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RESUMO  

A presente pesquisa, com o título “Por uma Pedagogia Universitária: contribuições e 

possibilidades da educação para o empreendedorismo no século XXI” traz à discussão o 

tema Pedagogia Universitária, tendo como objetivo central analisar como a Pedagogia 

Universitária, aliada ao ensino de empreendedorismo e inovação, pode contribuir na 

construção de novas dinâmicas para a sala de aula e na implementação de estratégias 

inovadoras de ensino que possam favorecer o desenvolvimento de competências 

profissionais nas mais diversas áreas com mais eficácia. O estudo se concentra na Linha 

de Pesquisa “Práticas Educativas e Formação do Profissional Docente” e o lócus da 

pesquisa foi uma instituição de ensino superior localizada no Sul de Minas Gerais. A 

pesquisa é de natureza quanti-qualitativa, a abordagem é dialético-descritiva e se 

desenvolveu por meio de uma pesquisa de campo, uma análise documental de projetos 

pedagógicos dos cursos de Engenharia, período 2011-2015, além do levantamento 

teórico-conceitual sobre Pedagogia Universitária - por se tratar de um tema relativamente 

novo - e da Pedagogia Empreendedora (DOLABELA, 2003). Os fundamentos da 

Pedagogia Empreendedora foram articulados às manifestações dos egressos e 

aproximados aos fundamentos da Pedagogia Universitária, a partir do conceito de 

“ensinagem” teorizado por Pimenta e Anastasiou (2005). Foi evidenciado o 

reconhecimento dos profissionais (egressos) quanto às repercussões da educação para o 

empreendedorismo em sua trajetória profissional, apontando elementos que podem 

contribuir fundamentalmente para as discussões em torno de uma pedagogia própria ao 

ensino superior, a partir de uma visão mais empreendedora aplicada à organização de 

projetos pedagógicos mais inovadores, bem como à implementação de metodologias que 

levem à superação da dicotomia entre ensino e aprendizagem, chegando até a sala de aula 

e sendo o professor e o aluno protagonistas do processo de ensinagem. Tal pedagogia 

deve ser capaz de sofrer metaformoses, no sentido de assumir sua condição de parceira 

com os novos processos produtivos, num quadro de complexidade natural que tomou 

conta das instituições de ensino superior e da formação para uma profissão. 

Palavras-chave: Pedagogia Universitária; Educação Empreendedora; Ensino Superior. 
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ABSTRACT 

The present research, entitled "For a University Pedagogy: contributions and possibilities 

of education for entrepreneurship in the 21st century" brings to discussion the theme of 

University Pedagogy, aiming to analyze how University Pedagogy, together with 

entrepreneurship education and innovation, can contribute to build new dynamics in the 

classroom, encouraging innovative teaching strategies that may favor the development of 

professional competences, more effectively, in most diverse areas. The study focuses on 

a research line entitled "Educational Practices and Training of Professional Teacher" 

having as the locus a higher education institution located in  the South of Minas 

Gerais.The research is quantitative-qualitative in nature, while the approach is dialectic-

descriptive, developed through a field research, a documentary analysis of pedagogical 

projects of Engineering courses, between 2011-2015, in addition to a theoretical-

conceptual survey about University Pedagogy - being it a relatively new theme - and 

Entrepreneurial Pedagogy (DOLABELA, 2003). The foundations of entrepreneurship 

pedagogy were articulated with manifestations of graduates and approximated to the 

foundations of University Pedagogy, based on the concept of "ensinagem" theorized by 

Pimenta and Anastasiou (2005). It was evidenced the recognition of professionals 

(graduates) regarding repercussions of education for entrepreneurship in their 

professional career, pointing out elements that can contribute fundamentally to 

discussions about an own pedagogy to higher education, built from a entrepreneurial 

vision applied to more innovative pedagogical projects, as well as the implementation of 

methodologies that lead to overcoming the dichotomy between teaching and learning, 

reaching the classroom and allowing teacher and student to be protagonists of the 

“ensinagem” process. Such pedagogy must be able to undergo metamorphoses in order 

to assume its condition of partnership with new productive processes, within a framework 

of natural complexity that has taken over institutions of higher education and training for 

a profession. 

Keywords: University Pedagogy; Entrepreneurial Education; Higher education. 
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APRESENTAÇÃO  

 

Esta Dissertação de Mestrado em Educação, da Universidade do Vale do Sapucaí 

(Univás), vincula-se à Linha de Pesquisa Práticas Educativas e Formação do Profissional 

Docente e ao Grupo de Pesquisa em Educação e Gestão (GPEG), certificado pela Univás 

e cadastrado no Diretório Nacional de Pesquisa (CNPq). Com o título “Por uma 

Pedagogia Universitária: contribuições e possibilidades da educação para o 

empreendedorismo no século XXI”, o trabalho traz ao debate o ensino e a aprendizagem 

no nível superior, por meio do que tem sido denominado por alguns pesquisadores como 

“Pedagogia Universitária”. A expressão “Pedagogia Universitária” é definida por Cunha 

na obra “Enciclopédia Universitária”, significando um campo polissêmico de produção e 

aplicação dos conhecimentos pedagógicos na educação superior. Esse tema, enquanto 

campo de pesquisa, tem sido alvo de investigação somente em estudos mais recentes, 

especificamente nos últimos anos do século XX, em que ocorreu uma ampliação das 

pesquisas colocando em debate a educação superior. Conforme analisado por Pimenta e 

Anastasiou (2005), as investigações são, principalmente, relacionadas ao contexto da 

expansão e diversificação da educação superior.   

Segundo as referidas autoras e reforçado em Cunha (2011), diversos 

pesquisadores, mundialmente, tem se dedicado a estudar essa temática nas últimas 

décadas. No caso deste trabalho, a pesquisa se deu a partir da seguinte indagação: Como 

as práticas e fundamentos da educação para o empreendedorismo podem contribuir para 

uma Pedagogia própria ao ensino superior para que ocorra a “ensinagem”, na perspectiva 

teorizada por Pimenta e Anastasiou (2005)?   

