioteconomia da Região se caracteriza por carreiras de 
estado ou prestação de serviços para o estado, assim, para preparar 
incentivar profissionais autônomos a atuar na prestação de serviços a 
disciplina foi colocada como optativa. A iniciativa não logrou muito êxito, 
pois não conseguimos sequer criar uma Empresa Junior na universidade. 
Tal iniciativa veio no bojo de uma ação mais geral de uma gestão anterior 
da universidade em prol de uma atuação mais empresarial e menos estatal  
 

 Segundo o relato do Docente D, verificou-se que a ideia de motivar os alunos 

a explorarem outros nichos profissionais através da capacitação empreendedora, faz 

parte de uma ação global da UnB para modificar o perfil profissional dos seus 

egressos, o que se confirma na reportagem de Daiane Souza divulgada na seção de 

notícias UnB Agência, em 31 de janeiro de 2012: 

 
O Centro de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Universidade de 
Brasília (CDT/UnB) estenderá a oferta de disciplinas de graduação e de 
pós-graduação voltadas ao empreendedorismo, à inovação e à atividade 
empresarial aos campi do Gama, Ceilândia e Planaltina. As aulas são 
ministradas por intermédio da Escola de Empreendedores (EMPREEND), 
gerência do CDT criada para apoiar e difundir o empreendedorismo e a 
inovação na formação de alunos e profissionais. A iniciativa resulta de 
parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE), e será posta em prática em março. (UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA, 2012). 

   
Portanto, através desses depoimentos verificou-se que o intuito da UnB foi o 

de tornar seus estudantes capazes de interpretar o mercado de trabalho, de 

identificar as oportunidades nele existentes e dar empregabilidade aos 

conhecimentos adquiridos através da introdução de disciplinas de 

empreendedorismo para o Curso de Biblioteconomia e outros Cursos de graduação 

e pós-graduação da sua unidade. 

Quanto ao depoimento do Docente E, a motivação da UFAL para inclusão da 

disciplina de empreendedorismo no Curso de Biblioteconomia foi a de preparar os 

futuros profissionais para atuarem estrategicamente, tanto no planejamento quanto 

na gestão.  
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Não obstante à inexistência de exposição de motivos de inclusão das 
disciplinas nas matrizes curriculares, no Projeto Político Pedagógico [...] é 
oportuno observar a atenção dispensada, nessas organizações curriculares, 
ao planejamento e à gestão estratégica, especificamente, de recursos e 
serviços informacionais. Com efeito, essas apontam para os fundamentos 
da inclusão da referida disciplina no Curso. (DOCENTE E). 

 
 A importância da abordagem dos temas da área de administração no currículo 

do Curso de Biblioteconomia da UFAL e a relação desses conhecimentos com o 

assunto empreendedorismo foram às principais motivações mencionadas pelo 

Docente E para inclusão da disciplina no projeto do curso. 

 A resposta obtida no questionário enviado para a coordenação do Curso de 

Biblioteconomia da UFC de Juazeiro não permitiu que se realizasse análise mais 

precisa sobre a questão da motivação para inclusão da disciplina de 

empreendedorismo no curso. Além disso, as coordenações dos Cursos de 

Biblioteconomia da UFC – Fortaleza, da UFRJ e da UFRN não responderam ao 

questionário que foi encaminhado aos seus departamentos. 

 

4.5 AS AÇÕES E/OU ATIVIDADES QUE PERMITEM COLOCAR EM PRÁTICA O  
      CONTEÚDO DA DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO 
 

Quando buscou-se verificar junto aos cursos que ofertam a disciplina quais 

são as ações e/ou atividades que permitem colocar em prática o conteúdo referente 

ao empreendedorismo, os Cursos de Biblioteconomia da FURG, UDESC e UEL, 

destacaram em comum que realizam atividades de elaboração de um planejamento 

para criar e/ou melhorar produtos, serviços ou empresas, sendo o Curso da UDESC 

o que promove um rol mais diversificado de atividades, como se observa no Quadro 

8. 

 
Quadro 8 - Ações e/ou atividades que permitem colocar em prática o conteúdo da 

disciplina 
 

Instituição 
 

Respostas 
 

Atividades desenvolvidas 

FURG São ministradas aulas teóricas e práticas, com desenvolvimento de ações 
específicas. (DOCENTE B). 

*aulas teóricas e práticas; 
*elaboração e/ou otimização de 

produtos e serviços para unidades de 
informação já existentes. 

UDESC A avaliação da disciplina em 2013/2 consta da criação de uma 
empresa/startup fictícia com foco em produtos e serviços de informação, a ser 
apresentada a uma banca que avaliará o modelo e o plano de negócios 
criado pelas equipes de alunos. Durante o semestre, também foram avaliados 
por resenhas de livros e filmes, além da criação e manutenção de um 
webfolio individual com informações complementares ao conteúdo trabalhado 
em sala de aula. (DOCENTE A) 

* criação e apresentação do Plano de   
  Negócios; 
*avaliação por pares; 
* criação e manutenção por parte dos  
alunos  de um webfolio individual. 

UEL Os alunos elaboram um Plano de negócios para uma empresa de consultoria 
em informação, com todas as etapas pertinentes. (DOCENTE C). 

*criação de um Plano de Negócios 

   Fonte: Dados da pesquisa 
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A resposta enviada pela Docente B do Curso de Biblioteconomia da FURG, 

apenas informou que eles utilizaram “[...] aulas teóricas e práticas, com 

desenvolvimento de ações específicas.”   

No entanto, quando examinado o plano da disciplina de empreendedorismo 

da FURG constatou-se que os procedimentos metodológicos envolvem: 

 
Aulas expositivas, a fim de desenvolver os conceitos e princípios teóricos da 
área de empreendedorismo em Ciência da Informação, com ênfase em 
arquivos e unidades e serviços arquivísticos. 
Atividades práticas de elaboração e/ou otimização de produtos e serviços 
para unidades de informação já existentes. (UNIVERSIDADE FERAL DO 
RIO GRANDE, 2014).  

  
 Através dos procedimentos descritos acima pela FURG (2014), verificou-se 

que o curso adotou uma abordagem que buscava trabalhar o assunto 

empreendedorismo na perspectiva da área da Arquivologia, sendo que a prática 

para desenvolver o conteúdo da disciplina também contava com a criação de algum 

projeto de inovação por parte dos alunos. 

Com relação ao Curso da UDESC as atividades práticas para abordar o 

conteúdo da sua disciplina de empreendedorismo tiveram como foco o estímulo do 

aprendizado através do desenvolvimento de ações, como se pode confirmar no 

depoimento da Docente A quando esta afirma que:     

 
A avaliação da disciplina em 2013/2 consta da criação de uma 
empresa/startup fictícia com foco em produtos e serviços de 
informação, a ser apresentada a uma banca que avaliará o modelo e o 
plano de negócios criado pelas equipes de alunos. Durante o semestre, 
também foram avaliados por resenhas de livros e filmes, além da criação e 
manutenção de um webfolio individual com informações 
complementares ao conteúdo trabalhado em sala de aula. (DOCENTE 
A, grifo nosso). 

 
Então, a partir das informações obtidas, pode-se concluir que a solicitação 

aos alunos para elaboração desses projetos teve por objetivo o desenvolvimento dos 

seus conhecimentos através das etapas de construção dos planos, da 

experimentação de tentativas e erros, da sondagem do mercado de trabalho no qual 

atuarão, enfim, representou o exercício do aprender fazendo. 

  O Curso de Biblioteconomia da UEL também apresentou como resposta 

sobre a questão da prática para desenvolver o conteúdo da sua disciplina de 

empreendedorismo a elaboração de “[...] um Plano de negócios para uma empresa 

de consultoria em informação, com todas as etapas pertinentes [juntamente com] 
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alguns jogos, algumas atividades em grupo prá despertar a criatividade [...]” 

(DOCENTE C).   

Segundo o depoimento da Docente C do curso da UEL, a criatividade dos 

alunos é desenvolvida a partir das etapas da criação do Plano de negócios, 

juntamente com o desenvolvimento de atividades específicas para desinibir os 

alunos e estimular a sua criatividade.  

No caso do Curso da UnB não foi possível obter informação junto à CDT/UnB 

e a EMPREEND, responsáveis pela oferta da disciplina de empreendedorismo para 

os Cursos de graduação e de pós-graduação da UnB. Já as coordenações dos 

Cursos de Biblioteconomia da UFC – Fortaleza, da UFRJ e da UFRN não 

responderam ao questionário encaminhado aos seus departamentos, o que 

inviabilizou a análise de suas experiências. 

 

4.6 ALTERAÇÕES FEITAS NA DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO 

 

Outra questão que se fez aos responsáveis pelos cursos que ofertam ou 

ofertaram a disciplina foi se houve alguma necessidade de alteração ou adaptação 

da disciplina e as respostas apontaram a ocorrência de alterações, conforme 

demonstra o Quadro 9. 

 
Quadro 9 – Alterações feitas na disciplina empreendedorismo 

 
Instituição  

 
Respostas 

 
FURG 

 
Foi ministrada por diferentes professores, cada um com uma metodologia de ensino. 
Em 2014 foi extinta e passou a ser ofertada com mais um crédito através do código 10281 mesmo código 
do curso de arquivologia, com 3 créditos. Os professores da área de biblioteconomia são os mesmos que 
ministram no curso de arquivologia. (DOCENTE B). 

UDESC [...] agente tá desvinculando a disciplina da gestão de projetos, agente tá fazendo uma outra disciplina só 
para gestão de projetos, porque a gente entende o caráter urgente de introduzir na visão do bibliotecário 
com as tecnologias, com a visão da gestão, o bibliotecário gestor a necessidade dele ser um 
empreendedor. [...] a única coisa que a gente tá repensando é o local onde ela vai permanecer, qual é a 
fase que ela permanece dentro do curso. Há uma discussão que talvez seja melhor que ela seja puxada prá 
antes do projeto de TCC porque ela abre muito a visão do acadêmico para as possibilidades de trabalho 
com esse meta mercado da informação. (DOCENTE A). 

UEL A disciplina passou por duas modificações fundamentais: 
1), carga horária - foi reduzida para 30 horas, 
2), o conteúdo foi readequado para a carga horária, a partir de avaliações feitas pelos alunos.(DOCENTE 
C). 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 
De acordo com a resposta emitida pela Docente B, que respondeu ao 

questionário enviado para a coordenação do curso de Biblioteconomia da FURG, só 

foi possível confirmar a variação de docentes que ministraram a disciplina de 

empreendedorismo até a sua retirada do currículo do curso, porém ficaram as 
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dúvidas sobre as causas que levaram a extinção da disciplina no currículo do Curso 

de Biblioteconomia e porque os professores dessa área passaram a ministrar a 

disciplina de empreendedorismo para a graduação de Arquivologia. 

Com base nas declarações da Docente A, que ministrou a disciplina de 

empreendedorismo no Curso de Biblioteconomia da UDESC no semestre de 2013.2, 

obteve-se a informação de que a disciplina sofrerá um desmembramento no seu 

conteúdo, com a parte denominada de “gestão de projetos” transformada em outra 

disciplina. 

Segundo o plano de ensino da disciplina de empreendedorismo, o conteúdo 

relevante a gestão de projetos será abordado através dos tópicos: “[...] conceitos 

básicos, características, finalidades, tipos e objetivos da gestão de projetos em 

organizações” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CATARINA, 2013).   

A Docente A acrescentou ainda a provável antecipação da disciplina para 

outra fase com o intuito de sobrecarregar os alunos, porque a disciplina ocorre 

atualmente na 8ª fase (ou 8º semestre), período que também corresponde a 

elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso. 

No caso do Curso de Biblioteconomia da UEL as questões de redução de 

carga horária e modificação de conteúdo da disciplina de empreendedorismo a 

Docente C que ocorreu alteração na carga horária da disciplina que, por três vezes 

foi ofertada com carga de 60 horas, mas que: 

 
[...] pela própria avaliação dos alunos, [a Docente C] sentiu que era muito 
tempo, eles gostavam muito da disciplina, mas o plano de negócios, 
assim..., eles achavam que era muito difícil prá eles, porque eles não tinham 
esse espírito empreendedor. Durante a disciplina inteira a gente vem 
tentando estimular e aí o que nós fizemos: nós diminuímos a disciplina prá 
30 horas, para diminuir este tempo do plano de negócios, então eles fazem 
agora, a disciplina continua igual, trabalha a criatividade [...] Então, a gente 
trabalha muito com jogos, com dinâmicas, competições entre os alunos, 
enfim eles gostam muito, diminuímos essencialmente a parte do plano de 
negócios. Agora eu uso o tutorial do SEBRAE, que eles vão preenchendo 
muito mais rápido, mais prático. É mais fácil os alunos montarem esse 
tutorial, É..., eu acho que tem dado certo. Estamos ofertando agora essa 
disciplina de trinta horas dentro da grade horária, mas é uma disciplina 
optativa e que é baseada em todos esses preceitos do Fernando Dolabela. 
(DOCENTE C). 

 
De acordo com a experiência relatada pela Docente C, a carga horária da 

disciplina de empreendedorismo foi reduzida para sanar a dificuldade dos alunos na 

elaboração do plano de negócios, que passou a ser elaborado com o apoio do 

“tutorial do SEBRAE”.  Também foi citada pela professora a necessidade de elaborar 
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atividades mais competitivas como os jogos e dinâmicas, incluindo ainda outros 

recursos didáticos, como vídeos. Além disso, a Docente C ressaltou que se trata de 

“[...] uma disciplina optativa e que é baseada em todos os esses preceitos do 

Fernando Dolabela.”    

Diante das informações prestadas nos questionários sobre as alterações 

feitas na disciplina de empreendedorismo que foram ministradas nos cursos públicos 

identificados, passaremos para outra fase da pesquisa que apresenta as 

informações coletadas durante as entrevistas com os docentes que aplicaram a 

disciplina.   

 

4.7 A APLICAÇÃO DA DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO NOS CURSOS DE  
      BIBLIOTECONOMIA 

 

Após a análise das respostas obtidas com a aplicação dos questionários e 

das informações constantes nos planos pedagógicos e/ou matriz curricular dos 

Cursos de Biblioteconomia das IES públicas, identificou-se alguns pontos que 

serviram para elaborar um roteiro para a entrevista que visou tornar mais clara a 

questão da modalidade da disciplina de empreendedorismo, a possível relação entre 

a proposta didática para o ensino do empreendedorismo proposto por Fernando 

Dolabela e a possibilidade de alguma parceria desenvolvida pela disciplina de 

empreendedorismo com alguma pessoa ou instituição que faz parte da área de 

atuação do futuro bibliotecário.  

Portanto, as questões levantadas na entrevista objetivaram o esclarecimento 

das lacunas que surgiram a partir das respostas dos questionários. Porém para 

facilitar a compreensão das informações obtidas a seguir são apresentados de forma 

separada, os depoimentos obtidos através das entrevistas junto as docentes dessa 

disciplina nos Cursos de Biblioteconomia da UDESC e da UEL. 

Quanto à modalidade de oferta da disciplina de empreendedorismo, nos 

chamou à atenção o fato de que o Curso da UDESC é o único que oferta a disciplina 

na matriz curricular como obrigatória.   

Ao indagar sobre esta questão a Docente A, esclareceu que a obrigatoriedade 

da disciplina de empreendedorismo no Curso de Biblioteconomia da UDESC ocorre 

porque este tipo de modalidade proporciona uma oportunidade para despertar no 
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futuro bibliotecário a importância para uma atuação profissional com o perfil de 

gestor empreendedor. 

 
Nessa modalidade de currículo que a gente tem trabalhado a gente não tem 
disciplinas optativas, só trabalhamos com disciplinas obrigatórias, então 
esse é o motivo mais óbvio. [...] a gente entende o caráter urgente de 
introduzir na visão do bibliotecário [...] gestor a necessidade de ele ser um 
empreendedor. [...] Então, como a gente trabalha muito com o foco 
tecnológico agente quer trazer a questão da inovação, então é o 
empreendedorismo inovador, então agente não vai abrir mão de trabalhar 
isso em termos de disciplina obrigatória [...] (DOCENTE A). 