A pesquisa teve como objetivo central analisar como a Pedagogia Universitária, 

aliada ao ensino de empreendedorismo e inovação, pode contribuir na construção de 

novas dinâmicas para a sala de aula e na implementação de estratégias inovadoras de 

ensino que possam favorecer o desenvolvimento de competências profissionais nas mais 

diversas áreas com mais eficácia. A fim de atingir este objetivo, procuramos aproximar 

aos fundamentos da Pedagogia Universitária, enquanto campo de pesquisa, os 

fundamentos teóricos que embasam a Pedagogia Empreendedora (DOLABELA, 2003), 

confrontando-os com as práticas de ensino de empreendedorismo e inovação 

desenvolvidas nas aulas dos cursos de Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de 
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Computação e Engenharia Biomédica no Instituto Nacional de Telecomunicações 

(Inatel), por meio da percepção de seus egressos, sendo o alvo da pesquisa os formandos 

no período de 2011-2015 nestes cursos de graduação. Portanto, estudantes do período de 

2007 a 2011, uma vez que são cursos de cinco anos de duração. 

Com esse propósito, se tornaram objetivos específicos desta pesquisa:  

 Levantar os principais autores e conceitos de Pedagogia Universitária. 

 Identificar nos projetos pedagógicos da instituição pesquisada, no período 

delimitado, o perfil da disciplina de empreendedorismo e inovação. 

 Identificar se, na percepção dos egressos, há alguma relação entre ensino de 

empreendedorismo e inovação e a atuação dos mesmos no mercado. 

Este estudo empírico visou conhecer as repercussões da educação para o 

empreendedorismo, desenvolvida na referida instituição de ensino superior (IES) no 

processo de formação profissional dos estudantes, a partir da voz dos próprios estudantes, 

sendo as suas manifestações articuladas aos fundamentos da Pedagogia Empreendedora, 

preconizada por Dolabela (2003), a fim de identificar elementos para contribuir com a 

discussão em torno de temática “Pedagogia Universitária”. Sem a pretensão de esgotar a 

discussão ou oferecer fórmulas, este trabalho tem a sua relevância, principalmente, para 

o campo do ensino superior. Também apresenta certa originalidade e inovação graças às 

articulações teóricas e empíricas aqui apresentadas, tendo em vista o grande incentivo à 

educação para o empreendedorismo, em nível nacional e internacional, principalmente 

por organismos internacionais, pela Unesco, bem como pelas políticas educacionais do 

século XXI, de modo geral.  

Cabe observar que, desde as últimas décadas, a educação para o 

empreendedorismo, que era predominantemente no ensino superior, se estendeu também 

à educação básica e vem cada vez mais sendo disseminada esta formação, entre apologias 

e críticas. Daí a importância de novas bases conceituais que possam sustentar as 

atividades inerentes ao ensino, no nível superior, bem como estratégias inovadoras 

capazes de promover a permanente formação humana e profissional, em constantes 

desafios.  

A questão tomada como objeto de estudo, nesta dissertação de mestrado, pode ser 

considerada recorrente na área da educação superior se for apreendida no contexto mais 

abrangente da formação profissional, tanto dos profissionais docentes como dos 
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profissionais egressos em suas respectivas áreas, os quais irão ocupar os mais diversos 

cargos na sociedade. Como analisam Tommasi, Warde e Haddad (1998), a queda da 

qualidade do ensino é um dos efeitos da presença de políticas neoliberais que advogam 

pela diminuição da participação do Estado no oferecimento e controle da qualidade do 

ensino, seja ele básico ou superior. 

Com este trabalho esperamos contribuir e favorecer novas discussões e reflexões 

não somente em torno da formação e preparação de profissionais para o exercício da 

docência, mas, principalmente, em torno de uma questão maior, que é a eficácia do 

trabalho educativo que se desenvolve nas instituições de ensino superior, oferecendo 

elementos originados de uma prática de educação para empreendedorismo e da chamada 

“Pedagogia Empreendedora” (DOLABELA, 2003) à constituição de uma pedagogia 

própria ao ensino superior. Nessa direção, o trabalho de pesquisa apresenta a seguinte 

estrutura: 

 

ESTRUTURA DO TRABALHO E ASPÉCTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa contou com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade do Vale do Sapucaí (Univás) e respeitou todos os critérios éticos conforme 

Resolução 466/2012.  O nome da instituição pesquisada está sendo divulgado porque 

houve autorização do responsável para tal, porém, foram mantidos o anonimato e a 

privacidade dos participantes da pesquisa, bem como mantidos em sigilo os documentos 

disponibilizados para análise. 

A opção pela estrutura deste trabalho, enquanto pesquisa acadêmico-científica se 

deu, fundamentalmente, tendo em vista as questões e os objetivos propostos. A seguir, 

apresentamos a estrutura utilizada para a organização deste texto, procurando 

proporcionar a máxima fidelidade possível à lógica metodológica que orientou o 

desenvolvimento do trabalho de pesquisa: 

A seção 1, considerada como Introdução, foi intitulada como “Considerações 

Introdutórias”, porque entendemos ser necessário delinear o contexto econômico, político 

e social em que se deu a escolha do objeto de estudo e as condições de formação e de 

profissionalização deste próprio pesquisador que motivaram esta pesquisa. 
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Na seção 2, com o título “Procedimentos e percursos Metodológicos”, apresentamos os 

percursos e procedimentos metodológicos e outros relacionados à metodologia adotada e 

seus fundamentos. 

Na seção 3, procuramos trazer aproximações teóricas entre Pedagogia Universitária e 

Pedagogia Empreendedora, tendo em vista a educação para o empreendedorismo e a 

inovação como estratégias para enfrentar a complexidade da educação superior no século 

XXI e melhorar a performance da formação profissional, em suas diversas dimensões. 

Na seção 4, com o título “Análise e Discussão de Dados: Triangulação de informações 

empíricas, documentais e experiências”, apresentamos alguns dos dados coletados na 

pesquisa de campo, organizados em gráficos e tabelas e, ao mesmo tempo interpretados 

à luz dos fundamentos teóricos, tomados como aporte neste trabalho de pesquisa, além da 

nossa experiência na docência e coordenação do Núcleo de Empreendedorismo (NEmp). 

Na seção 5, são apresentadas as conclusões finais. 
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SEÇÃO 1 

 

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Diante de um novo mundo produtivo que se instalou a partir da segunda metade 

do século XX, uma grande ênfase passou a ser dada à educação, em nível mundial, 

enquanto processo de formação humana e profissional. Principalmente nas últimas duas 

décadas do referido século, no contexto do movimento da globalização e do 

desenvolvimento das tecnologias, a educação, em todos os níveis, passou a ser tomada 

como mola propulsora do desenvolvimento econômico e também como política para 

redução da pobreza, do desemprego, entre outros, sendo indiscutível a sua importância 

nos dias atuais, em qualquer parte do mundo. É possível dizer, com base na literatura 

visitada no percurso de elaboração deste trabalho, que esse é um cenário em 

transformações nos aspectos econômicos, políticos, culturais e sociais, denominado por 

alguns especialistas de “Reforma”, a qual tem sido caracterizada como reestruturação dos 

sistemas educacionais e da própria profissão docente. Segundo Oliveira (2004), são 

reformas que acontecem não apenas no Brasil, mas nos demais países da América Latina 

e que têm trazido mudanças significativas para os trabalhadores docentes. “São reformas 

que atuam não só no nível da escola, mas em todo o sistema, repercutindo em mudanças 

profundas na natureza do trabalho escolar”, bem como na profissão (OLIVEIRA, 2004, 

p. 1128). 

Diante de novas demandas sociais e econômicas, as propostas de mudanças na 

educação vêm sendo justificadas por questões que põem em discussão as finalidades e os 

compromissos das instituições de ensino, historicamente definidos, enquanto instituições 

políticas e sociais, em todos os níveis. No caso da educação superior, esses compromissos 

e finalidades estão sendo reestruturados e discutidos levando em consideração a sua 

relação com a sociedade na qual está inserida e os desafios da sua realidade, sendo esta 

entendida neste trabalho como a realidade do mercado em face dos novos processos de 

produção no mundo globalizado e tecnologizado. É nesse cenário que surgem as 

discussões em torno da educação superior, ganhando destaque a chamada “Pedagogia 

Universitária”. Isso posto, passamos a apresentar o processo que permeou a lógica 

estrutural desta pesquisa.  



21 
 

Primeiramente, foi realizada uma pesquisa exploratória teórico-conceitual sobre o 

tema “Pedagogia Universitária”, procurando identificar os principais autores que têm se 

debruçado à discussão do tema. Por meio deste trabalho, foi possível selecionar alguns 

dos principais aportes teóricos que se tornaram referência aos trabalhos acadêmico-

científicos e também foram selecionados para este estudo. Ao fazer um delineamento 

básico do campo teórico sobre o tema, por meio de uma pesquisa exploratória rápida, 

realizada no meio eletrônico, em revistas e periódicos, bem como em trabalhos 

acadêmicos, observamos que alguns pesquisadores, com tradição em pesquisa na 

educação superior, têm sido referências no campo acadêmico, em pesquisas de 

Dissertação de Mestrado e Doutorado.   

Entre os que tivemos acesso ao longo do período de realização deste trabalho, 

destacamos: Selma Garrido Pimenta, Léa das Graças Anastasiou, Elisa Lucarelli, Maria 

Isabel Cunha, Denise Leite, Marília Morosini, Marcos Tarciso Masetto, António Nóvoa, 

Henry Giroux, Maurice Tardif, Claude Lessard, Ilma Passos A. Veiga, Francisco 

Ibernóm, João Formosinho, Bernadete Angelina Gatti, Maria Amélia Santoro Franco1, 

entre outros. Nos últimos anos, esses pesquisadores têm se debruçado a debater questões 

do ensino superior e são unânimes em apontar a necessidade de haver uma pedagogia 

universitária. Também têm discutido a importância de se formar professores 

universitários pedagogicamente diante da complexidade do contexto do final do século 

XX e início do século XXI.  

Considerando que a universidade é uma instituição educativa, enraizada nos 

contextos sociais, econômicos e culturais e que tem como finalidade o permanente 

exercício da produção de conhecimento e da formação de profissionais, esta pesquisa se 

insere na perspectiva da formação profissional sem, no entanto, desconsiderar o pilar em 

que se sustenta, legalmente, a universidade, a saber: ensino, pesquisa e extensão.  A 

própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), nº 9394, de 1996, 

estabelece em seu artigo 66 que “A preparação para o exercício do magistério superior 

far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 

doutorado” (BRASIL, 1995), mas não menciona mais orientações em relação à formação 

pedagógica. Diante desse princípio legal, os cursos de mestrado e doutorado são 

                                                           
1 Optamos por citar o nome completo desses pesquisadores na intenção de contribuir com pesquisadores, 

principalmente de outras áreas do conhecimento e os iniciantes em pesquisa, os quais podem não ter essa 

desenvoltura com os autores da área pedagógica. 
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organizados muito mais com foco na pesquisa e, pouco é tratado de questões, 

propriamente, pedagógicas e metodológicas. 

Diante do exposto e, tendo em vista esse tripé, tratar de uma pedagogia para o 

ensino superior que contemple todas essas dimensões foi um grande desafio. Isso, 

considerando o que ressalta Cunha (2006), a formação de profissionais, na atualidade, 

exige considerar a grande diversificação de serviços e modos de produção, que ocorreram 

desde a década de 1970, em nível global, mas também de êxitos pelo direito à educação, 

traduzida na exigência da democratização do acesso à universidade, somando-se, ainda, 

os imperativos da economia que passaram a exigir uma maior qualificação de mão de 

obra nos setores chave da indústria.  