 
Além desse depoimento e das informações contidas no projeto pedagógico do 

Curso da UDESC, que indicou que: “[...] o bibliotecário egresso do Curso de 

Biblioteconomia – Habilitação em Gestão da Informação, da [...] UDESC, estará apto 

para atuar crítica e tecnicamente na gestão e utilização dos recursos informacionais 

[...]” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CATARINA, 2007, p. 8), pode-se 

concluir que esta instituição compreende o bibliotecário como um gestor, tendo 

optado pela modalidade da oferta da disciplina de empreendedorismo para colaborar 

com esta formação. 

Logo, ao expressar sobre o potencial da disciplina de empreendedorismo para 

o Curso de Biblioteconomia da UDESC também foi pontuada pela Docente A, a 

questão da ausência dessa disciplina nos Cursos de nível superior, quando esta 

afirmou que 

 
[...] não é muito comum, agente ver, não só no curso de biblioteconomia, 
mas em boa parte dos Cursos de graduação no Brasil, não existe essa 
disciplina empreendedorismo. Nós tivemos uma visita a uma empresa de 
co-work em que o rapaz, que é dono da empresa, ele é engenheiro e foi por 
conta dele estudar empreendedorismo, [que] não foi algo que a 
universidade proporcionou prá ele, mas como ele queria ser empreendedor, 
ele foi atrás dos livros [...] 
 

Ainda, segundo a visão da Docente A, em alguns casos, não só ocorre à 

inexistência da disciplina de empreendedorismo nos Cursos de nível superior, como 

esta formação profissional no país não está proporcionando o contato do formando 

com o tema empreendedorismo. Esta assinalou que:  

 
[...] hoje, o empreendedor vai muito tateando, sem ter muita noção de como 
as coisas vão ser. O SEBRAE tem um papel muito importante, ele orienta, 
mas as pessoas não são ensinadas, a grande maioria como podem 
empreender, como podem sair do seu lugar comum [...] (DOCENTE A). 
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Em razão disso, essa docente enfaticamente indagou acerca de como as 

pessoas podem empreender se não são preparadas para o empreendedorismo. 

Dando continuidade a sua linha de raciocínio sobre a falta da capacitação 

para o empreendedorismo na sociedade a Docente A da UDESC também 

acrescentou que “[...] a pedagogia do Dolabela vem prá mostrar que existe essa 

necessidade e tá havendo um movimento no Brasil no sentido de introduzir esse 

pensamento prá dentro da empresa [...]” Logo, através deste depoimento pode-se 

inferir que a professora acredita que a proposta didática do Dolabela não visa, 

somente, apresentar uma opção para o ensino do empreendedorismo, mas também 

uma alternativa didática para despertar nos alunos o espírito empreendedor o que é 

ainda mais importante frente a realização do empreendedorismo e frente ao 

processo de disseminação do assunto na sociedade contemporânea. 

Então, diante do contexto exposto acima a entrevistada esboçou que existe a 

necessidade de se trabalhar o ensino do empreendedorismo desde as séries iniciais 

preparando as pessoas para atuarem em um mercado de trabalho que apresenta 

dificuldades no seu ingresso, de acordo com relato abaixo: 

 
[...] outro exemplo que eu posso dar é exemplo da Pixar. Foi outro livro que 
a gente leu também, onde eles têm a Universidade Pixar, onde eles também 
mantêm projetos de empreendedorismo para crianças, então é uma forma 
de fazer com que desde pequeno a pessoa saiba que ela pode ser um 
empreendedor. Então é uma coisa necessária, e eu acho que tem um valor 
muito grande, principalmente, nos dias de hoje, que o emprego formal tá 
cada vez mais [...] raro e as pessoas estão buscando um diferencial no 
mercado. (DOCENTE A).              

  

Trabalhar a capacitação empreendedora desde a infância é algo importante e 

preciso de acordo com a opinião dessa professora, assim como a proposta didática 

do Dolabela para o ensino do empreendedorismo, quando a mesma afirmou: “[...] 

então, eu acho que o fundamental da pedagogia do Dolabela é deixar isso claro, é 

algo que você pode treinar com as suas leituras, com as suas pesquisas, com uma 

prática, enfim com o empirismo você é capaz de se transformar num empreendedor 

[...]” (DOCENTE A).    

Através desse pode-se observar que esta docente acredita no potencial da 

capacitação para o empreendedorismo proposto por Dolabela, o que motivou que se 

indagasse a ela como conheceu como teve contato com a didática:  

 
Eu tive contato muito recente com essa pedagogia por conta da disciplina, 
então como é a primeira vez que eu estou ministrando, fui estudar, fui atrás 
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e o contato que eu tive com a pedagogia foi através do livro Segredo de 
Luiza, onde [Dolabela] detalha todas as etapas do plano de negócios, e o 
que mais me chama à atenção nessa forma de ver o empreendedorismo é 
que ele pode ser aprendido, então isso quebra um pouco também aquele 
outro mito que a pessoa já nasce empreendedora e só será empreendedor 
aquele que tiver uma iluminação no DNA dele, então isso não é totalmente 
verdadeiro. É claro que as pessoas já têm essa característica, elas vão 
deslanchar muito mais rápido, mas mesmo assim [o empreendedorismo] é 
algo que pode ser aprendido [...](DOCENTE A). 

  
        Assim, a Docente A da UDESC confirmou que tomado conhecimento da 

proposta didática do Dolabela para o ensino do empreendedorismo, através de uma 

das suas obras intitulada O segredo de Luíza e que apresenta a ideia da 

possibilidade de se capacitar os alunos para serem empreendedores, o que 

despertou sua atenção para esse trabalho. Além disso, destacou que após sua 

experiência ao ministrar a disciplina, passou a concordar que é possível desenvolver 

a capacidade empreendedora das pessoas, ou seja, é possível aprender a ser 

empreendedor. 

 Mas, segundo a revisão de literatura, para se desenvolver a capacidade 

empreendedora é preciso fomentar uma série de conhecimentos e estabelecer 

parcerias, pois o empreendedor é alguém que para realizar seus projetos, precisa da 

ajuda de outros colaboradores. 

 Assim, buscando verificar se essa experiência também ocorria na UDESC 

buscou-se informações a respeito em blogs da área de Biblioteconomia, verificando-

se que havia uma parceria entre a empresa júnior de Biblioteconomia da UFSC e o 

Curso de Biblioteconomia da UDESC. Então, perguntou-se durante a entrevista com 

a Docente A, sobre esta cooperação e se a disciplina de empreendedorismo do 

curso tinha alguma relação com esta parceria, tendo a docente informado que: 

 
A parceria entre a disciplina propriamente dita não existe. Existe a 
participação de alunos que são nossos alunos matriculados na disciplina de 
empreendedorismo, que trabalham também como membros dessa 
Bibliojúnior da UFSC. Mas, na verdade agora nós aqui estamos trabalhando 
com a ideia da empresa júnior, [...] no sentido de pensar esse movimento 
dentro da própria UDESC. Então a parceria era indireta, através da 
participação de nossos alunos na empresa júnior e a partir de agora existe 
um desejo por parte desses alunos de trazer essa ideia também prá cá 
[que] tá sendo negociada. (DOCENTE A). 

 
  Segundo esse depoimento, a parceria existiu porque alguns alunos da 

disciplina de empreendedorismo ofertada pela UDESC atuaram na empresa júnior 

da UFSC, logo pode-se constatar que esses discentes, além das práticas 

vivenciadas pela proposta didática da disciplina, também tiveram a experiência de 
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atuar em uma empresa júnior e, de acordo com a Docente A, a partir dessa 

experiência os alunos manifestaram o interesse de criar uma empresa júnior no 

próprio Curso de Biblioteconomia da UDESC. 

Outro depoimento relevante foi obtido através da entrevista realizada junto a 

Docente C que também ministrou a disciplina de empreendedorismo no período de 

2013 para os alunos do Curso de Biblioteconomia da UEL. 

Quando, indagada se conhecia a proposta didática para o ensino do 

empreendedorismo de autoria do a Docente C relatou o contexto no qual tomou 

conhecimento dessa proposta.   

 
Bem! É o seguinte, na UEL, eu não lembro exatamente o ano, mas eu acho 
que deve ter sido em 2001, 2000, ou antes, de 1999, de 1999 a 2001, por 
aí, não lembro o ano, nós tivemos o curso de ciência da computação. , Ele 
tinha a disciplina, ainda tem a disciplina empreendedorismo em ciência da 
computação, e aí, eles tinham uma relação muito grande com o Fernando 
Dolabela e aí o Governo Federal definiu o REUNE, que era exatamente 
isso, era o projeto para implantação de disciplinas de empreendedorismo 
em Cursos de graduação. [Nesse contexto] a UEL divulgou quem gostaria 
de participar de um treinamento com o Fernando Dolabela, em Curitiba, que 
teriam seis vagas, seis cursos poderiam se inscrever e, eu, me inscrevi, eu 
me interessei e inscrevi o nosso curso, deu certo. Eu fui para Curitiba e fiz 
um treinamento, que ele chamava de treinamento, de uma semana com ele. 
[o Dolabela] ministrou a disciplina prá gente, como ele é, como ele a 
idealizou, que tá naquele livro da Luiza, o Segredo de Luiza, então a gente 
fez a disciplina com, ele deu todo material didático para a gente reproduzir a 
disciplina nos nossos Cursos, então eu voltei, quer dizer montei com todo o 
material que ele deu, tal como ele descreveu, tal como ele idealizou.  

 
Esse depoimento revela que a experiência de ensino do empreendedorismo 

no Curso de Biblioteconomia da UEL teve origem a partir da participação da Docente 

C, em um dos vários Cursos que Dolabela ministrou a partir de 1997, em IES do 

país, para disseminar o ensino do empreendedorismo em Cursos de nível superior 

por meio do Programa Rede de Ensino Universitário de Empreendedorismo 

(REUNE), criado em parceria com o Governo Federal e que contou com outros 

colaboradores como o IEL Nacional e o SEBRAE Nacional, fatos históricos já 

abordados na subseção 2.5 do capítulo da revisão de literatura. 

Então, ainda de acordo com a Docente C, após esse treinamento a disciplina 

de empreendedorismo passou a ser ministrada, seguindo-se o modelo de ensino do 

empreendedorismo idealizado pelo Dolabela, intitulado Oficina do Empreendedor. 

De acordo com estas informações procurou-se saber se outros docentes do 

Curso de Biblioteconomia da UEL participaram desse treinamento com o Dolabela, o 

que não foi confirmado pela Docente C, que destacou ter sido a única professora 
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que participou dessa capacitação no Curso de Biblioteconomia da UEL, e também 

pelo fato de ser responsável pela implantação de uma nova disciplina no currículo do 

curso, questionou-se se, ocorreu alguma interação ou compartilhamento de 

informações sobre o empreendedorismo com os seus demais colegas docentes do 

Curso de Biblioteconomia, quando a docente informou que “[...] a troca era com 

professores de outros Cursos: computação, geografia, administração, então era uma 

troca com todos de Cursos diferentes.” (DOCENTE C). 

Levando em consideração essa, foi perguntado se foi realizado algum tipo de 

parceria com outras instituições, associações, ou algum grupo, porém a professora 

confirmou não ter ocorrido este tipo de ação destacando:  

 
Não, nunca fizemos, no começo como foram seis professores da UEL que 
fizeram esse curso, a gente trocava muito, então a gente criou uma lista de 
troca, mas eu acho que o assunto esgotou. Cada um entrou nas 
especificidades do seu campo e aí, acabamos que não retomamos esse 
contato, que foram por três ou quatro meses após o curso. Eu acho que é 
interessante isso, sem dúvida, mas nunca foi feito. (DOCENTE C). 

 
O curso ao qual a Docente C, se refere é o treinamento realizado por 

Fernando Dolabela no contexto do REUNE e de acordo com a sua resposta pode-se 

perceber que a professora reforça a importância da troca de informações sobre o 

tema empreendedorismo o que ocorreu na época, mas somente entre os docentes 

de outras áreas e que participaram do mesmo curso. No entanto, mesmo esse 

contato não se manteve por muito tempo após o treinamento. 

Ao abordar a decisão da oferta da disciplina na modalidade no Curso de 

Biblioteconomia da UEL, a Docente C destacou que sua experiência no curso 

ministrado por Dolabela também influenciou essa escolha assinalando: 

 
[...] quando eu fiz esse curso, o Fernando Dolabela ressaltou muito que 
essa disciplina não é para todos, eu concordo, eu particularmente até hoje 
concordo, não é para todos os alunos, é para os que querem ter essa 
capacitação, para os que têm interesse em empreender, porque senão a 
disciplina fica muito ruim, porque se o aluno tá fazendo prá cumprir crédito 
ele tá desestimulado, ele pode não ter interesse e a disciplina não ocorrer 
como deveria, então por isso [deve ser] optativa.  
A disciplina é para os alunos que tem interesse nesse tema, que tem 
alguma vontade de empreender, tanto é, que quando a gente, porque aí os 
alunos se inscrevem agente divulga a disciplina, fala o que é a disciplina, 
antes prá eles, prá despertar o interesse para que eles venham para a 
disciplina por interesse próprio e não prá cumprir um requisito. (DOCENTE 
C). 
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 O depoimento da Docente C indica uma interpretação equivocada dos 

aspectos indicados por Dolabela sobre a inserção da disciplina de 

empreendedorismo na matriz curricular, porque em sua produção o autor afirma: 

 
Por todos os motivos, esta deve ser uma disciplina obrigatória. Ela 
prepara o aluno para a realidade do mercado, qualquer que seja o seu 
direcionamento: pesquisador, professor, empregado, auto-emprego, dono 
de empresa. No entanto, [...] como qualquer novidade, provoca reações que 
devem ser tratadas de forma construtiva e negociadas. Assim, podemos 
dizer que a sua forma ideal seja como disciplina obrigatória, mas isto será 
consequência da maturidade da instituição sobre o tema, pressupondo que 
as comunidades docentes e discentes tenham consciência da importância 
do conteúdo e dos processos propostos. 
Em certas instituições de ensino, por suas características ou em virtude do 
estágio de aceitação e desenvolvimento do tema, a disciplina poderá ter o 
caráter de optativa [e] podemos então prever três situações [...]: 
obrigatória, optativa e optativa, com possibilidade de seleção dos 
alunos que irão participar [da disciplina]. (DOLABELA, 2008, p. 270 – 271, 
grifo nosso). 

  
 Portanto, de acordo com Dolabela (2008), a modalidade ideal para aplicação 

da disciplina de empreendedorismo é a obrigatória, logo se o autor defende este tipo 

de inserção para a disciplina na matriz curricular de um curso, como será possível 

escolher os estudantes que cursarão a disciplina de empreendedorismo, se, a oferta 

de um componente curricular na modalidade obrigatória não permite que seja 

realizada um processo de seleção dos alunos, no máximo, a disciplina requer que o 

discente tenha cursado anteriormente outra disciplina considerada pré-requisito, mas 

essa condição não é apresentada por Dolabela na sua proposta didática para o 

ensino do empreendedorismo.    

 Além disso, Dolabela (2008) esclarece que a depender do tipo de instituição 

de ensino e da compreensão dos seus alunos e professores sobre o 

empreendedorismo, a escola pode decidir pela modalidade optativa para ofertar a 

disciplina e, se, achar necessário poderá desenvolver um processo de seleção para 

escolher os estudantes que frequentarão a disciplina, assim esse processo de pré-

seleção não é obrigatório e sim facultativo.    

 Logo, essa seleção pode servir como um recurso estratégico para identificar 

alunos que já possuem uma visão mais madura acerca do empreendedorismo e que 

demonstram ter interesse pelo tema, então a pré-seleção dos estudantes pode 

facilitar a realização das atividades e possibilitar maior dinâmica para as aulas, 

levando a disciplina a alcançar um bom desempenho. Assim, essa experiência 

positiva poderá servir como incentivo para estimular mais alunos a buscar a 
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capacitação empreendedora através de uma disciplina que está sendo ofertada na 

modalidade optativa. 

 Contudo, Dolabela (2008) ressalta que a decisão de implantar a disciplina de 

empreendedorismo exige o envolvimento de professores, coordenadores, diretores e 

funcionários para criar condições que estimulem os discentes a participar da 

capacitação empreendedora, assim “[...] os alunos devem ser sensibilizados logo 

que entrem para a instituição de ensino, através de: OOE5; palestras de 

empreendedores [...]; folhetos e outros materiais que divulguem [...] a necessidade 

da formação empreendedora.” (DOLABELA, 2008, p. 265 – 266). 

 Portanto, Dolabela (2008) confirma que é necessário esclarecer para o 

discente que a decisão da escola de promover a capacitação empreendedora faz 

parte da sua filosofia de trabalho. Por isso, é preciso desenvolver meios para motivar 

os alunos previamente, para que eles percebam a importância do 

empreendedorismo para a sua carreira profissional e, também para que a escola 

alcance o objetivo de desenvolver o comportamento empreendedor. 

Assim, a motivação é um elemento que precisa ser trabalhado pela escola 

para garantir o sucesso do desenvolvimento do comportamento empreendedor dos 

alunos, mas, não significa que o fator motivacional deva ser considerado como 

condição básica para escolher a modalidade da oferta para a disciplina de 

empreendedorismo e a participação dos alunos.   

 Diante do exposto, levantou-se a questão sobre o interesse dos alunos em 

cursar a disciplina de empreendedorismo, tendo a Docente C (2013), destacado que:  

 
Eles se interessam, mas eles não acreditam que eles tenham esse espírito 
empreendedor, eles estão formatados na cultura que – eu vou terminar o 
curso de graduação, vou arranjar um emprego, vou ser um empregado – 
então essa condição que nós professores e o que o ensino passa pro o 
aluno, que você vai se formar para ser empregado é muito forte na nossa 
cultura, então eles já tem isso, então eles, é muito raro os alunos mesmo 
depois da disciplina ter essa vontade de montar um negócio, de 
empreender, arriscar especialmente porque a disciplina deixa clara que eles 
tem que ter um recurso bom e depois fluxo de caixa, mas normalmente eles 
não tem isso.  
 

Apesar da Docente C, confirmar que os alunos possuem interesse em 

frequentar a disciplina de empreendedorismo, a professora destaca que os discentes 

não se sentem motivados para a criação de uma empresa, porém a proposta 

                                                 
5
 A sigla OOE significa Organizador da Oficina do Empreendedor e representa a forma como Dolabela chama o professor que 

é responsável pela implantação da proposta didática para o ensino do empreendedorismo na escola.  
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didática para o ensino do empreendedorismo desenvolvida por Dolabela (2008, p. 

146) “[...] foi concebida para estimular o desenvolvimento de empreendedores, e não 

para criar empresas.” Assim, a proposta didática de autoria do Dolabela tem como 

objetivo desenvolver o comportamento empreendedor dos alunos, a abertura de um 

negócio depende da vontade do discente.  

  Após a verificação das situações e contextos que antecederam e envolveram 

a implantação da disciplina de empreendedorismo no Curso de Biblioteconomia da 

UEL, solicitou-se à professora que relatasse suas impressões sobre a didática de 

ensino do empreendedorismo proposta por Fernando Dolabela, ao que esta 

assinalou: 

 
Primeiro eu acreditei, fiquei muito motivada, foi muito fácil quando nós 
fizemos o treinamento, foi muito tranqüilo, [Dolabela] é um show men, [...] 
Na prática não se constrói não dá resultado, justamente pela base dos 
nossos alunos, que prá você montar uma empresa você tem que ter 
recurso, você tem que ter dinheiro [...] então a disciplina tem uma parte que 
trabalha muito, agora, as habilidades empreendedoras prá que ele seja um 
empregado empreendedor certo, que tenha essa capacidade criativa de 
interferir e de assumir as responsabilidades, comprometimento, trabalha 
isso e depois tem essa parte de construir, montar uma empresa e, eu fiz um 
levantamento todos os alunos que passaram por essa disciplina isso não se 
concretizou, então isso, também levou a reformular a disciplina [...] por isso, 
a disciplina sofreu algumas alterações adequando ao nosso curso, as 
condições dos nossos alunos [...] Então, a dificuldade tá justamente nisso, 
não se concretiza pelas condições culturais [...] e econômicas dos próprios 
alunos que não têm recursos.  (DOCENTE C). 

 
 Na opinião da Docente C, a proposta didática de ensino do 

empreendedorismo de autoria do Dolabela trabalha em duas vertentes, a primeira 

refere-se ao desenvolvimento da “capacidade criativa” e do “comprometimento”, 

ambas voltadas para ajudar na realização do intra-empreendedorismo, ou seja, “[...] 

trabalha muito, agora, as habilidades empreendedoras prá que ele seja um 

empregado empreendedor [...]” (DOCENTE C). 

 Conforme a Docente C, o segundo foco trabalhado pela proposta didática de 

autoria do Dolabela é a capacitação para abertura do próprio negócio que de acordo 

com a professora representa uma fase que “[...] na prática não se constrói não dá 

resultado [...]” 

Na apresentação dos motivos que justificaram a não realização da segunda 

vertente proposta, a professora resgatou como um dos fatores inibidores o padrão 

de comportamento fortemente ditado por algumas áreas da sociedade para a 

preferência do ingresso no mercado de trabalho através do emprego assalariado e 
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cita que o ensino não tem despertado o comportamento empreendedor nos alunos 

(DOCENTE C). 

Na visão da Docente C, outra questão que contribui para que o plano de 

negócios elaborado na disciplina de empreendedorismo não se torne realidade é a 

falta de capital dos discentes para a abertura de uma empresa.  

Mas, quando questionada sobre a proposta do Dolabela de se desenvolver o 

comportamento empreendedor, a Docente C pontuou: 

 
Bom, isso tem funcionado porque eu trabalho criatividade, então agente faz 
alguns jogos, algumas atividades em grupo prá despertar a criatividade, [...] 
porque [...] o adulto normalmente [...] tem vergonha de imaginar, criar, voar 
e falar coisas sem pensar, então eu mostro que inicialmente que eles têm 
isso e depois, aí a gente começa a trabalhar a criatividade, 
comprometimento, esse espírito empreendedor, eu vi e vou lá assumir 
responsabilidades, etc. Isso funciona, aí então, a disciplina tá muito voltada 
prá isso. (DOCENTE C). 

 
De acordo com o depoimento da Docente C, pode-se inferir que a motivação 

da posposta (de desenvolver o comportamento empreendedor) é alcançada devido 

às atividades que proporcionam o conhecimento de si mesmo colaborando para que 

o aluno perceba suas limitações para que elas sejam trabalhadas para se superar os 

limites, o que segundo a professora promove mudanças de comportamento entre os 

alunos. 

 Quanto à possibilidade de reformulação da disciplina para o semestre 

seguinte a Docente C informou que “[...] ela foi reformulada recentemente de 60h prá 

30h [...]” Além disso, ela registrou com o passar do tempo, o curso foi criando seus 

próprios materiais, seus próprios contextos, seus próprios argumentos para a 

disciplina. 

Em razão de se ter identificado que o projeto pedagógico do Curso de 

Biblioteconomia da UEL estava em processo de mudança, questionou-se sobre a 

permanência da disciplina no currículo do curso, tendo a professora informado que 

“[...] o projeto pedagógico da UEL [...] vai ser implantado em 2014 e não está 

prevista esta disciplina, [...] então ela pode ser ofertada como disciplina optativa, 

nesse novo currículo, [...]” (DOCENTE C). 

A análise dos depoimentos das docentes entrevistas permitiu verificar 

diferenças de percepção geradas pelas experiências da UDESC e da UEL.  

Enquanto na UDESC a disciplina de empreendedorismo é ofertada como 

obrigatória, com o objetivo contribuir para a formação de bibliotecários com o perfil 
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de gestor empreendedor, indicando que a escolha da modalidade está relacionada 

ao tipo de profissional que a instituição acredita que deve preparar para atuar no 

mercado de trabalho, no caso do Curso de Biblioteconomia da UEL a escolha da 

disciplina como optativa foi feita acreditando-se que a capacitação empreendedora é 

uma opção do aluno. Na UEL acredita-se que a oferta em si da disciplina representa 

um estímulo, o despertar do interesse pelo empreendedorismo. Também porque 

conforme a Docente C, se acredita que “[...] essa disciplina não é para todos [...] é 

para os alunos que têm interesse nesse tema, que tem alguma vontade de 

empreender [...]” (DOCENTE C).  

Quanto a possibilidade da influência ou não da proposta de ensino do 

empreendedorismo do Fernando Dolabela, na experiência de construção e oferta da 

disciplina nesses Cursos de Biblioteconomia, observou-se que esta ocorreu em 

ambos os casos.  

Na UDESC o contato se deu em função da preparação das aulas pela 

professora que ministrou a disciplina, em 2013.2, através da leitura do livro O 

segredo de Luiza, indicado na bibliografia da disciplina. Assim, a influência da 

proposta didática do Dolabela na aplicação desta disciplina no curso de 

Biblioteconomia da UDESC parece ter sido indireta. 

Mas, no curso da UEL foi constatado que a disciplina de empreendedorismo 

desde o início a sua implantação, tomou como base o modelo da proposta didática 

do Dolabela. Tendo a docente participado de um treinamento com o próprio autor, 

antes de ministrar a referida disciplina. 

 Esses depoimentos e os demais obtidos na pesquisa passam a partir da 

próxima sessão, a serem discutidos à luz da literatura sobre o tema que foi 

selecionado como referencial deste estudo. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para facilitar a compreensão sobre a discussão dos resultados obtidos na 

pesquisa, as considerações estão apresentadas separadamente de acordo com os 

objetivos traçados: abordando inicialmente os fatores que envolvem a modalidade 

escolhida pelos Cursos de Biblioteconomia para ofertar a disciplina de 

empreendedorismo, seguindo com a abordagem sobre a oferta da disciplina, 

passando-se às questões da motivação para a inclusão da referida disciplina nos 

currículos desses Cursos. Além desses pontos, durante o levantamento surgiram 

outros dados relevantes à pesquisa que também foram analisados e são 

apresentados a seguir, como o desenvolvimento do conteúdo da disciplina de 

empreendedorismo, juntamente com a apresentação da experiência dos docentes 

de Biblioteconomia na aplicação da proposta didática de Dolabela para o ensino do 

empreendedorismo. 

 

5.1 DIVERGÊNCIAS ENTRE OS CURSOS DE BIBLIOTECONOMIA SOBRE A  
      MODALIDADE DA OFERTA DA DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO 
 

A modalidade de oferta da disciplina de empreendedorismo adotada pelo 

Curso de Biblioteconomia da UDESC, segundo o depoimento da Docente A, foi a 

obrigatória pautada no objetivo de formar o bibliotecário com o perfil empreendedor 

ou intra-empreendedor, pois através da obrigatoriedade de cursar a disciplina, 

considera-se estar direcionando mais diretamente a formação do bibliotecário dentro 

deste perfil. 

Verificou-se que na concepção da professora esta questão da oferta da 

disciplina de empreendedorismo na modalidade obrigatória é importante porque a 

capacitação empreendedora não ocorre em todos os cursos de nível superior, 

inclusive em alguns Cursos de Biblioteconomia, devido à inexistência da disciplina 

de empreendedorismo nos seus currículos e também é uma preparação que não 

ocorre na sociedade em geral, pois a maioria das pessoas não recebe capacitação 

para empreender. (DOCENTE A). 

Quanto à capacitação empreendedora, a professora que ministrou a disciplina 

de empreendedorismo no curso de Biblioteconomia da UDESC também ressaltou a 

necessidade de fomentar esta capacitação desde criança, pois “[...] é uma forma de 
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fazer com que desde pequeno a pessoa saiba que ela pode ser um empreendedor 

[...]” (DOCENTE A).    

Portanto, é adequado e necessário que a escola – espaço legitimado pela 

sociedade como responsável pela produção do conhecimento – desenvolva 

trabalhos para fomentar o comportamento empreendedor na infância e também na 

vida adulta. (DOLABELA, 2003). 

Durante a pesquisa, identificou-se que o Curso de Biblioteconomia da UEL 

possui outra visão acerca da escolha da modalidade de oferta da disciplina de 

empreendedorismo. Segundo a Docente C, a opção pela modalidade optativa está 

baseada na concepção de que a matéria deve ser ofertada para o aluno que 

realmente tem interesse pelo tema empreendedorismo, visando o desenvolvimento 

de negócios.     

Vale ressaltar, que a inclusão de uma disciplina de empreendedorismo na 

modalidade optativa possibilita que alguns alunos tenham contato com a 

capacitação empreendedora, mas a opção obrigatória para oferta da disciplina 

garante que todos os discentes do curso experimentem a capacitação para o 

empreendedorismo. 

Além disso, tomando-se como referência a proposta de Dolabela considera-se 

um equívoco trabalhar a disciplina como se fosse apenas do interesse daqueles que, 

previamente, têm interesse em abrir um negócio. Ao contrário, Dolabela (2008, p. 

271) ressalta que:  

 
[...] a sua forma ideal [é] como disciplina obrigatória, mas isto será 
consequência da maturidade da instituição sobre o tema, pressupondo que 
a comunidade docente e discente tenha consciência da importância do 
conteúdo e dos processos propostos. 
Em certas instituições de ensino, por suas características ou em virtude do                                         
estágio de aceitação e desenvolvimento do tema, a disciplina poderá ter o 
caráter de optativa.  

   
 Apesar de Dolabela (2008), destacar a preferência pela modalidade 

obrigatória para aplicar a disciplina de empreendedorismo, também ressalta que é 

possível trabalhar o tema empreendedorismo através de uma disciplina na 

modalidade optativa. Porém, a decisão de implantar uma disciplina sobre este 

assunto na instituição de ensino exigirá comprometimento de todos que a integram. 

Assim sendo, dos alunos será exigido esforço e comprometimento para 

realizar suas tarefas e do docente cabe mudar o papel tradicional de apresentar 
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respostas para aquele que questiona, provocando reflexões, desempenhando ainda 

a função de orientador do comportamento empreendedor dos discentes, sendo 

responsável pela sensibilização de outros professores, alunos e pessoas que 

possam colaborar no desenvolvimento e aperfeiçoamento da disciplina. 

(DOLABELA, 2008). 

Logo, a disciplina deve causar mudanças na prática em sala de aula, no 

comportamento e nas concepções de estudantes e professores. Por isso, as 

alterações ocasionadas pela proposta didática da disciplina de empreendedorismo 

reforçam a necessidade de um ambiente acadêmico colaborativo, de maneira que o 

docente possa desempenhar o papel de criador do meio favorável ao 

desenvolvimento do comportamento empreendedor. 

Dolabela (2008, p. 270) explica ainda que o ensino do empreendedorismo 

“[...] prepara o aluno para a realidade do mercado, qualquer que seja o seu 

direcionamento: pesquisador, professor, empregado, auto-emprego, dono de 

empresa.” Assim, a capacitação empreendedora visa que os alunos desenvolvam as 

suas potencialidades e saibam contextualizar o conhecimento adquirido através das 

experiências vivenciadas durante a vida. 

Mas, para que o empreendedorismo aconteça primeiro é necessário que as 

pessoas queiram empreender, que desejem realizar algum projeto, também é 

preciso reunir condições ambientais (econômicas, políticas, culturais e sociais) 

favoráveis ao desenvolvimento do empreendedorismo.   