Em contato com a literatura relacionada ao ensino superior, foi possível 

compreender o novo cenário da educação superior e reconhecer que as instituições de 

ensino e seus profissionais estão diante de novas preocupações, perspectivas e desafios 

que, até então, não faziam parte das discussões acadêmicas, como é o caso da ênfase dada 

à avaliação institucional no nível superior, o que vem suscitando o aumento de 

questionamentos em relação ao ensino, às práticas docentes, aos saberes pedagógicos e à 

qualidade de formação dos seus egressos ao chegarem ao mercado de trabalho. Não é 

nossa intenção, neste trabalho, entrar nos meandros desse contexto e de suas 

consequências, nem tão pouco no mérito dessas mudanças, mas, sim, dar foco às questões 

relacionadas ao ensino, à aprendizagem e ao processo de ensinagem. Porém, não é 

possível desconsiderar alguns eventos que podem ser considerados como determinantes 

dessa nova conjuntura que vem se instalando no ensino superior, no bojo de um conjunto 

de reformas, evidenciando a necessidade de mudanças no que se refere às questões da 

educação e formação das gerações. Isso porque houve uma expansão comprovada de 

acesso às instituições formais de ensino, a partir da década de 1990, mas não houve 

qualquer política de formação de professores, principalmente no ensino superior, como 

demonstram alguns estudos aos quais tivemos acesso no decorrer desta pesquisa.  

No caso da investigação no campo do empreendedorismo, estudos e reportagens 

da mídia têm demonstrado que ela teve o seu período de maior crescimento a partir da 

década de 1990, com a emergência da economia do conhecimento, impulsionada, 

principalmente, pelo neoliberalismo, pela revolução tecnológica e pelas repercussões da 

globalização. Alguns críticos argumentam que, em consonância aos ideais neoliberais, a 

educação para o empreendedorismo vem sendo orientada sob o argumento da 



23 
 

preocupação com a questão social, formação para a cidadania, enfrentamento do 

desemprego, principalmente diante do movimento “Educação para Todos” e/ou “Todos 

Pela Educação”, os quatro pilares da educação (Aprender a conhecer, Aprender a fazer, 

Aprender a viver com os outros e Aprender a ser), entre outros, como denunciam Shiroma, 

Garcia e Campos (2011). De acordo com essas autoras, na ótica dos empresários, trata-se 

não apenas de reformar a educação e a escola, buscando torná-la mais eficaz e adequada 

às novas demandas do capital, mas também de formar “um trabalhador de novo tipo”, 

com disposições subjetivas e atitudinais compatíveis com a nova sociedade.  

 

1.1 PRESSUPOSTOS E CENÁRIOS  

 

Neste trabalho de pesquisa, partimos de alguns pressupostos que foram possíveis 

graças às leituras realizadas no curso e no trajeto desta pesquisa os quais fizeram sentido 

para nós em face da nossa experiência profissional no ensino superior. Dentre eles, 

reconhecemos que o contexto de atuação dos professores universitários está cada vez mais 

complexo diante das mudanças das últimas décadas do século XX.  

Como descreve Souza Santos (2011), são mudanças não apenas de ordem 

econômica que se instalaram a partir da década de 1970, em nível global, mas mudanças 

de ordem política e cultural com as quais as instituições passaram a se defrontar, 

colocando em cheque as suas funções tradicionais, principalmente, as universidades. São 

mudanças citadas pelo autor: a massificação do ensino, a heterogeneidade dos estudantes 

que chegam ao ensino superior, a inserção das tecnologias, a reestruturação do ensino 

superior, o ensino a distância, a mercadorização da educação, além da reestruturação do 

mundo produtivo, diante da globalização e da nova economia, no final do século XX. 

Nesse cenário, nos orientamos pelo pressuposto de que formar profissionais 

competentes para atuar em novas funções originadas desse novo cenário produtivo, 

globalizado, tecnologizado e em constantes transformações, tornou-se proposição das 

políticas de ensino superior, diante das novas demandas, não somente do mercado, mas 

também da própria sociedade, que espera que a universidade cumpra a sua tarefa de 

produzir e disseminar conhecimento nas diversas áreas, bem como preparar com 

competências técnicas, éticas e humanas seus profissionais. Especialistas apontam que a 

problemática da formação profissional está atrelada à qualidade do ensino e, 
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consequentemente, à ação docente, exigindo, portanto, do professor universitário, uma 

formação pedagógica mais ampla, no entanto, historicamente, a formação pedagógica não 

fez parte das questões do ensino superior. Com professores improvisados ou indicados, 

que são profissionais de uma determinada área de formação técnico-profissional, mas sem 

preparo didático-pedagógico, sempre acabou reinando a máxima no dizer comum: “quem 

sabe fazer, sabe ensinar”.  

Nas últimas décadas do século XX, esse cenário começa a mudar 

progressivamente, ganhando impulso com a instituição do sistema de avaliação nacional 

da educação superior, pelo qual o docente passa a ter seu desempenho avaliado, inclusive 

didático. Com a evolução da perfomance do processo de avaliação no contexto de novas 

regulações do ensino superior, e diante desafios enfrentados no exercício dessa profissão, 

a discussão e reflexão da docência começa a ganhar espaço no cenário acadêmico.  

As discussões em torno do tema “Pedagogia Universitária” se originam desse 

cenário, mas a literatura sobre o tema ainda é escassa. Para Pimenta e Anastasiou (2005, 

p. 37), no nível de ensino superior, normalmente, 

[...] os professores, embora possuam experiência significativa e mesmo 

anos de estudos em suas áreas específicas, predomina o despreparo e 

até um desconhecimento científico do que seja o processo de ensino e 

aprendizagem, pelo qual passam a ser responsáveis a partir do instante 

em que ingressam em sala de aula. 

 

Pimenta e Anastasiou (2005) e também Cunha (2004, 2006, 2011) consideram que 

a Pedagogia Universitária ainda é um campo de pesquisa relativamente novo e não conta 

ainda com conhecimento acumulado capaz de mobilizar novas ações e mudanças mais 

sólidas no formato tradicional das aulas do ensino superior. Essa condição também é 

reforçada em discussões e pesquisas realizadas por outros autores, como os já citados 

neste texto. 