Por isso, incluir a educação empreendedora em qualquer instituição na 

modalidade obrigatória não condiciona pessoas a se transformarem naquilo que não 

são, pois o empreendedorismo parte do princípio de que todos são capazes de criar 

algo, de inovar, de promover transformações para a sua vida e para a sociedade. 

O ensino do empreendedorismo também é uma forma importante para 

combater os mitos que existem na sociedade sobre o próprio empreendedorismo. 

Por exemplo, este ensino pode combater a crença de “[...] que só é empreendedor 

aquele que ficou rico [...] e que tem o dom ou uma formação genética favorável.” 

(DOLABELA, 2008, p. 296) ou ainda, que, o empreendedor é proprietário de uma 

grande organização ou de várias empresas, desconsiderando que o 

empreendedorismo pode ser desenvolvido em pequenas e médias empresas e 

também em organizações sem fins lucrativos 
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Incluir o empreendedorismo no currículo é uma possibilidade de mudar a 

concepção sobre o que é o empreendedorismo e de provocar alterações no 

comportamento de futuros profissionais no mercado de trabalho, porque cientes de 

que possuem a capacidade para empreender, sentem-se estimulados e confiantes 

para buscar ou criar novas oportunidades de trabalho, para realizar melhorias no seu 

ambiente profissional, para agregar valor aos serviços prestados e/ou produtos 

desenvolvidos, para divulgar o trabalho desenvolvido, para desenvolver a 

capacidade de interpretação, dentre outros. 

Essas competências dependem da aquisição de conhecimentos, do 

desenvolvimento de habilidades e comportamentos, depende da preparação por 

parte do ser humano. 

Desse modo, tornou-se importante proporcionar o ensino do 

empreendedorismo de forma ampla e sem restrições para futuros bibliotecários, 

como indagam Cardozo e Barbosa (2004, não paginado), 

 
Então, por que não mudar os conceitos do profissional bibliotecário em 
relação ao mundo do trabalho?  Por que não oferecer a este profissional 
subsídios que lhe permitam conhecer a gama de possibilidades que surgem 
para quem investe em uma carreira empreendedora? Obviamente que nem 
todos irão se tornar empreendedores, mas certamente esse trabalho 
induzirá o bibliotecário à reflexão sobre a necessidade de desenvolver um 
comportamento proativo e autônomo que o torne mais seguro na 
competição no mercado de trabalho.  

  
Através do trabalho de Cardozo e Barbosa (2004), pode-se inferir que a 

introdução de uma disciplina de empreendedorismo na modalidade obrigatória nos 

Cursos de Biblioteconomia só ampliaria as chances dos alunos compreenderem as 

potencialidades do empreendedorismo para as suas carreiras, não se trata de uma 

imposição, mas, principalmente, a oferta de uma experiência aos discentes de uma 

formação empreendedora, o que no futuro poderá contribuir para que em suas 

atividades profissionais se interessem por desenvolver o comportamento 

empreendedor.  

 

5.2 A OFERTA DA DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO NOS CURSOS DE  
      BIBLIOTECONOMIA: O DESPERTAR PARA O POTENCIAL DA CAPACITAÇÃO  

       EMPREENDEDORA 

 

Após análise dos dados levantados durante a pesquisa não foi identificada a 

oferta da disciplina de empreendedorismo nos Cursos de Biblioteconomia da Região 
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Nordeste. Apesar de ser a localidade brasileira que concentra o maior número de 

Cursos públicos de Biblioteconomia no país e que possui maior número de escolas 

com a disciplina de empreendedorismo presente nas suas matrizes curriculares. 

Porém, os Cursos de Biblioteconomia da UFAL e da UFC de Juazeiro do 

Norte, localizados na Região Nordeste, desenvolveram de forma esporádica ações 

para trabalhar o empreendedorismo nas suas graduações, o que confirma que estes 

Cursos consideram importante fomentar o empreendedorismo na graduação. 

 Quanto o curso de Biblioteconomia da UFAL, identificou-se que o tema 

empreendedorismo está sendo trabalhado no curso através de “[...] uma aluna e 

uma professora [...], sobretudo, por meio da realização de pesquisa, da participação 

em seminários e do desenvolvimento de um blog.” (DOCENTE E).  

Além de desenvolver a temática sobre o empreendedorismo sem o auxílio da 

oferta da disciplina também constatou-se através dos depoimentos e da análise do 

projeto pedagógico do Curso de Biblioteconomia da UFAL que a disciplina é 

considerada essencial para a formação do bibliotecário, pois está presente desde 

1999 na matriz curricular. Apesar de ter ocorrido uma reformulação no currículo do 

curso, a disciplina de empreendedorismo foi mantida e a sua carga horária foi 

modificada para atender as novas exigências do currículo atualizado, confirmando 

assim, o esforço do curso para mantê-la no seu plano pedagógico.  

Sobre o curso de Biblioteconomia da UFC de Juazeiro do Norte, identificou-se 

que este buscou proporcionar aos alunos contato com o assunto empreendedorismo 

durante um período através da “[...] empresa júnior AGIR que foi descontinuada com 

a saída da turma que se formou e do professor que era responsável pela tutoria.” 

(DOCENTE F). 

De acordo com o levantamento, constatou-se que a frequência da oferta da 

disciplina de empreendedorismo nos Cursos públicos de Biblioteconomia está 

concentrada na Região Sul do país através dos Cursos de Biblioteconomia da UEL 

que começou a ministrar a disciplina entre 1999 e 2001, na modalidade optativa, 

portanto o curso possui, no mínimo, 13 anos de experiência com a oferta da 

disciplina de empreendedorismo. Em seguida identificou-se os Cursos de 

Biblioteconomia da FURG, cuja oferta da disciplina iniciou em 2009 e foi encerrada 

em 2013, também na forma optativa, e o curso da UDESC que incluiu a disciplina 

como obrigatória na reformulação curricular de 2007 e, provavelmente, passou a 

ofertá-la a partir de 2011.2. 
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Como foi verificado durante a pesquisa, o número de Cursos públicos de 

Biblioteconomia no país que já ministraram a disciplina de empreendedorismo é 

pequeno, pois das 26 graduações identificadas pela ABECIN, apenas, 03 Cursos 

ofertaram a disciplina, confirmando que “[...] na área da Biblioteconomia o 

empreendedorismo parece ainda ser pouco disseminado.” (ALVES; DAVOK, 2009, 

p. 315). 

Mas, apesar do número reduzido de disciplinas de empreendedorismo 

aplicadas nos Cursos públicos de Biblioteconomia, Alves e Davok (2009, p. 315 - 

324), ressaltaram a relevância da capacitação empreendedora para o bibliotecário, 

afirmando que 

 
[...] gestores de unidades de informação com competências 
empreendedoras, provavelmente encontrariam melhores soluções para 
seus problemas [e] um bibliotecário empreendedor não é um mero executor 
de atividades técnicas, ele precisa ter habilidades para lidar com pessoas, 
disposição para enfrentar riscos, criatividade, curiosidade, aprender a 
trabalhar em equipe, ter energia, ser flexível, comunicativo, ter visão de 
médio e longo prazo, saber lidar com pressão, e principalmente possuir 
conhecimento para ser transformado em oportunidade. 

 

 Portanto, segundo as pesquisas de Alves e Davok (2009), o comportamento 

empreendedor pode levar o bibliotecário a desenvolver o seu trabalho de forma 

diferenciada no mercado, cuja atuação não ficaria reduzida a questões técnicas, 

mas na aplicação dos seus conhecimentos visando a transformação do seu 

ambiente laboral e da sociedade. Logo, promover a capacitação empreendedora é 

possibilitar que futuros profissionais utilizem o seu saber para gerar “oportunidade” 

de melhoria das condições produtivas e sociais do país. 

 No trabalho de Silveira (2012, p. 33), também foi pontuada a necessidade do 

bibliotecário investir no desenvolvimento do comportamento empreendedor por que: 

 
A busca por novos espaços no mercado de trabalho tem feito com que os 
bibliotecários busquem competências além daquelas trabalhadas em seu 
curso de graduação. É necessário ter ou criar o 'espírito empreendedor', o 
desenvolvimento de criatividade e iniciativa, são fundamentais para a busca 
da inovação e da qualidade no oferecimento de produtos e serviços no 
mercado de trabalho voltado para a informação. 

   
 Então, para Silveira (2012), apesar da capacitação empreendedora não ser 

fomentada durante a graduação, o bibliotecário precisa investir no desenvolvimento 

desta competência para gerar oportunidades de atuação e agregar valor na sua 

produção profissional.    
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Consequentemente, a inclusão de uma disciplina específica, que aborde o 

empreendedorismo nos Cursos de Biblioteconomia é uma forma de desenvolver o 

comportamento empreendedor solicitado pelo mercado de trabalho e de contribuir 

para que professores e estudantes dos Cursos de Biblioteconomia experimentem 

uma nova forma de desenvolver o aprendizado que pode representar uma 

alternativa aos problemas apontados por Ferreira e Rodrigues (2013, não paginado): 

 
Nota-se que os desafios enfrentados, pelas universidades públicas federais 
por conta da dificuldade de acesso e grandes demandas, dado o aumento 
do ingresso de estudantes no ensino superior, pela redução do quadro 
docente e carga de trabalho assumida por eles, dificulta o acompanhamento 
de maior número de discentes, a correção de provas, a orientação de 
trabalhos e pesquisas, contribuindo sobremaneira para a deficiência do 
aprendizado. Além disso, esse modelo sobrecarrega os professores e 
reflete na carga de atividades pedagógicas impostas aos alunos e, 
consequentimente, na dificuldade de assimilação dos conteúdos e no 
acompanhamento das atividades em sala de aula, nos laboratórios e 
campos de pesquisa.  

 
Deste modo, a deficiência de aprendizado na educação superior pública que 

compromete tanto o desenvolvimento do aluno quanto o trabalho docente, é outro 

fator que pode ser melhorado através da inclusão do ensino do empreendedorismo, 

que proporciona uma vivência inovadora na sala de aula, experimentada por 

estudantes e professores. 

Esta inovação ocorre porque para desenvolver o aprendizado empreendedor 

é necessário que os docentes rompam com o fazer tradicional em sala de aula, 

apoiado, normalmente no estudo do conteúdo teórico e na transmissão do 

conhecimento por parte do professor.  

Assim, o docente precisa criar um ambiente favorável para que os alunos 

sejam estimulados a pesquisar sobre o funcionamento da sua futura área de 

atuação e a transmitir esse conhecimento adquirido para os seus colegas. Logo, o 

professor está trazendo a realidade do curso para a sala de aula e, também está 

rompendo com o papel de apresentador de respostas, já que o próprio estudante 

busca o conhecimento de que necessita para encontrá-las. 

Portanto, estudantes e professores redescobrem potencialidades do curso 

através do levantamento de informações sobre a área, há uma inversão de papéis, 

já que os docentes são os organizadores e incentivadores do desenvolvimento do 

comportamento empreendedor dos alunos, sendo este último o responsável pela 
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apresentação do conhecimento que ele próprio gerou, saindo do papel de receptor 

paro o de auto-expositor. Constituindo assim, uma inovação na prática docente.    

Por isso, Dolabela (2008) na experiência de ensino do empreendedorismo 

defende que os alunos e os docentes são considerados empreendedores em 

potenciais, já que produzem conhecimento para o seu próprio desenvolvimento e 

para o da sociedade.  

Mas, a mera inclusão da disciplina de empreendedorismo no projeto 

pedagógico do curso de Biblioteconomia não é suficiente para proporcionar o 

fomento do comportamento empreendedor na unidade de ensino porque de acordo 

com Ferreira e Rodrigues (2013, não paginado): 

 
O certo é que as disciplinas que compõem o currículo traduzem e refletem a 
estrutura e filosofia do curso, mas, são os professores, os responsáveis pela 
formação a partir de seus conhecimentos teóricos, sua formação 
pedagógica, suas práticas políticas e vivências que se imbricam no 
processo de formação. São eles que direcionam o ensino e a formação a 
partir do que está determinado em cada ementa das disciplinas, mas 
principalmente a partir de sua consciência crítica e formação acadêmica.  
 

Por conseguinte, é preciso o comprometimento do docente para desenvolver 

o comportamento empreendedor do aluno como destacaram Ferreira e Rodrigues 

(2013). Mas, por outro lado também é necessário o apoio da instituição de ensino ao 

professor na implantação da educação empreendedora, para assegurar que o 

programa de ensino empreendedor busque estabelecer comunicação com a 

sociedade, já que ela faz parte e participa do processo de aprendizagem do 

estudante e do professor. Ou seja, para realizar as atividades propostas em sala de 

aula, o aluno terá de buscar informações junto a empreendedores e outras forças 

produtivas da sociedade, como associações, organizações, representantes 

comunitários, dentre outros, assim como o docente também precisará da 

colaboração de outros professores e profissionais diversos para criar o ambiente 

adequado ao fomento do empreendedorismo.  

Por isso, a capacitação empreendedora não deve ser vista, apenas, como 

uma técnica para desenvolver habilidades requeridas pelo mercado de trabalho, mas 

como uma oportunidade de interação entre o meio acadêmico e a sociedade, 

permitindo que as pessoas conheçam um pouco mais das atividades que a escola 

desenvolve, servindo como um instrumento de divulgação dos talentos que a 

instituição possui à sociedade, dos seus professores e alunos. 
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Então, Dolabela (2008), destaca que ao optar pela implantação e 

desenvolvimento da educação empreendedora, a instituição de ensino deve investir 

na divulgação dos objetivos do ensino do empreendedorismo para docentes, 

estudantes e as forças produtivas da sociedade de forma clara e objetiva, visando 

sensibilizá-los para a importância do tema e da sua cooperação através de eventos 

como: concursos, palestras, exposições, feiras, programas de apoio, dentre outros.    

Outra questão que foi constatada durante o levantamento sobre a oferta da 

disciplina de empreendedorismo é que alguns sites dos Cursos públicos de 

Biblioteconomia apresentam informações divergentes sobre as suas graduações e 

que podem estar desatualizadas como, por exemplo, o curso de Biblioteconomia da 

UFRJ, que indicou duas versões diferentes para o currículo do seu curso e a UFC de 

Fortaleza, que apresentou duas disciplinas de empreendedorismo diferentes para a 

graduação em Biblioteconomia.  

Logo, a ausência de informações concretas sobre o Curso de Biblioteconomia 

pode aumentar o problema do desconhecimento da atuação profissional do 

bibliotecário por parte dos ingressantes na graduação de Biblioteconomia, o que 

também foi abordado por Walter e Baptista (2009) em seu estudo como um fator que 

também pode agravar a dificuldade dos alunos indecisos quanto à escolha da futura 

profissão. 

Assim, é importante que os Cursos de Biblioteconomia das IES públicas 

mantenham suas páginas na web atualizadas para facilitar o acesso a todas as 

informações sobre o curso, incluindo as disciplinas que fazem parte da estrutura 

curricular porque são dados que podem auxiliar os estudantes na compreensão 

quanto aos assuntos que fazem parte da área de Biblioteconomia e também 

esclarecer sobre a atuação profissional do bibliotecário.  

Portanto, os sites podem, ainda, ajudar na divulgação da profissão para que 

as escolas de Biblioteconomia consigam atrair mais discentes cujas características 

pessoais estejam em consonância com o perfil desejado ao profissional bibliotecário. 

Assim, a opção pelo ingresso no curso estaria mais baseada no interesse pela 

prática profissional desenvolvida pelo bibliotecário, reduzindo-se os problemas 

mencionados por um participante da pesquisa realizada por Walter e Baptista: 

 
[...] eu faço uma palestra para os calouros [...] sempre faço uma mesma 
pergunta para eles: [...] Quem está aqui é porque quer ser bibliotecário e já 
conhece a profissão? Menos de 10% levantam a mão. [...]   
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[...] Raramente entram vocacionados. [...] Eu quero o diploma de nível 
superior para fazer um concurso. (PROFESSOR F, 2009 apud WALTER; 
BAPTISTA, 2009, p.15). 
  