Essa conjuntura passou a delimitar, por um lado, as novas funções específicas do 

ensino e da aprendizagem e, por outro lado, exigiu, ao mesmo tempo, um repensar sobre 

a relação pedagógica, historicamente estabelecida entre o ensinar e aprender, em todos os 

níveis, como defendem as autoras. Com isso, justificamos a importância do tema 

pesquisado, tendo em vista as novas demandas e desafios no que se refere à docência no 

ensino superior e ainda considerando a nossa experiência profissional no mercado e no 

ensino de empreendedorismo e inovação no nível superior no Instituto Nacional de 

Telecomunicações (Inatel), localizado no Sul de Minas Gerais, vislumbramos 
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perspectivas de aproximações do ensino de empreendedorismo e inovação à Pedagogia 

Universitária.  

Por ser essa instituição uma referência nacional e internacional em inovação e 

empreendedorismo, há mais três décadas, a hipótese que orientou esta pesquisa foi a de 

que, nesse contexto, as aulas de empreendedorismo e inovação e as atividades educativas 

realizadas nesta direção, especialmente por terem propósitos de formar profissionais 

empreendedores, representam um espaço de produção de saberes e competências na 

organização e condução do processo de ensinar e aprender. Portanto, essas ações 

educativas, realizadas de modo formal ou informal, de caráter obrigatório ou opcional, 

podem contribuir no sentido de fornecer elementos para a implementação de novos 

processos educativos e/ou uma pedagogia própria ao ensino superior, mais inovadora e 

mais coesa ao que tem sido denominado e fundamentado como “Pedagogia 

Universitária”. 

Desde o projeto, reconhecemos a ousadia e as dificuldades que teríamos pela 

frente, mas o interesse pelo tema veio também da necessidade de ampliação de saberes 

didático-pedagógicos e epistemológicos deste próprio pesquisador. Segundo Creswell 

(2010, p. 25), um projeto de pesquisa envolve “os planos e os procedimentos para a 

pesquisa que abrangem as decisões desde as suposições amplas até métodos detalhados 

de coleta e de análise de dados”. Conforme esse autor, a seleção de um projeto de pesquisa 

também se baseia nas experiências pessoais dos pesquisadores, suas necessidades e no 

público ao qual o estudo se dirige. No entanto, o autor ainda explica que a decisão final 

do tema de pesquisa, o delineamento das questões, metodologia e objetivos não se trata 

de algo simples e tranquilo.  

Ao longo do percurso da pesquisa, pudemos nós concordar com Creswell (2010), 

pois são muitas as perguntas e indagações, também muitas divagações, que nos envolvem 

ao longo do percurso de leituras, escrita e sessões de orientação. Fundamentos e questões 

se renovam continuamente, movidos pelas novas informações e dados com os quais 

vamos tomando contato, mas permanecendo sem respostas. No caso do tema Pedagogia 

Universitária, as leituras ampliaram meu olhar para outras dimensões da relação ensino e 

aprendizagem, principalmente ao entrar em contato com o termo e o conceito de 

“ensinagem” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005), do qual originou a questão que veio a 

nortear esta pesquisa: Como as práticas e fundamentos da educação para o 

empreendedorismo podem contribuir para uma Pedagogia própria ao ensino superior?  
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De acordo com as autoras, só se pode afirmar que houve ensino se houver 

aprendizagem, pois, “o conceito de ensinagem comporta em si a superação da falsa 

dicotomia da natureza do ensinar e do aprender”, uma vez que carrega consigo 

compromissos éticos, políticos e sociais da atividade docente para com os alunos, “a qual 

se realiza em determinado espaço institucional” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 

204). O termo “ensinagem” tem sido mais comumente utilizado no âmbito do ensino 

superior e uma questão que pode justificar e, talvez, até explicar o emprego do termo 

“ensinagem” na pedagogia universitária e a sua crescente evidência no cenário 

educacional, é o fato de haver tantos professores que ainda afirmem que ensinaram, mas 

o aluno é que não aprendeu, como explicam as autoras. Diante do exposto, o sentido do 

termo “ensinagem” vai além da Didática, pois não basta ter a intencionalidade de ensinar.  

O conceito de ensinagem considera os objetivos que o docente estabelece e as 

habilidades a serem desenvolvidas em cada série de conteúdos e não se trata apenas de 

didática ou de ser didático ou não. Trata-se do “resultado, atingir ou não os objetivos”, 

portanto, há que ter clareza sobre onde se pretende chegar naquele momento com o 

processo de “ensinagem” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 195). Cabe, assim, 

destacar que o fundamento teórico das categorias “ensino” e “aprendizagem” no ensino 

superior, utilizadas neste trabalho, tem como referência o conceito de “ensinagem”, 

teorizado por Pimenta e Anastasiou (2005). 

A renovação das estratégias sugere o surgimento de novos meios e a busca por 

condições diferenciadas e favoráveis ao desenvolvimento do processo de ensinagem. O 

docente, como principal responsável pelo processo de ensinagem, para abraçar o desafio 

de utilizar novas estratégias de ensino precisa, a priori, ampliar seus conhecimentos 

pedagógicos, o que o possibilitará perceber a sala de aula com outra visão. Ele pode 

encontrar algumas limitações, até mesmo pessoais, em se colocar diante de uma nova 

ação de ensino-aprendizagem nas instituições de ensino superior, mas se houver um 

projeto institucional que tenha em seu foco o ensino e a aprendizagem, as mudanças são 

mais viáveis. Como explica Pimenta e Anastasiou (2005), as estratégias no processo de 

ensinagem contribuem para a composição de meios, atitudes, pensamentos e 

comportamentos positivos da parte discente e docente. 