Logo, as páginas dos Cursos de Biblioteconomia, além de constituírem uma 

fonte de informação sobre a graduação, também representam uma oportunidade 

para as instituições de ensino realizarem o marketing profissional do bibliotecário 

porque “[...] no cotidiano profissional do bibliotecário, percebe-se a falta de atitude do 

mesmo em benefício da sua imagem.” (FRAGA; MATTOS; CASSA, 2008, p. 150).  

Assim, também procurando contribuir para que o bibliotecário se conscientize 

de que é preciso realizar o seu marketing profissional os próprios Cursos de 

Biblioteconomia devem estimular o estudante a trabalhar a sua imagem profissional 

desde o ingresso na universidade. 

Outra questão que reforça a necessidade da atualização dos sites dos Cursos 

de Biblioteconomia é o fato da web ser a fonte de informação preferida da maioria 

dos estudantes que ingressarão na universidade e que pertencem à “geração Z – 

Nascidos a partir de 1991 (com até 19 anos), [que] são os nativos digitais ou os que 

cresceram sob a influência direta da Internet.” (A GERAÇÃO, 2001 apud NOVELLI; 

LEITE; SITTA, 2010, p. 4-6).  

Como observou-se a oferta de disciplinas de empreendedorismo nos Cursos 

de Biblioteconomia das IES públicas é realiza por 03 Cursos, mas durante o 

levantamento de dados para a pesquisa também identificou-se que os Cursos de 

Biblioteconomia da UNESP, UFSCar, UFSC, UFG e UFPE criaram suas empresas 

juniores, proporcionando o contato de alguns discentes com o empreendedorismo, o 

que indica que a área começa a despertar para a importância da capacitação 

empreendedora na formação do bibliotecário. 

 

5.3 MOTIVAÇÃO PARA A INCLUSÃO DA DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO  
      E A RELAÇÃO COM A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO BIBLIOTECÁRIO 

 

No que diz respeito a questão da motivação para a inclusão da disciplina no 

curso de Biblioteconomia da FURG a Docente B, destacou que a disciplina colabora 

para o desenvolvimento da capacidade de adaptação que o futuro profissional deve 

ter para atuar em um mercado de trabalho instável. 

Esta capacidade citada pela professora é segundo a proposta didática do 

Dolabela (2008) para o ensino do empreendedorismo, algo que depende, primeiro 
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do desenvolvimento do conhecimento de si mesmo – que corresponde a 

identificação das preferências pessoais, a descoberta de potenciais e pontos a 

serem trabalhados, quais são os sonhos, os desejos que pretende realizar, segundo 

envolve o conhecimento da futura área de atuação do aluno – que corresponde ao 

levantamento das tendências da área, das personalidades que são consideradas 

empreendedoras e importantes para o campo de atuação, conhecimento sobre 

instituições ou associações que podem ser parceiras em algum projeto, pessoas que 

podem indicar contatos importantes na área de atuação profissional, enfim, 

compreender os elementos que integram o ambiente do sonho, do projeto de cada 

um. (DOLABELA, 2008).     

A partir do momento que o aluno torna-se consciente do seu potencial, estará 

pronto para definir quais são seus objetivos profissionais e, para alcançá-los será 

necessário que adquira conhecimentos sobre as peculiaridades do seu campo de 

trabalho. Somente, após estas etapas o aluno poderá desenvolver a capacidade de 

adaptação às diversidades do mercado de trabalho.  

Na visão da Docente A, do Curso de Biblioteconomia da UDESC, a disciplina 

de empreendedorismo tem o potencial de capacitar o bibliotecário para atuar como 

um gestor empreendedor e como um intra-empreendedor, ou seja, um empregado 

empreendedor. Tal afirmação está em consonância com o comportamento proposto 

pelo ensino do empreendedorismo cujo objetivo é o de formar um profissional que 

exerça sua atividade laboral de forma empreendedora, independente de ser ou não 

proprietário ou funcionário de uma empresa.  

Quanto ao Curso de Biblioteconomia da UnB, o Docente D informou que a 

inclusão da disciplina de empreendedorismo no currículo do curso foi uma tentativa 

para mudar a visão dos alunos da Região Centro-Oeste quanto à forma de atuação 

profissional, que nesta Região do país costuma estar direcionada ao ingresso na 

carreira pública. 

A ação do Curso de Biblioteconomia da UnB demonstra que ainda persiste, 

em algumas localidades do país, a crença no modelo econômico cujo Estado e as 

grandes empresas são os únicos responsáveis pela geração de empregos. Embora 

esta forma de inserção no mercado de trabalho tenha apresentado grande êxito no 

período entre as duas guerras mundiais e também no pós-guerra, o seu 

esgotamento já foi identificado desde as décadas de 1970 e 1980, quando o Estado 

e as grandes indústrias não conseguiram absorver o aumento da mão-de-obra que 
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ocorreu nestas décadas decorrente, principalmente, do fim da Segunda Guerra 

Mundial que proporcionou a diversas nações a retomada da sua organização 

econômica, política e social.    

Além disso, no final do século XX, o mercado de trabalho passou por um 

processo de valorização da informação para a tomada de decisão e de automação, 

o que aumentou a produtividade das empresas e eliminou postos de trabalho 

aumentando os números do desemprego na sociedade. Assim, nesse contexto 

tornou-se preciso que o trabalhador passasse a desenvolver um perfil criativo, 

inovador e que tenha capacidade de gerar seu próprio sustento. (CARDOZO; 

BARBOSA, 2004). 

Logo, devido a essas transformações ocorridas na relação de trabalho “[...] o 

profissional [bibliotecário também] precisa entender o contexto onde sua profissão 

está inserida para que possa ampliar seu campo de atuação.” (BAPTISTA, 2000, p. 

91). 

É importante também que o profissional saiba transformar situações 

desfavoráveis, como a do desemprego e da concorrência, em oportunidades para 

investir no trabalho terceirizado que possibilita a prestação de serviços, investindo 

mais na capacitação e no estabelecimento de parcerias para enfrentar a competição 

no mercado de trabalho.  (BAPTISTA, 2000). 

Então, é necessário estimular a capacitação empreendedora dos profissionais 

para que tenham condições de atuar no mercado de trabalho apesar das suas 

adversidades e instabilidades, através da contextualização dos conhecimentos 

adquiridos.   

Com relação a inclusão da disciplina de empreendedorismo no Curso de 

Biblioteconomia da UEL a Docente C, informou que o motivo da sua inserção na 

matriz curricular foi o de conduzir o aluno à reflexão sobre a importância de 

desenvolver habilidades empreendedoras para a atuação profissional. 

O depoimento da Docente C reforça as concepções de Baptista (2000), 

Cardozo e Barbosa (2004), Ferreira e Rodrigues (2013), Silveira (2012), Alves e 

Davok (2009), sobre a necessidade de o bibliotecário desenvolver o comportamento 

empreendedor para aproveitar oportunidades de inserção no mercado de trabalho, 

para desempenhar a sua profissão de forma inovadora, para dar maior visibilidade 

para as suas ações e divulgar sua imagem profissional. 
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Desse modo, as resposta apresentadas sobre a motivação para a inclusão da 

disciplina de empreendedorismo nos currículos dos Cursos de Biblioteconomia da 

FURG, UDESC, UEL e UnB refletem a formação profissional que estes Cursos 

pretendem proporcionar, porque segundo Mueller (1989, p. 64): 

 
O tema perfil profissional e a questão da formação profissional são assuntos 
indissociáveis. Na discussão de um submete-se o outro, pois os traços 
almejados para compor o perfil fornecem as diretrizes para o 
estabelecimento dos objetivos dos currículos, a formulação do conteúdo dos 
programas e a escolha dos métodos de ensino. 

 
Então, a decisão de incluir a disciplina de empreendedorismo na matriz 

curricular de alguns Cursos públicos de Biblioteconomia confirma que estes 

acreditam no potencial da disciplina para colaborar com o desenvolvimento da 

capacitação empreendedora dos seus alunos.  

Logo, é preciso que se estabeleça uma troca de experiências entre os Cursos 

de Biblioteconomia das IES públicas que ofertam ou ofertaram a disciplina de 

empreendedorismo e os demais Cursos de Biblioteconomia que não possuem essa 

disciplina nas suas matrizes curriculares, para que a área possa estudar as 

possibilidades de introduzir o empreendedorismo na formação do profissional da 

informação. 

 

5.4 O DESENVOLVIMENTO DA DISCIPLINA DE EMPREENDEDORISMO NO  
      ENSINO DA BIBLIOTECONOMIA: ATIVIDADES, ALTERAÇÕES E CONTATO COM  

       EMPREENDEDORES 

  

  Identificou-se que os Cursos de Biblioteconomia da UDESC, UEL e da 

FURG apresentaram uma atividade em comum para colocar em prática o conteúdo 

da disciplina de empreendedorismo, a elaboração de um plano de negócios.  

De acordo com a proposta para o ensino do empreendedorismo desenvolvida 

pelo Fernando Dolabela (2008), o exercício de elaboração de um plano de negócios 

tem a intenção de conduzir os alunos à prática do autoaprendizado, pois eles devem 

desenvolver habilidades e conhecimentos necessários para a construção desse 

plano de maneira autônoma.  

A aquisição do saber corresponde a uma das etapas da construção do plano 

de negócios, cujo objetivo é o de que o discente realize um levantamento de 

informações estratégicas sobre o ambiente no qual está inserido o seu projeto, como 

por exemplo, identificando novidades sobre a área de trabalho, mudanças de 
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paradigmas, inadequações ou falhas na futura área de atuação profissional, 

exemplos de empreendedores, enfim, informações que permitam traçar um 

panorama sobre o campo que o estudante pretende empreender. (DOLABELA, 

2008). 

Ao analisar estas informações o discente estará adquirindo ao mesmo tempo 

conhecimento sobre a sua área profissional, desenvolvendo as habilidades de 

identificar oportunidades no mercado de trabalho e, também desenvolvendo a 

criatividade para elaborar o plano de negócios ou ações profissionais.  

Logo, esse planejamento é uma atividade que pode proporcionar aos alunos a 

aquisição de conhecimentos e a oportunidade de desenvolvimento de habilidades 

que representam alguns requisitos necessários para realizar o comportamento 

empreendedor. Lembrando que a autonomia do discente é proporcionada quando 

este pode escolher o que deseja planejar e, consequentemente, as habilidades e o 

conteúdo necessários para realizar o projeto. O próprio aluno é quem deve 

determinar como e quais são os saberes e as habilidades que deve desenvolver e 

empregar para alcançar o seu objetivo, por isso esse aprendizado favorece o 

comportamento autônomo (DOLABELA, 2008). 

As informações contidas na pesquisa indicam que estas prerrogativas que 

envolvem a criação do plano de negócios, e que são mencionadas na proposta 

didática de autoria do Dolabela, motivaram os Cursos de Biblioteconomia da UDESC 

e da UEL a empregá-lo como uma das atividades para desenvolver o conteúdo da 

disciplina de empreendedorismo.  A Docente A do Curso da UDESC relatou que 

teve contato com a proposta didática do Fernando Dolabela “[...] através do livro O 

segredo de Luiza, onde ele detalha as etapas do plano de negócios [...]” Já durante 

o levantamento de dados sobre o Curso da UEL foi confirmado que a sua disciplina 

de empreendedorismo “[...] é baseada em todos os preceitos do Fernando 

Dolabela.” (DOCENTE C).     

No Curso de Biblioteconomia da UDESC observou-se ainda que foram 

introduzidos outros exercícios em sala de aula que exigiam dos alunos a criação e 

manutenção de um webfolio e também a apresentação e avaliação dos modelos do 

plano de negócios. 

A pesquisa sobre aprendizagem de Torres (2007, p. 42, grifo nosso) 

esclarece que o portfólio: 
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[...] significa recipiente onde se guardam folhas soltas. [Esta concepção] 
começou a ser empregada em artes plásticas, em que o artista fazia uma 
seleção de trabalhos que exprimiam a sua produção. No ambiente 
educacional a ideia permanece a mesma [e] nomes diferentes estão sendo 
usados como Porta-fólio, Processo-fólio, Diários de Bordo [...] Atualmente 
já se aplica a ideia de Webfólio que é um portfólio expandido 
eletrônico. 

 
Assim, a utilização de um webfólio permite que os alunos apresentem a sua 

produção intelectual no ambiente virtual. Mas, verificou-se através do conteúdo 

exposto de webfolios dos alunos de Biblioteconomia da UDESC, que esta prática 

também propiciou discussões sobre a temática do empreendedorismo, 

acrescentando novidades sobre este assunto, relacionando-o ao mercado de 

trabalho na área de Biblioteconomia, trazendo relatos de experiências de outros 

empreendedores, o que permitiu a docente responsável pela disciplina obter uma 

visão sobre o entendimento dos alunos acerca do assunto, servindo como parâmetro 

para avaliação do andamento da disciplina, conforme indica Figura 6. 
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Figura 6 – Webfólio da Estudante A - Curso de Biblioteconomia da UDESC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estudante - A, 2013.  

 

            Como pode ser observado, a Estudante A (2013) postou informações no seu 

webfólio de acordo com o desenvolvimento do conteúdo programático da disciplina 

de empreendedorismo da UDESC, destacando aquilo que considerou importante e 

que tem relação com a disciplina. Logo, isso demonstra que este é um exercício de 

reflexão por meio do qual o discente tem de estabelecer conexões entre as 

informações pesquisadas e o assunto abordado em sala de aula. Assim, diante das 

observações, verificou-se que o webfólio é um instrumento que fomenta uma 

ESTUDANTE - A 



129 

 

discussão contínua acerca do conteúdo e, também proporciona dinâmica ao 

desenvolvimento da disciplina.  

Além disso, observou-se ainda em cada uma das postagens dos webfólios o 

desenvolvimento do aprendizado a partir do relato de experiência dos 

empreendedores da área de Biblioteconomia que apresentaram o caminho 

percorrido até a abertura da empresa, porque escolheram o ramo que atuam, 

novidades sobre o campo de atuação, o tipo de empresa que possuem, as 

dificuldades encontradas, as parcerias estabelecidas. Enfim, os depoimentos são 

ricos porque trazem fatos reais, detalhes importantes sobre o desenvolvimento dos 

bibliotecários empreendedores, mas principalmente servem para comprovar que é 

possível ser empreendedor ou intraempreendedor na área de Biblioteconomia, como 

pode ser observado através do registro da Estudante D indicado na Figura 7.  
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Figura 7 – Webfólio da Estudante D - Curso de Biblioteconomia da UDESC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estudante - D, 2013 

 

Como pode ser observado, o registro desenvolvido no webfólio da Estudante 

D (2013) também é um exercício de expressão escrita, comunicação e 

compartilhamento de informações. 

 

ESTUDANTE - D 
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“Pesquisas feitas junto aos alunos indicam que a presença do empreendedor 

na sala de aula é o ponto alto da [disciplina de empreendedorismo]. As narrativas 

biográficas exercem grande fascínio nos estudantes.” (DOLABELA, 2008, p. 161). 

Quanto a apresentação e avaliação feita pelos alunos do plano de negócios, 

Dolabela (2008) esclarece que nessa apresentação “[...] a pessoa precisa saber 

apresentar uma ideia, transmitir e convencer terceiros da importância da sua visão e 

da sua capacidade de realizá-la [...] e [ter] capacidade de [...] receber críticas.” 

(DOLABELA, 2008, p. 165 - 172). E, para avaliar o projeto, os colegas discentes são 

convidados a analisar o que foi proposto e precisam desenvolver habilidades para 

saber criticar de forma objetiva e isenta. 

O plano de negócios difere do exercício de elaboração de um planejamento 

fictício sem coerência, sem uma inspiração na realidade, sem aplicação real, porque 

o aluno, ao apresentá-lo precisa explicar aos colegas de turma, ao decente e, 

também a um avaliador externo (um empreendedor), que tenha sido convidado pelo 

docente para debater e avaliar a proposta, como surgiu a ideia do seu plano, porque 

ele é viável, qual a relação com a sua área de atuação profissional. Enfim, o 

estudante é submetido a uma simulação do que acontece na vida real com o 

empreendedor ou intraempreendedor, quando o profissional precisa angariar apoios, 

patrocínios ou autorizações para o desenvolvimento do seu projeto. A atividade 

também submete o discente a um grau maior de exposição, porque este não estará 

somente transmitindo a sua ideia, mas terá de demonstrar na sua apresentação o 

conhecimento que foi capaz de construir durante o desenvolvimento da disciplina. 

(DOLABELA, 2008).    

Frente a observação do bom desenvolvimento da experiência da UDESC, 

indagou-se a Docente A, se o curso percebeu necessidades de promover alterações 

ou ajustes na disciplina, ao que a professora respondeu que a única necessidade 

observada é a oferta da disciplina em um semestre distinto e anterior ao último 

semestre no qual o aluno elabora o TCC.   

Isso porque foi possível o curso avaliar as contribuições que a disciplina de 

empreendedorismo proporcionou para a ampliação da visão dos formandos a cerca 

do fazer profissional do bibliotecário e de suas potencialidades, como também o 

exercício da criatividade. 

Segundo as informações obtidas através do questionário e da entrevista 

realizada a Docente C do Curso de Biblioteconomia da UEL, constatou-se que esta 
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também utilizou outras atividades para desenvolver o conteúdo da disciplina de 

empreendedorismo como a aplicação de jogos, a realização de dinâmicas, 

competições, atividades em grupo buscando estimular o comportamento criativo dos 

discentes. Isso porque, de acordo com a Docente C, durante a sua vivência em sala 

de aula foi detectado que “[...] eles [os alunos] não são criativos, que têm vergonha 

de imaginar, porque [...] o adulto, normalmente [...] tem vergonha de imaginar, criar 

[...] e depois [...] a gente começa a trabalhar a criatividade [...]”  

Segundo Dolabela (2008), trabalhar a superação de possíveis bloqueios que 

inibem a criatividade é importante, porque também colabora para que os alunos 

desenvolvam a autoconfiança e, consequentemente, uma nova imagem de si 

mesmos, servindo de motivação para que eles busquem realizar seus 

empreendimentos. 

Além de trabalhar o desenvolvimento da criatividade, a Docente C informou 

que teve de adaptar a disciplina de empreendedorismo devido às dificuldades 

encontradas pelos discentes na elaboração do plano de negócios, pois “[...] pela 

própria avaliação dos alunos [...] eles achavam que era muito difícil prá eles [...] 

ocupava uma parte muito grande [do calendário] era extremamente detalhado, tinha 

uma parte contábil muito forte [...]” Então, segundo a Docente C, este problema foi 

resolvido com a utilização do tutorial do SEBRAE, que é preenchido pelos discentes 

para completar esta parte orçamentária do plano de negócios.  

A dificuldade mencionada pela Docente C da UEL na elaboração do plano de 

negócios, também foi identificada através de registro no webfólio da Estudante D 

(2013) do Curso de Biblioteconomia da UDESC, como indica a Figura 8. 
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Figura 8 – Webfólio da Estudante D - Curso de Biblioteconomia da UDESC 

Fonte: Estudante - D, 2013 

 

A Estudante D (2013) detalha que o seu plano de negócios visa a abertura de 

uma empresa de sinalização digital, e que o recurso utilizado para auxiliar na 

elaboração do plano é o Guia do SEBRAE – uma cartilha que apresenta 

informações sobre as principais etapas para elaborar um plano de negócios. Porém, 

essa estudante também destaca que, apesar das instruções, o seu grupo continua 

com dificuldades para realizar a atividade e afirma que a mesma é bastante 

complexa e que exige levantamento informacional, dedicação e orientação de 

profissionais especializados. 

Mas, o Curso de Biblioteconomia da UDESC manteve o desafio para o aluno 

elaborar todas as etapas do plano de negócios, pois além do conteúdo exposto no 

plano da disciplina de empreendedorismo, o curso também adotou como exigência a 

ESTUDANTE - D 
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criação de webfólios por parte dos discentes com o propósito de criar um suporte de 

interlocução, de compartilhamento, de expressão e reflexão sobre o assunto, 

facilitando a disseminação e aquisição do conhecimento. 

Assim, identificou-se que uma das estratégias didáticas traçadas pelo Curso 

de Biblioteconomia da UDESC, para proporcionar aos alunos condições de elaborar 

o plano de negócios, foi a inclusão de unidades no conteúdo programático da 

disciplina de empreendedorismo com o objetivo de abordar temas como “gestão de 

projetos” e “captação de recursos”, oferecendo o suporte teórico para a criação do 

plano. Isso simultaneamente à indicação de materiais como vídeos, filmes, livros e 

estudos de caso para consulta do estudante, ampliando assim a oferta de subsídios 

informacionais e possibilitando maior compreensão sobre os aspectos que envolvem 

a elaboração do plano de negócios, conforme se pode constatar na Figura 9.   

 

Figura 9 – Plano da Disciplina de Empreendedorismo da UDESC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
       FONTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CATARINA, 2013 

   
       Fonte: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, 2013. 
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Outra questão que pode ser observada, é que o Curso da UDESC preferiu 

que os seus alunos construíssem seus planos de negócios, mesmo com o relato de 

dificuldades, baseado no conhecimento adquirido pelos próprios alunos, para que 

estes possam aprender com a própria prática, captando não apenas as dificuldades, 

mas também as possibilidades de superação delas, identificando o que é mais 

essencial para a realização de um projeto. A ideia é que o plano permita ao aluno 

descobrir a suas potencialidades e as oportunidades que a sua área profissional 

oferece, como pode ser observado no depoimento da Estudante C apresentado na 

Figura 10. 

 

Figura 10 – Webfólio da Estudante C - Curso de Biblioteconomia da UDESC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Estudante C, 2013 
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Observou-se através do relato da Estudante C (2013) que a sua equipe 

enfrentou dificuldades para identificar uma ideia para o plano de negócios, mas 

conseguiram ultrapassá-las, identificando ainda uma oportunidade na área de 

serviços de informação, através da orientação fornecida pela professora da 

disciplina para que visitassem um ambiente que tivesse relação com a temática que 

a equipe pretendia trabalhar. Desse modo, a Docente A apontou assim, uma forma 

para que os estudantes, por esforço próprio, alcançassem a solução do problema, 

não se limitando a indicar respostas possíveis.  

Na proposta didática do Fernando Dolabela para o ensino do 

empreendedorismo, verificou-se que o próprio autor ressalta a necessidade de 

realizar adaptações para empregar a proposta didática em sala de aula, pois “[...] 

deve ser vista como um conjunto de fundamentos aplicáveis de forma livre e criativa, 

atendendo às características de professores, alunos, instituições de ensino e à 

cultura da comunidade.” (DOLABELA, 2008, p.19).  

Mas, Dolabela (2008) ressalta que o professor é responsável pela criação de 

um ambiente que visa estimular o estudante a desenvolver os seus próprios 

conhecimentos e o seu potencial empreendedor, por isso o docente não deve se 

comportar como alguém que vai ensinar ou transmitir um conhecimento, que cabe 

ao aluno desenvolver.  

Na elaboração do plano de negócios “[...] as dificuldades que por ventura [os 

alunos] enfrentem na sua elaboração devem ser superadas por sua capacidade de 

encontrar respostas. Aqui [o docente] contribui com perguntas, nunca oferecendo 

respostas.” (DOLABELA, 2008, p.164).  

Além disso, o plano da disciplina de empreendedorismo da UEL não 

apresentou no seu conteúdo programático, outros assuntos que pudessem dar maior 

apoio à abordagem sobre o plano de negócios, a exemplo da UDESC, que utilizou 

os temas “gestão de projetos” e “captação de recursos.” Como se pode observar na 

Figura 11, o plano da disciplina da UEL se limitou à abordagem de conteúdos 

específicos acerca do empreendedorismo. 
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Figura 11 – Plano da disciplina de empreendedorismo da UEL 

        Fonte: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 2013. 

 

O levantamento de material para atualizar o conteúdo da disciplina também 

causou modificação na disciplina de empreendedorismo, como relatou a Docente C: 

 
[...] quando a gente começou, não tinha YouTube, não tinha essa 
enormidade [de informações]. Os vídeos eram todos em fita K-7. Então, 
hoje, nós temos uma enormidade de coisas na internet, temos textos novos, 
experiências novas. Então, a reformulação foi exatamente essa, a 
adequação aos dias de hoje [...] 
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Outras questões destacadas pela Docente C da UEL que desencadearam 

mudanças na disciplina de empreendedorismo foram a identificação da ausência de 

condições financeiras dos discentes para a abertura do próprio negócio e a 

constatação de que não houve abertura de empresas por parte dos ex-alunos que 

frequentaram a disciplina de empreendedorismo. Essa constatação motivou a 

readaptação do conteúdo e a redução da carga horária da disciplina. 

Sobre o fato dos ex-alunos não terem criado empresas, Dolabela (2008, p. 

20), explica que o docente não deve esperar “[...] que os alunos abram empresas 

logo após sua exposição à disciplina. [o autor alerta ao docente que] Considere esse 

resultado excelente, mas inesperado.” Porque a sua metodologia “[...] atende a 

professores que queiram [...] preparar o profissional do futuro tanto para ser dono de 

um negócio como para atuar como empregado-empreendedor.” (DOLABELA, 2008, 

p.12).  

A proposta didática para o ensino do empreendedorismo do Dolabela tem o 

objetivo de desenvolver o comportamento empreendedor, assim não se trata de um 

curso para abrir empresas. (DOLABELA, 2008).  

Consequentemente, de acordo com a perspectiva de Dolabela, (2008), 

Drucker, (1987), Hisrich e Peters (2004), Pinchot (1989), o empreendedorismo não 

deve ser entendido, simplesmente, como o ato de abertura de uma empresa, como 

meio de desenvolvimento econômico e prática empresarial, mas principalmente 

como forma de transformação social. Afinal, todo empreendimento influencia e sofre 

influências do meio do qual faz parte, é composto de pessoas e necessita da 

colaboração delas para alcançar seus objetivos. 

Portanto, o empreendedorismo é econômico e também social na sua 

essência. Logo, os cursos de Biblioteconomia que buscam ou que pretendem formar 

profissionais empreendedores devem interpretar o empreendedorismo como forma 

de desenvolvimento dos projetos individuais, cuja finalidade é oferecer valor para a 

sociedade, independentemente de o egresso desejar ou vir a atuar como 

empresário, intra-empreendedor ou empreendedor social. 

É importante também que as escolas associem o desenvolvimento da 

capacitação empreendedora ao exercício da ética e da cidadania, que suas 

atividades pedagógicas proporcionem o contato do aluno com regulamentos, leis, 

questões orçamentárias e de fiscalização, que envolvem a criação de um projeto, 

como recomenda Dolabela (2008).  
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Através dos webfólios, verificou-se que os alunos da UDESC tiveram contato 

com empreendedores da área de Biblioteconomia e de outros segmentos do 

mercado, o que proporcionou a eles o aprendizado através dos relatos obtidos 

nesses encontros.   

Isso confirma o que Dolabela (2003) defende ao ressaltar que é importante 

que os alunos tenham contato com pessoas e/ou organizações, que sejam 

consideradas empreendedoras ou que apresentem alguma contribuição em sua área 

de conhecimento, para que os estudantes possam aprender quais foram os fatores 

técnicos e sociais que levaram os empreendedores a realização dos seus projetos. 

Para proporcionar aos estudantes o desenvolvimento deste tipo de 

aprendizado pode-se estabelecer parcerias entre a instituição de ensino e a 

sociedade, como também pode-se utilizar depoimentos de experiências vivenciadas 

por pessoas consideradas empreendedoras no campo de atuação profissional, ou 

que ainda possam contribuir com o avanço da área. (DOLABELA, 2003). 

A interação social é essencial no fomento do comportamento empreendedor 

nos discentes. Conforme defende Dolabela (2003, p. 104), se: 

 
a fonte de aprendizado é o mundo, a escola deverá aceitar essa dimensão e 
trazer a comunidade para dentro da sala de aula, derrubando muros. Aqui, a 
metáfora [...] refere-se a todos os limites de aprendizado criados e impostos 
por qualquer sistema, seja ela educacional, seja social.  

   
 Vale ressaltar que Dolabela (2003) considera a comunidade tanto o território 

que abriga a instituição de ensino, quanto um grupo de pessoas que tem relação 

com o empreendimento que o aluno pretende desenvolver. Por isso, o autor defende 

que é preciso estabelecer parcerias com as forças representativas destas 

comunidades, que podem ser líderes comunitários, associações de bairro, 

organizações sem fins lucrativos, civis ou militares, instituições religiosas, membros 

de grupos virtuais, dentre outros. Esta, é uma forma de desenvolver conhecimento 

através da socialização, conscientizando o aluno sobre a importância da cooperação 

de terceiros para a concepção e concretização dos seus projetos que, normalmente, 

são resultante de concepções individuais. 

 Mas, se os sonhos podem ter origem individual, a realização deles depende 

da ajuda de outras pessoas. É preciso que o aluno comece, ainda na sua formação 

universitária, a tecer sua rede de relacionamentos. A academia é responsável pela 
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formação do futuro profissional, mas também pelo seu contato com o seu futuro 

ambiente de atuação. (DOLABELA, 2003). 

 Assim, o estabelecimento de parcerias pela instituição de ensino proporciona 

ao aluno absorção de conhecimentos que contribuirão para a realização dos seus 

projetos profissionais. 

  Segundo Dolabela (2003), o relato sobre a experiência dos empreendedores 

é outro recurso social e interativo de fomento da aprendizagem, que desenvolve a 

capacidade intuitiva do aluno que absorve aquilo que considera importante das 

histórias dos empreendedores.  

Corroborando com o pensamento de Dolabela (2008) sobre a importância da 

sociedade como fonte de aquisição de conhecimento, situa-se a pesquisa de Freitas 

et al. (2007, não paginado), que defende que o ensino superior precisa voltar suas 

concepções didáticas e metodológicas para: 

 
[...] a preocupação com diferentes espaços, metodologia e formas de 
educar, em que o ser humano constrói e vivencia seu próprio aprendizado. 
Nessa perspectiva, o aprendizado se dá por meio de experiências vividas 
de participação do homem no mundo. É um fenômeno que reflete 
fundamentalmente a natureza social dos seres humanos capazes de 
construir o saber negociado nas suas ações e relações com os outros. 

 
Na perspectiva de Freitas et al. (2007), pode-se inferir que o saber adquirido 

através da prática vivenciada no dia a dia, exigirá do aluno a capacidade de 

interpretar o meio em que vive e as suas próprias experiências, logo as práticas 

pedagógicas nas instituições de ensino devem considerar que “[...] aluno deverá ser 

visto e tratado como sujeito do seu próprio desenvolvimento, de quem não se deve 

cobrar memorização [...]” (DUTRA; BELLUZZO, 2010, p. 58).   

O desenvolvimento da imagem profissional é outra possibilidade que o 

estabelecimento de parcerias entre a universidade e a sociedade pode proporcionar. 

De acordo com a constatação de Fraga, Mattos e Cassa (2008, p. 164) 

 
Considera-se pouco provável que o reconhecimento e a valorização do 
bibliotecário se dêem somente pelas ações isoladas. Por isso, entende-se 
ser importantíssima a integração entre o mundo acadêmico (representado 
pelas instituições de nível superior), e o mundo dos órgãos ligados à 
atuação profissional (conselhos, associações, sindicatos, dentre outros), em 
projetos que visem à divulgação da profissão [...] 