No caso da “Pedagogia Empreendedora”, tomada como fundamento teórico 

basilar neste estudo, trata-se de fundamentos de uma metodologia de ensino de 

empreendedorismo para crianças e jovens, apresentados por Dolabela (2005), baseada em 
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estratégias pedagógicas que estimulam a formação de sonhos e a busca de sua realização. 

Essa pedagogia trata o empreendedorismo como uma forma de ser e não somente de fazer, 

transportando o conceito que nasceu na empresa para todas as áreas da atividade humana. 

 De acordo com informações do site do seu próprio autor, a Pedagogia 

Empreendedora foi aplicada com sucesso em diferentes escolas, cidades e contextos. O 

seu teste piloto foi feito em 2002, nas cidades de Japonvar, norte de Minas Gerais e Belo 

Horizonte. A partir de então, várias cidades a implementaram em toda a rede pública 

municipal (e algumas na rede estadual): Santa Rita do Sapucaí (MG), Guarapuava (PR), 

Três Passos (RS), São José dos Campos (SP), Jacarezinho (PR). O autor relata, nesse 

espaço eletrônico que, em 2003 a Pedagogia foi implementada em 86 cidades do Paraná, 

selecionadas pelo seu IDH, em um projeto do Sebrae-PR. Em sua totalidade a Pedagogia 

Empreendedora já foi aplicada em 93 cidades, atingindo 8.400 professores, 224.000 

alunos e uma população de cerca de dois milhões de habitantes. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO E CONSTRUÇÃO TEMÁTICA  

 

O contato com o tema “Pedagogia Universitária” e com o conceito de 

“ensinagem” e, por já estarmos cientes de alguns desafios que fazem parte da realidade 

do ensino superior no que diz respeito ao ensino e à aprendizagem, nos levou a diversas 

indagações que se originaram de questionamentos reflexivos sobre o processo pedagógico 

que realizamos no dia a dia do trabalho educativo, especificamente nas instituições de 

ensino onde atuo há mais de uma década com educação para o empreendedorismo. Porém, 

cabe destacar que, especificamente, foi o termo “ensinagem” e seu significado que nos 

motivou a colocar sob interrogação o ensino e a aprendizagem, com relação à educação 

para o empreendedorismo e inovação, por ser esta a nossa área de atuação há mais de 

quinze anos e também ser a instituição escolhida para a pesquisa uma referência nacional 

e, até mesmo com prêmios internacionais na área de empreendedorismo e inovação.  

Dessa forma, partindo das provocações emanadas dos fundamentos do conceito 

de ensinagem, apresentados por Pimenta e Anastasiou (2005), fomos remetidos aos 

objetivos da educação para o empreendedorismo no ensino superior na instituição 

pesquisada, que tem como tripé de formação, o desenvolvimento de conteúdos básicos, 

de formação profissional e de atitudes, que constituem uma base sólida para uma 
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formação. Mas como saber se está havendo aprendizagem, ou seja, se o estudante está se 

tornando um empreendedor?  

Essa questão se desdobrava em outros questionamentos e hipóteses, revelando a 

dificuldade para definir os demais aspectos metodológicos e teóricos de uma pesquisa 

que pudesse colocar em questionamento como o ensino de empreendedorismo e inovação 

pode contribuir para uma pedagogia no ensino superior. Todos esses questionamentos 

trouxeram a necessidade de ouvir os principais sujeitos da educação: alunos e professores. 

Entretanto, pelo exposto e, considerando a questão do tempo de integralização do 

mestrado (apenas dois anos), se fez necessário evitar que a pesquisa se tornasse muito 

mais ampla, sendo então, na nossa visão, o mais adequado para o projeto desta pesquisa, 

embora mais desafiante, ouvir os egressos do Inatel, uma vez que são, atualmente, 

profissionais atuantes no mercado.   

Metodologicamente, amparando-se em Pimenta e Anastasiou (2005), a 

universidade é entendida como “instituição educativa cuja finalidade é o permanente 

exercício crítico, que se sustenta na pesquisa, no ensino e na extensão”, ou seja, na 

produção de conhecimento [...], no movimento de construção da sociedade humana e das 

demandas e desafios contínuos que ela apresenta. Portanto, este estudo adere-se à 

dialética entre as novas exigências da sociedade, inclusive às do mercado para com as 

instituições de ensino superior, pelo seu compromisso institucional, legitimado, com a 

formação humana e profissional e, também reconhece a importância do seu papel social 

e político bem como da educação superior, nas suas especificidades, tendo em vista as 

condições das próprias instituições educacionais e dos profissionais de ensino.  

 

1.2.1 Entre a formação e a experiência profissional  

 

Em função da minha experiência com o ensino de empreendedorismo e, há mais 

de uma década, na condução de programas e projetos ligados ao empreendedorismo e 

inovação, desenvolvimento de startups, na função de coordenação de um núcleo 

acadêmico de empreendedorismo em uma instituição de ensino superior, tive a 

oportunidade de experimentar diferentes e variadas situações interessantes que foram 

fundamentais à minha formação. Embora este trabalho esteja organizado utilizando o 

verbo e o pronome na primeira pessoa do plural, por opção deste pesquisador e de sua 

orientadora, especificamente, neste tópico, foi utilizado o verbo na primeira pessoa do 



29 
 

singular por se tratar de uma experiência pessoal que representa a motivação que me 

levou, desde o início, à escolha do tema desta pesquisa, embora naquele primeiro 

momento, sem ao menos saber da existência da expressão “Pedagogia Universitária”. 

Sempre fui um inquieto em sala de aula, mas nunca havia estudado nada relacionado às 

questões pedagógicas. Portanto, a construção temática tem a sua origem em minha 

trajetória de formação e percurso profissional, a qual é apresentada a seguir, pois o 

trabalho e o empreendedorismo fizeram parte da minha vida desde muito cedo.   

Em relação a minha formação escolar e experiência profissional, em 1998, 

ingressei no curso superior na Faculdade de Administração e informática de Santa Rita 

do Sapucaí (FAI), hoje denominada Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e 

Educação (FAI). Iniciei o curso de Administração de Empresas. Aqui vale ressaltar o 

benefício de ter iniciado esse curso um pouco mais tarde, digo, com idade um pouco mais 

avançada e já contar com experiência de mercado/trabalho, pois me formei com quase 

vinte e oito anos e depois de ter trabalhado em diferentes segmentos por pelo menos 10 

anos.  

Essa experiência me ajudou muito a aproveitar melhor o curso, já que mesmo as 

questões mais teóricas do curso me faziam muito sentido prático. No início do segundo 

ano do curso fui selecionado em um processo seletivo para estagiários da área de gestão 

e iniciei meu estágio no Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel). Comecei esse 

estágio bem no início da criação do primeiro núcleo de apoio acadêmico da Instituição, 

denominado Núcleo de Empreendedorismo (NEmp). Minha experiência de trabalho nas 

empresas anteriores foi de total relevância para o meu desempenho profissional nesse 

estágio.  

Sobre minha formação como docente, logo depois de ter concluído meu curso 

superior em Administração de Empresas fui convidado por um professor dessa mesma 

faculdade, que na ocasião era inclusive o diretor dessa Instituição, para lecionar por 

alguns meses em seu lugar na Escola Técnica de Comércio, mais uma instituição de Santa 

Rita do Sapucaí, de nível médio-técnico, que desde a década de 1960 dedica-se à 

formação de profissionais técnicos em contabilidade. Por coincidência eu havia feito meu 

curso de nível médio nessa escola, tendo me formado técnico em contabilidade. Ministrei, 

então, minha primeira aula, que foi de empreendedorismo, no curso médio técnico de 

informática que a instituição havia criado há pouco tempo. Nessa instituição de ensino, 

lecionei por aproximadamente três anos, o que foi muito gratificante, prazeroso e de 
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grande importância para a minha formação docente. Tenho imensa gratidão por essa 

escola, por ter me dado a primeira oportunidade de atuar como professor em um curso 

formal.  

Em paralelo a essas aulas, em 2006, fui convidado a ministrar aulas por um 

semestre no Inatel, devido à licença de um professor. Nessa ocasião, dei aula somente em 

um único semestre, em um dos períodos iniciais do curso de Engenharia de 

Telecomunicações, o que foi de fato uma experiência muito rica. Ministrar aula no Inatel, 

naquela ocasião, realmente foi viver uma sensação ímpar. Para mim, formado há pouco 

tempo, natural de Santa Rita do Sapucaí e, por isto, um pouco mais conhecedor da história 

da instituição – o Inatel - e do que ela representa para o município, região e país, por 

conhecer um pouco sobre a trajetória e feitos de alguns professores, dos vários ex-alunos 

ilustres, entre outros, foi de fato vivenciar uma situação muito diferente, gratificante e 

marcante para a minha trajetória na vida acadêmica. Cabe destacar que a turma em que 

ministrei aula possuía, aproximadamente, cem alunos, o que representou também um 

grande desafio e fator que ajudou a dar muito mais frio na barriga.  

Em relação ao desenvolvimento de minha vida profissional fora de sala de aula, 

dois anos após o período de estágio no Inatel, fui contratado para coordenar o Programa 

de Incubação de Empresas e Projetos da escola que, naquele momento, iniciava um rumo 

bastante profissional e crescia muito, com muitos desafios. Isso foi muito importante na 

consolidação da minha carreira profissional como gestor. 

Retornando ao meu desenvolvimento como docente, depois do período que 

lecionei na Escola Técnica de Comércio, fui convidado para dar aula na Escola Técnica 

de Eletrônica Francisco Moreira da Costa (ETE), também situada no município. O slogan 

dessa Instituição é “onde tudo começou”, por conta de ser a primeira Escola Técnica de 

Eletrônica da América Latina e a sexta do mundo a ser criada. Essa escola possui uma 

participação direta na criação do Inatel e do próprio “Vale da Eletrônica”, nome pelo qual 

o município ficaria conhecido nacionalmente a partir de meados da década de 1980.  

Na ETE, ministrei aulas de empreendedorismo por oito anos consecutivos - de 

2007 a 2014. Tenho muita satisfação por ter sido professor dessa Instituição, pela sua 

história, trajetória e pelo quanto aprendi como professor de adolescentes. A instituição é 

gerida pela ordem dos Jesuítas, que possui grande tradição em educação. Poder conhecer 

na prática um pouco do pensamento e da expertise deles na área educacional foi muito 

importante para a minha formação como docente.  
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Durante o período que ministrei aula na ETE, ministrei também, em paralelo, mais 

dois anos e meio de aula no Inatel, no último período (P-10) de um dos cursos de 

Engenharia, o que foi também fundamental para a minha experiência como professor em 

formação, pois interagia, semanalmente, com aproximadamente oitenta alunos que já 

estavam praticamente inseridos como profissionais no mercado, faziam seus estágios em 

diferentes empresas espalhadas por todo o país e regressavam ao Inatel para assistir aulas 

na sexta-feira e no sábado. O desafio era enorme, mas o meu aprendizado foi realmente 

maior. 

Durante esse período, também, ministrei aula no Centro de Ensino Superior em 

Gestão Tecnologia e Educação (FAI) por três anos, a mesma instituição onde fiz o curso 

superior, no curso de Sistemas de Informação. Sempre trabalhei com a disciplina de 

empreendedorismo e suas vertentes. Lá, também consegui registrar uma experiência rica, 

de muito aprendizado para a minha trajetória profissional docente.  

Sendo assim, durante todo esse período, por três anos, dei aula, ao mesmo tempo, 

nas três maiores instituições do município, ETE, FAI e INATEL, além da carga de 

quarenta horas semanais que, desde 1999, dedicava ao meu trabalho de gestão no Inatel. 

Na questão tempo, foi uma sobrecarga de trabalho, como também um aprendizado do que 

não se deve fazer como profissional em qualquer área, mas, principalmente, como 

professor. Tudo foi um grande aprendizado. 