 
 Para Mattos e Cassa (2008), a parceria entre os Cursos de Biblioteconomia e 

representantes da sociedade contribui para dar ênfase à prática profissional do 
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bibliotecário e para Bernardes e Blattmann (2011, p. 103), a parceria é uma ação 

inovadora resultante do comportamento empreendedor, que permite integrar 

profissionais de áreas diversas para a resolução de problemas e acompanhar 

mudanças na organização.  

 Como se pode observar, estabelecer meios para que o ensino superior 

interaja com forças produtivas da sociedade é um recurso para desenvolver o 

aprendizado do discente, para construir e divulgar a sua imagem profissional, que 

permite ao estudante criar, ainda na graduação, uma rede de relacionamentos com 

outros profissionais, o que proporciona ao aluno e a instituição de ensino a 

possibilidade de monitorar as tendências que estão surgindo na sociedade e que 

influenciam a formação e a carreira profissional. 

Nesse sentido, buscou-se obter informações junto aos Cursos de 

Biblioteconomia da UDESC e da UEL com o objetivo de verificar se foram 

desenvolvidas parcerias entre as disciplinas de empreendedorismo e pessoas ou 

instituições que fazem parte da área de atuação do futuro bibliotecário. 

 Identificou-se que apenas o Curso de Biblioteconomia da UDESC estabeleceu 

uma parceria que possibilitou a participação dos seus alunos na empresa júnior da 

UFSC. Embora este acordo já tenha sido descontinuado, segundo a Docente A, os 

alunos do Curso da UDESC sugeriram a criação de uma empresa júnior naquela 

instituição e o Curso está estudando essa possibilidade.  

 Além da parceria, durante a pesquisa identificou-se que a Docente A, do 

curso Biblioteconomia da UDESC também utilizou como prática para desenvolver o 

conteúdo da disciplina de empreendedorismo e o aprendizado dos discentes o relato 

sobre a experiência dos empreendedores através dos webfólios, criados e mantidos 

pelos próprios alunos da disciplina. 

 Observou-se que os webfólios foram utilizados para registrar e disseminar 

entre os discentes da disciplina a descrição feita por eles dos depoimentos obtidos 

através das visitas feitas a empresas e das entrevistas que foram concedidas por 

bibliotecários empreendedores da Região de Florianópolis durante a realização da 

disciplina. 

 Assim, constatou-se que a Docente A, explorou o potencial interativo e de 

disseminação da internet para estimular o desenvolvimento do saber através da 

socialização entre os próprios alunos da disciplina e deles com outros profissionais 

que atuam no mercado da Região onde se encontra a UDESC. 
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De acordo com a pesquisa, as docentes entrevistadas que ministraram as 

disciplinas de empreendedorismo dos Cursos de Biblioteconomia da UDESC e da 

UEL tomaram conhecimento do trabalho do Fernando Dolabela através de um dos 

seus livros, intitulado “O Segredo de Luiza”, mas desconhecem as demais obras do 

autor que tratam, exclusivamente, das propostas para ensino do empreendedorismo 

“Oficina do Empreendedor” e “Pedagogia Empreendedora”. 

No caso do Curso de Biblioteconomia da UDESC, verificou-se que, além do 

contato com o trabalho do Dolabela sobre educação empreendedora, alguns 

exercícios desenvolvidos para colocar em prática o conteúdo da disciplina de 

empreendedorismo como a elaboração e avaliação do plano de negócios são 

sugestões encontradas no trabalho de Dolabela (2008). Já a criação e manutenção 

dos webfólios pelos alunos corresponde a uma adaptação das recomendações 

propostas por Dolabela para desenvolver a capacitação empreendedora através do 

estímulo ao debate sobre a temática do empreendedorismo estabelecendo relação 

com a área de atuação do aluno, por meio da utilização da descrição de relatos de 

entrevistas ou visitas a empreendedores e do estabelecimento de um sistema por 

parte do docente para acompanhar os alunos depois das exposições feitas na aula.   

Identificou-se também que a Docente A, do Curso de Biblioteconomia da 

UDESC concorda com a possibilidade de capacitar o aluno para desenvolver o 

comportamento empreendedor e/ou intra-empreendedor defendida nos trabalhos do 

Dolabela. 

Entre os professores dos Cursos de Biblioteconomia pesquisados, que 

responderam aos questionários e que foram entrevistados, observou-se que a 

Docente C, do Curso da UEL foi a pioneira na oferta da disciplina de 

empreendedorismo e também na aplicação da proposta didática do Dolabela. 

De acordo com a opinião da Docente C, a proposta didática de autoria do 

Dolabela serve para capacitar intra-empreendedores através do desenvolvimento da 

sua criatividade, da motivação para assumir responsabilidades. Embora, ao fazer 

sua avaliação da experiência desenvolvida, essa docente acabou por demonstrar 

não ter incorporado com convicção esse princípio da proposta do Dolabela quando 

afirmou: 

 
[...] a disciplina tem uma parte que trabalha muito, agora, as habilidades 

empreendedoras prá que ele seja um empregado empreendedor certo, que 
tenha essa capacidade criativa de interferir e de assumir as 
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responsabilidades, comprometimento, trabalha isso e depois tem essa parte 
de construir, montar uma empresa e, eu fiz um levantamento todos os 
alunos que passaram por essa disciplina isso não se concretizou, então 
isso, também levou a reformular a disciplina [...] (DOCENTE C). 

 
A Docente C gerou uma expectativa a respeito da criação de empresas pelos 

alunos que frequentaram a disciplina de empreendedorismo, mas a proposta 

didática do Dolabela “[...] foi concebida para estimular o desenvolvimento de 

empreendedores, e não para criar empresas.” (DOLABELA, 2008, p. 146).  

Logo, a proposta do Dolabela não se divide em duas partes como citou a 

Docente C, pois de acordo com esse autor o comportamento empreendedor é 

desenvolvido através do cumprimento das etapas que compõem a elaboração do 

plano de negócios, esse último corresponde a sua atividade principal.  

Segundo o depoimento das docentes que ministraram a disciplina de 

empreendedorismo nos Cursos de Biblioteconomia da UDESC e da UEL, a 

disciplina possibilita o desenvolvimento da criatividade e da motivação dos alunos, 

capacitando para o intra-empreendedorismo e a ampliação da visão do discente 

sobre atuação no mercado, embora se tenha observado que esta percepção é mais 

consistente por parte da docente da UDESC. 

Verificou-se, ainda, que a Docente C, embora tenha participado de um 

treinamento, entre 1999 e 2001, ministrado pelo próprio Dolabela, através do 

Programa Rede de Ensino Universitário de Empreendedorismo (REUNE), instituído 

pelo Governo Federal para disseminar a educação empreendedora nas IES e, em 

seguida, implantado a disciplina de empreendedorismo no Curso da UEL, parece ter 

enfrentado dificuldades ou barreiras que limitaram sua atuação ou, até mesmo sua 

própria compreensão sobre a proposta do Dolabela, que ultrapassa o universo do 

mundo dos negócios. 

Este fato, juntamente com o levantamento feito durante a pesquisa sobre o 

estímulo do governo brasileiro para disseminar o ensino do empreendedorismo na 

educação superior, entre as décadas de 1980 e 1990 do século XX, confirmam a 

participação e influência do trabalho do Dolabela na implantação da educação 

empreendedora naquele período da educação brasileira. 

Esses resultados, além de ratificarem a importância do estudo da proposta 

para o ensino do empreendedorismo desenvolvida pelo Dolabela também indicam a 

possibilidade de adoção dessa proposta no ensino da Biblioteconomia.  



144 

 

O comportamento empreendedor é citado em pesquisas do campo como um 

componente importante a ser fomentado durante a formação do bibliotecário, para 

que o profissional possa atuar no mercado de trabalho, apesar das dificuldades 

encontradas.  

Mas, as experiências no ensino da Biblioteconomia ainda são em número 

limitado, isto é, 09 cursos apresentam na matriz curricular a disciplina de 

empreendedorismo. Destes o Curso de Biblioteconomia da FURG ofertou a 

disciplina até 2013 da disciplina, sendo apenas os Cursos da UDESC e da UEL 

aqueles que seguem mantendo a oferta da disciplina de empreendedorismo. 

Embora nesse momento esteja limitado a essas duas instituições, estas 

experiências já oferecem elementos qualitativos que podem contribuir para o avanço 

do ensino do empreendedorismo na formação do bibliotecário brasileiro. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos resultados obtidos constatou-se que dos 26 cursos públicos de 

Biblioteconomia, informado pelo site da ABECIN, apenas 09 deles (UEL, UDESC, 

FURG, UFRJ, UnB, UFAL, UFC unidade de Juazeiro do Norte, UFC unidade de 

Fortaleza e UFRN) apresentam a disciplina de empreendedorismo em suas matrizes 

curriculares. 

Contudo, somente os Cursos de Biblioteconomia da UEL, UDESC e FURG 

(todos localizados na Região Sul) possuem experiência com a oferta efetiva da 

disciplina, confirmando que o empreendedorismo vem sendo trabalhado como 

conteúdo curricular na formação do bibliotecário brasileiro em número limitado de 

cursos, no entanto essas experiências têm revelado resultados qualitativos, que 

podem subsidiar os demais cursos para a implantação dessa disciplina. 

Por outro lado, apenas os Cursos de Biblioteconomia da UEL e da UDESC 

continuam ofertando a disciplina de empreendedorismo, enquanto o Curso da FURG 

ministrou a disciplina de 2009 até 2013, tendo retirado a mesma da sua matriz 

curricular em 2014, passando a ofertá-la apenas para o Curso de Arquivologia, 

paradoxalmente ministrada pelos próprios docentes do Curso de Biblioteconomia. 

Fato esse, que trouxe inquietações durante a pesquisa, buscando-se 

esclarecimentos a respeito dessa decisão, embora apesar dos esforços não tenha 

sido possível obter esclarecimento.  

Além disso, não foi identificada a oferta da disciplina de empreendedorismo 

nos Cursos da Região Nordeste apesar dessa localidade apresentar o maior número 

de Cursos públicos de Biblioteconomia no país (09) como também a maior 

quantidade de Cursos (04) que possuem a disciplina de empreendedorismo em suas 

matrizes curriculares.  

Nessa mesma Região também se verificou que alguns cursos de 

Biblioteconomia desenvolveram de forma esporádica ações para trabalhar o 

empreendedorismo junto aos discentes, como no caso Curso de Biblioteconomia da 

UFAL (por meio de trabalhos independentes, desenvolvidos por uma docente e uma 

aluna) e do Curso da UFC de Juazeiro do Norte (através da criação de uma 

empresa júnior que permaneceu existindo por pouco tempo). Entretanto, esse 

resultado confirma que esses Cursos de Biblioteconomia também consideram 

importante fomentar o empreendedorismo na formação do bibliotecário. 
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Durante a pesquisa, identificou-se ainda que os Cursos de Biblioteconomia da 

UNESP, UFSCar, UFSC, UFG e UFPE criaram com seus discentes as suas próprias 

empresas juniores para trabalhar o tema empreendedorismo na formação dos 

futuros bibliotecários. 

Assim, como pôde ser observado, alguns Cursos de Biblioteconomia já estão 

investindo no desenvolvimento da capacitação empreendedora dos seus discentes 

através da oferta da disciplina de empreendedorismo ou da iniciativa da abertura de 

empresas juniores. Isso indica que a área começa a despertar para a relevância do 

empreendedorismo na formação do bibliotecário brasileiro, o que poderá auxiliá-lo a 

gerar oportunidades de atuação no mercado, a agregar valor a sua produção 

profissional e principalmente, a desenvolver as suas potencialidades. 

A inclusão da disciplina de empreendedorismo nos Cursos de Biblioteconomia 

pode ainda proporcionar uma inovação na prática docente, pois este passa a 

assumir o papel de orientador, incentivador e de elaborador de perguntas que 

desencadeiam o processo de criatividade, de reflexão e de visão dos alunos sobre 

as oportunidades e ameaças do seu campo de trabalho. 

 Através dos depoimentos coletados verificou-se que os Cursos de 

Biblioteconomia que apresentam e que ofertam a disciplina de empreendedorismo, 

acreditam no potencial desse componente curricular para o desenvolvimento dos 

seus discentes a capacidade quanto à capacidade de adaptação, de identificação de 

novas oportunidades de atuação no mercado de trabalho, de atuação como um 

empreendedor ou intraempreendedor e de conscientização em relação à importância 

do empreendedorismo para a carreira profissional do bibliotecário, realizando novas 

experiências, compartilhando suas análises e resultados, para superação de limites 

para a consolidação do ensino do empreendedorismo no campo. 

Essas questões reforçam a necessidade da área de Biblioteconomia 

desenvolver um número maior de estudos sobre a possibilidade de introdução do 

ensino do empreendedorismo na formação do bibliotecário.  

Todavia, não há um consenso entre os Cursos de Biblioteconomia da UEL e 

da UDESC acerca da modalidade de oferta da disciplina de empreendedorismo. 

Segundo o depoimento da Docente C, do Curso de Biblioteconomia da UEL, a 

capacitação empreendedora deve ser uma escolha do discente e por isso a 

disciplina deve ser ofertada na modalidade optativa.  
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De modo distinto a Docente A do Curso de Biblioteconomia da UDESC 

defende que a disciplina deve ser obrigatória, porque o componente curricular está 

pautada no objetivo de formar o bibliotecário com o perfil empreendedor ou 

intraempreendedor.   

De acordo com as informações levantadas, a oferta da disciplina de 

empreendedorismo no Curso de Biblioteconomia da UEL parece ter sido motivada 

decorrente da iniciativa independente da Docente C que se tornou responsável pela 

disciplina, por sua participação individual em sobre a proposta didática do ensino do 

empreendedorismo de autoria de Fernando Dolabela. Depois dessa experiência foi 

que a Docente C passou a ministrar a disciplina (entre 1999 e 2001), tendo-se 

constituído na primeira experiência brasileira na área. Assim, a experiência da UEL é 

pioneira na área, tanto na oferta da disciplina de empreendedorismo quanto na 

aplicação da proposta didática de Dolabela na Biblioteconomia.  

Contudo, a Docente C da UEL mencionou fatos durante o seu depoimento 

que podem ter interferido na sua própria compreensão em torno do objetivo da 

proposta de Dolabela e do desenvolvimento da disciplina. Por exemplo, a duração 

do treinamento oferecido a professora (uma semana) caracterizando-se como um 

tempo muito limitado para a absorção da abordagem de uma proposta didática que 

introduz uma inovação na prática de ensino em sala de aula, buscando desenvolver 

o aprendizado através da experiência na vida real e da inversão de papéis dos 

docentes e dos alunos em relação a educação tradicional. Os professores 

assumindo o papel de orientadores e estimuladores do aprendizado, enquanto os 

alunos desenvolvem com maior autonomia o seu processo de aprendizagem.  

O treinamento oferecido do qual participou a Docente C inicialmente com o 

intuito de disseminar o ensino do empreendedorismo nos Cursos de Informática e 

Ciência da Computação das IES brasileiras, para o estímulo da criação de empresas 

na área de informática. Assim, a proposta didática de Dolabela, concebida para 

desenvolver o potencial empreendedor das pessoas, passou a ser aplicada pelo 

Governo brasileiro com o estrito objetivo de estimular o desenvolvimento da indústria 

nacional de software. Tendo, a partir de 1997, firmado uma parceria entre o 

SEBRAE-NACIONAL e o IEL-NACIONAL para propagar o uso da proposta didática 

de Dolabela em outras áreas do conhecimento das IES nacionais, oportunidade em 

que a Docente C teve acesso ao treinamento.  
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Esse contexto, que envolveu o treinamento da Docente C da UEL, 

provavelmente influenciou a sua visão acerca da proposta didática, como também 

da elaboração do plano da disciplina, que foi formulada apresentando ênfase na 

abordagem do empreendedorismo startup, que segundo o próprio depoimento da 

Docente C gerou uma expectativa quanto à abertura de empresas por parte dos ex-

alunos da disciplina. 

Vale ressaltar que a proposta didática de Dolabela objetiva o desenvolvimento 

do potencial empreendedor dos alunos e, consequentimente pode gerar o estímulo a 

criação de empresas, porém a sua abordagem se limita às três fases iniciais da 

idealização de uma empresa (estratégias para a identificação de uma oportunidade, 

estratégias para aproveitá-la e estratégias para buscar os recursos necessários para 

o desenvolvimento do projeto), que são as mesmas etapas empregadas no 

desenvolvimento de qualquer empreendimento com ou sem fins lucrativos. A quarta 

etapa que corresponde às estratégias para gerenciar o empreendimento (estratégia 

da sobrevivência, consolidação e crescimento), não é desenvolvida pela proposta do 

Dolabela.  Portanto, esta didática visa despertar o potencial empreendedor dos 

discentes, mas o tipo de empreendimento a ser desenvolvido, dependendo da 

escolha pessoal de cada aluno. 

Além disso, a Docente C da UEL também informou que, após o treinamento, 

o compartilhamento de informações acerca do empreendedorismo foi realizado com 

professores de outras áreas que participaram do mesmo treinamento que a 

professora e não entre os docentes do próprio Curso de Biblioteconomia da UEL. 

Contudo, o envolvimento da instituição de ensino é fundamental para o sucesso da 

implantação de uma disciplina de empreendedorismo, já que provoca uma mudança 

no comportamento dos professores e alunos que representam os talentos 

responsáveis pela propagação do trabalho desenvolvido pela instituição de ensino. 

Essas questões identificadas durante o trabalho confirmam que a Docente C da UEL 

enfrentou barreiras na implantação da disciplina “Empreendedorismo em Ciência da 

Informação” o que provavelmente interferiu no seu bom andamento.   

Durante a pesquisa constatou-se que os projetos pedagógicos do Curso de 

Biblioteconomia da UEL, de 2005 e 2013, destacam o “Espírito empreendedor” como 

uma das habilidades que precisam ser desenvolvidas na formação do bibliotecário. 

Contudo, após reformas curriculares o Curso de Biblioteconomia da UEL continuou 

mantendo a sua disciplina de empreendedorismo na modalidade optativa, apesar 
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desse componente curricular representar o principal recurso de que dispõe para 

alcançar o desenvolvimento do empreendedorismo proposto no seu projeto 

pedagógico. Por outro lado, a própria literatura da área de Biblioteconomia destaca a 

importância de formar o bibliotecário com o perfil empreendedor, cujo 

comportamento proativo e autônomo permite enfrentar a competitividade no 

mercado de trabalho. Então, como promover essa capacitação para todos os 

discentes através da oferta da disciplina de empreendedorismo na modalidade 

optativa? Tomando-se como base a experiência com o ensino do 

empreendedorismo através da proposta didática de Dolabela, constata-se que o 

ideal é ofertar a disciplina na modalidade obrigatória 

Contudo, é imprescindível que a instituição se comprometa com o apoio ao 

docente, porque caberá a ele a tarefa mais difícil de introduzir uma nova disciplina 

que alterará a rotina em sala de aula e o seu papel como educador, que passa a ser 

o guia do aluno no desenvolvimento de um novo comportamento. Assim, o docente 

estará inovando na sua prática profissional e desempenhando o papel de 

intraempreendedor, contribuindo, assim, para que a instituição de ensino também se 

torne empreendedora.  

As IES precisam internalizar o espírito empreendedor para desenvolvê-lo 

entre seus estudantes. Por isso, incluir uma disciplina de empreendedorismo na 

matriz curricular representa o início de um projeto que demanda a dedicação 

contínua para que se torne realidade.  

No fomento da capacitação empreendedora a instituição de ensino precisa 

trabalhar em equipe para criar um ambiente favorável. Logo, observou-se que o 

Curso de Biblioteconomia da UDESC empregou medidas para melhor preparar o 

desenvolvimento do perfil empreendedor idealizado para os seus formandos.  

O Curso da UDESC passou por uma reformulação curricular aprovada em 

2007, que introduziu a disciplina “Empreendedorismo e Gestão de Projetos em 

Serviços de Informação” na modalidade obrigatória, passando a ofertá-la, 

provavelmente a partir do segundo semestre de 2011. Este também proporcionou a 

participação dos seus alunos na Bibliojúnior da UFSC, através de uma parceria 

mantida até 2013. Desde então, o Curso da UDESC verifica a possibilidade de criar 

a sua própria empresa júnior a pedido dos alunos. Em 2013 o currículo passou por 

uma nova reformulação, entretanto a disciplina permaneceu na matriz curricular na 
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modalidade obrigatória, o que demonstra um elevado compromisso com a formação 

do bibliotecário empreendedor.  

Para desenvolver a disciplina de empreendedorismo, o Curso de 

Biblioteconomia da UDESC, no segundo semestre de 2013, contou com a 

colaboração de duas docentes para ministrar a disciplina. As atividades que 

permitiram colocar em prática o conteúdo desse componente curricular foram a 

criação, apresentação e avaliação de um plano de negócios elaborado pelos alunos, 

palestras e visitas para realização de entrevistas e interlocução com 

empreendedores da área de Biblioteconomia e de outras áreas. Além disso, a 

criação e manutenção de um webfólio que acrescentou um diferencial ao 

desenvolvimento da disciplina, permitindo aos alunos estabelecerem discussões 

sobre o empreendedorismo, realizarem conexões entre essa temática e as aulas 

teóricas, assim como constatações de que é possível se tornar um bibliotecário 

empreendedor.  

Diante desses fatores, pode-se inferir que o Curso de Biblioteconomia da 

UDESC desenvolveu um trabalho em equipe, proporcionando condições mais 

favoráveis ao fomento da capacitação empreendedora na instituição.  

Constatou-se ainda que as docentes dos Cursos de Biblioteconomia da UEL e 

da UDESC tiveram contato com a proposta didática de Dolabela e colocaram em 

prática o plano de negócios que corresponde à principal atividade da proposta do 

autor para o desenvolvimento do comportamento empreendedor. 

No caso da UDESC as docentes responsáveis pela disciplina além de 

colocarem em prática as sugestões apresentadas pelo Dolabela para a elaboração 

do plano de negócios pelos estudantes, introduziram uma inovação utilizando a 

criação de um webfólio para estimular o aluno a pesquisar sobre a elaboração do 

plano de negócios e sobre outras temáticas que podem dar suporte à criação desse 

plano. Logo, os próprios estudantes foram construindo o seu conhecimento para 

elaboração dos seus planos de negócios, se apropriando do tema 

empreendedorismo. 

As docentes do Curso de Biblioteconomia da UDESC utilizaram mais recursos 

para desenvolver o conteúdo da disciplina de empreendedorismo. Assim, diante dos 

depoimentos registrados nos webfólios dos alunos é possível verificar que as 

professoras adaptaram as sugestões do Dolabela e conseguiram que os discentes 

desenvolvessem o seu potencial e uma visão mais ampla sobre as oportunidades da 
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área de Biblioteconomia. Portanto, se aproximaram mais da proposta apresentada 

pelo Dolabela.  

No Curso de Biblioteconomia da UEL, a Docente C relatou que trabalha com 

jogos, dinâmicas em grupo e também com a solicitação da criação de um plano de 

negócios por parte dos alunos. Mas, o conteúdo explorado pela disciplina ficou 

restrito ao empreendedorismo voltado para a área de negócios e, apesar da Docente 

C destacar que os ex-alunos que frequentaram a disciplina de empreendedorismo 

não abriram empresas, a professora confirmou que a disciplina está voltada para o 

desenvolvimento do comprometimento, da responsabilidade, do espírito 

empreendedor e da capacidade do aluno para ser um empregado empreendedor, o 

que parece paradoxal a relação ao que efetivamente foi demonstrado na experiência 

da UEL.  

Logo, a disciplina do Curso de Biblioteconomia da UEL que é também 

baseada na proposta do Dolabela, cumpre em parte o papel de desenvolver o 

potencial empreendedor do discente, já que avança pouco em colocar os alunos na 

posição de empreendedor, o que necessariamente desenvolve o seu aprendizado 

através da prática, da experimentação, dos próprios erros, da busca por soluções. 

Assim, a inversão de papéis entre docente e aluno, que é imprescindível para 

demonstrar ao discente a sua capacidade para realizar seus projetos, não foi 

identificada na prática desenvolvida pela disciplina de empreendedorismo do Curso 

de Biblioteconomia da UEL, pois a Docente C trouxe para si, a responsabilidade de 

transferir o conhecimento, mantendo a dinâmica da disciplina no modelo tradicional 

de educação.  

Vale ressaltar que a decisão de empreender e o tipo de ênfase (econômica ou 

social) dada ao empreendimento só compete ao estudante. Por isso, a disciplina de 

empreendedorismo do Curso de Biblioteconomia da UEL apresenta resultados 

positivos, mas necessita de ajustes e de maior apoio institucional para que todos os 

alunos do Curso tenham a oportunidade de desenvolver o seu comportamento 

empreendedor.   

Os resultados obtidos nesta pesquisa, em especial a partir da experiência do 

Curso de Biblioteconomia da UDESC confirmam que é possível adotar a proposta 

didática para o ensino do empreendedorismo de autoria de Dolabela nos Cursos de 

Biblioteconomia. Porém, é necessário criar um ambiente colaborativo para que os 
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docentes desses Cursos possam desenvolver a didática e a inovação na sua prática 

docente em sala de aula. 

É preciso que se estabeleça uma troca de experiências entre os Cursos de 

Biblioteconomia que ofertam e aqueles que não têm essa experiência para que se 

possa debater de forma mais ampla a temática, trazendo maiores contribuições para 

a Biblioteconomia.  

Considerando que esse trabalho resulta de uma pesquisa desenvolvida no 

âmbito do mestrado acadêmico, cujo tempo é de dois anos e meio, observou-se a 

necessidade de desenvolvimento de novas pesquisas capazes de aprofundar o 

conhecimento a cerca dessas novas experiências, especialmente para ampliar das 

mudanças geradas pelo ensino do empreendedorismo nos discentes, nos egressos, 

nos docentes e no ensino da Biblioteconomia. 

Novas pesquisas podem ampliar os subsídios para a implantação do 

componente curricular do empreendedorismo nos Cursos de graduação em 

Biblioteconomia. Assim, como é importante desenvolver outros trabalhos que 

possam apresentar de forma mais específica as considerações dos discentes que 

frequentaram as disciplinas de empreendedorismo para que esses Cursos possam 

aprimorar a sua metodologia empregada.  

Todavia, é preciso ressaltar que os Cursos de Biblioteconomia devem 

compreender que o empreendedorismo não se limita ao desenvolvimento 

econômico, mas tem papel importante na promoção de mudanças e transformações 

sociais, por isso a oferta dessa disciplina deve considerar que na sua essência está 

o desenvolvimento do comportamento empreendedor, que pode resultar no fomento 

do empreendedorismo social, do empreendedorismo startup e do 

intraempreendedorismo.   
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APÊNDICE A  

Formulário para Registro de Informações Institucionais Coletadas nos Sites dos 
Cursos de Biblioteconomia das IES Públicas 

 
 
 

Instituições que 
possuem Cursos de 

Biblioteconomia/Sigla   

UF Região Endereço 
/Contatos 

Coordenadores Pública Privada Possui disciplina de 
empreendedorismo 

Modalidade 

 

        
Sim 

 
Não 

 
Optativa 

 
Obrigatória 
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APÊNDICE B 

Questionário enviado aos coordenadores dos Cursos de Biblioteconomia  
das IES Públicas  

  

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
INSTITUTO DE CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO 
 

 
Prezado (a), responsável pela coordenação de curso de Biblioteconomia da Universidade Estadual ou 
Federal X, 
 
   
Sou Gabriela Marinho dos Santos mestranda no curso de Pós-Graduação em Ciência da Informação 
da Universidade Federal da Bahia e estou desenvolvendo a minha dissertação cujo tema é “A 
importância da cultura empreendedora para a formação do bibliotecário” tendo como orientadora a 
professora Dra. Henriette Ferreira Gomes.  
 
Logo, para dar continuidade ao trabalho, solicito a V.S.ª algumas informações listadas abaixo, que 
não foram localizadas na página do curso da unidade e são de extrema importância para o 
andamento da pesquisa.  
 
 

QUESTIONÁRIO 

 
1-A disciplina de Empreendedorismo tem sido ofertada? E quais foram os períodos? 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
2-O que motivou a inclusão da disciplina no currículo do curso de Biblioteconomia?  
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
3- É desenvolvida alguma ação e/ou atividade que proporcione colocar em prática o conteúdo da 
disciplina ou são ministradas apenas aulas teóricas? 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  
4-Quais foram os docentes que ministraram a disciplina? É possível disponibilizar o contato com os 
docentes? 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
5-A disciplina sofreu alguma alteração desde o período da sua implantação até o momento? 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
6-É possível enviar o Programa da disciplina e o Projeto pedagógico do curso? 
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

Roteiro semi estruturado de entrevista 

 

 

a) verificar a questão da modalidade da disciplina de empreendedorismo; 

b) verificar por que apenas um Curso de Biblioteconomia oferta a disciplina de 

empreendedorismo na modalidade obrigatória; 

c) constatar o possível contato com o trabalho de ensino do empreendedorismo 

proposto por Fernando Dolabela; 

d) levantar a opinião dos docentes sobre a proposta didática de Dolabela; 

e) conferir a possibilidade de alguma parceria desenvolvida pela disciplina de 

empreendedorismo com alguma pessoa ou instituição que faz parte da área 

de atuação do futuro Bibliotecário; 

f) verificar informações sobre a parceria entre a UDESC e UFSC; 

g) esclarecer as lacunas que surgiram a partir das respostas dos questionários.  
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APÊNDICE D 

Modelo do texto padrão do Termo de autorização dos respondentes dos 
questionários 

  

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

  

  

  

Eu,                 , autorizo a mestranda Gabriela Marinho dos Santos a utilizar as 

informações que prestei ao responder ao questionário da sua pesquisa para a 

elaboração da dissertação no Curso de Mestrado em Ciência da Informação da 

Universidade Federal da Bahia, guardando sigilo quanto à minha identificação 

pessoal. 

  

  

  

                                  Cidade:                        , de                          de 2013.  

  

  

  

  

                            __________________________________________ 

Assinatura 
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APÊNDICE E 

Modelo do texto padrão do Termo de autorização dos respondentes das entrevistas  

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

  

  

  

Eu,                                          , autorizo a mestranda Gabriela Marinho dos Santos a 

utilizar as informações que prestei ao responder a entrevista da sua pesquisa para a 

elaboração da dissertação no Curso de Mestrado em Ciência da Informação da 

Universidade Federal da Bahia, guardando sigilo quanto à minha identificação 

pessoal. 

  

  

  

                                  Cidade:                        , de                          de 2013.  

  

  

  

  

                                   __________________________________________ 

                                                                  Assinatura 
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ANEXO – A  

Plano da disciplina de empreendedorismo da UEL 
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ANEXO – A (CONTINUAÇÃO) 
Plano da disciplina de empreendedorismo da UEL 
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ANEXO – B 

Plano da disciplina de empreendedorismo da UDESC 2013.3 
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ANEXO – B (CONTINUAÇÃO) 

Plano da disciplina de empreendedorismo da UDESC 2013.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171 

 

 
ANEXO – B (CONTINUAÇÃO) 

Plano da disciplina de empreendedorismo da UDESC 2013.3 
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ANEXO – B (CONTINUAÇÃO) 

Plano da disciplina de empreendedorismo da UDESC 2013.3 
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ANEXO – B (CONTINUAÇÃO) 
Plano da disciplina de empreendedorismo da UDESC 2013.3 
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ANEXO – C 

Plano da disciplina de empreendedorismo da FURG 2011.1 
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ANEXO – C (CONTINUAÇÃO) 
Plano da disciplina de empreendedorismo da FURG 2011.1 

 

 
 