Nesse período, nessa trajetória no campo educacional, concluo que consegui 

desempenhar de forma adequada o papel de professor, que me foi riquíssimo em 

experiência acumulada, ainda que tenha sido necessário pagar um preço alto em outras 

áreas da vida que demandam de nós algum tempo livre, o que não tive naquele período, 

mas foi uma opção pessoal e profissional para aquele momento.  

 

1.2.2 O desenvolvimento profissional  

 

No ano de 2006, assumi a coordenação geral do Núcleo de Empreendedorismo da 

Instituição (NEmp), que contava com uma equipe de aproximadamente dez profissionais, 

entre eles alguns professores experientes. De 2007 a 2010, vivi uma experiência 

profissional muito intensa, que foi quando, paralelo ao trabalho do Inatel, assumi a 

presidência da Rede Mineira de Inovação (RMI). Essa organização é uma associação 

estadual que congrega todas as incubadoras de empresas, iniciativas de 
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empreendedorismo e parques científicos e tecnológicos do Estado de Minas Gerais. Sua 

sede é em Belo Horizonte e, neste período, vivi na estrada, entre Santa Rita do Sapucaí e 

Belo Horizonte, entre as muitas aulas que ainda lecionava.  

Por meio da Rede Mineira de Inovação (RMI) tive a oportunidade de conhecer 

experiências da área por várias partes do país, em alguns outros países e com isso aprender 

sobre outras culturas, diferentes formas de pensamento, tendências globais e novas 

formas de condução da educação para o empreendedorismo. Destaco a oportunidade que 

tive de fazer na Espanha um curso ligado a parques científicos e tecnológicos, o que me 

foi útil profissionalmente. Tive a experiência de escrever e apresentar alguns artigos, 

ligados à nossa experiência em Santa Rita do Sapucaí e no Inatel, em alguns países. Atuei 

também, por três anos, como conselheiro da Associação Nacional de Entidades 

Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), que é a maior associação do 

mundo neste segmento. Também, nesse período, tive a oportunidade de aprender muito, 

a partir da coordenação de vários projetos de cunho científico, ligados à inovação e ao 

empreendedorismo, oriundos de praticamente todas as agências de fomento brasileiras.  

Desde 2014 estou fora de sala de aula, pois minhas atividades ligadas à gestão se 

intensificaram muito e, em 2015, iniciei o mestrado em educação na Univás, o que foi e 

está sendo muito importante para este momento de minha carreira profissional. Até o 

momento, são um pouco mais de vinte anos de vida profissional, sendo oito deles 

dedicados diretamente ao magistério, como professor. Estar em sala de aula é muito 

prazeroso para mim e percebo esta missão, de docente, cada dia mais desafiadora, fato 

que me motiva cada vez mais. Nesse sentido, o desejo inicial e a execução do processo 

que culminou com o desenvolvimento da temática desta pesquisa, faz parte da minha 

trajetória profissional, que veio se construindo ao longo de minha trajetória de formação.  

 

1.3 QUESTÕES E HIPÓTESE  

 

Entre as diversas questões que perpassam o ensino e a aprendizagem no nível 

superior, tomamos como questão orientadora desta pesquisa: Como as práticas e 

fundamentos da educação para o empreendedorismo podem contribuir para uma 

Pedagogia própria ao ensino superior para que ocorra a “ensinagem”, na perspectiva 

teorizada por Pimenta e Anastasiou (2005). Em face dessa questão, partimos do 

pressuposto que os fundamentos teóricos e práticos das disciplinas de empreendedorismo 
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e, também, de inovação podem contribuir no fornecimento de informações e elementos 

para a constituição de uma pedagogia própria e específica para o ensino superior capaz 

de atender às exigências profissionais do mercado, mas atendendo também aos princípios 

de uma formação humana, como propõe a pedagogia empreendedora, proposta por 

Dolabela (2003).  

A escolha do Inatel como campo de pesquisa se justifica pelo seu histórico de 

vários anos dedicados ao ensino do empreendedorismo e inovação aos seus estudantes, o 

que é feito tanto em sala de aula dos cursos de graduação bem como extra sala de aula, 

por meio de núcleos de apoio à academia, especializados na disseminação da cultura do 

empreendedorismo e pela nossa experiência na docência e na coordenação do núcleo de 

empreendedorismo. Para fins deste estudo, é considerado como “aula” todo espaço de 

produção de saberes e competências e todas as atividades formais realizadas sob a 

orientação do professor da disciplina, constante do projeto pedagógico do curso.  

Relativamente ao empreendedorismo, tomamos o conceito preconizado por 

Dolabela (2003), o qual qualifica o empreendedor como uma forma de ser em qualquer 

área diante de uma realidade e capaz de transformar essa realidade. Dessa forma, a ação 

empreendedora, enquanto conceito teórico, é tomada, neste trabalho de pesquisa, como 

um processo de ensino e aprendizagem positiva, profissional e pessoal que, naturalmente, 

terá transbordamentos na sociedade. Portanto, não se trata de qualquer ensino e qualquer 

aprendizagem, mas de conhecimentos específicos, indo ao encontro do que teoriza Gatti 

(2002, p. 9-10) sobre o processo de pesquisa:  

Pesquisa é o ato pelo qual procuramos obter conhecimento sobre 

alguma coisa [...]. Contudo, num sentido mais estrito, visando a criação 

de um corpo de conhecimentos sobre um certo assunto, o ato de 

pesquisar deve apresentar certas características específicas. Não 

buscamos, com ele, qualquer conhecimento, mas um conhecimento que 

ultrapasse nosso entendimento imediato na explicação ou na 

compreensão da realidade que observamos [...]  

 

Essa teorização de Gatti (2002) reforça a hipótese que move esta pesquisa, no 

sentido de ser essa uma forma de aprofundar conhecimentos que possam ultrapassar a 

nossa percepção imediata da realidade com a qual estamos envolvidos no dia a dia, no 

exercício da função docente, principalmente no caso da educação superior, devido às suas 

peculiaridades históricas, relacionadas à falta de uma formação pedagógica para a 

docência. 
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Como analisado por Cunha (2004, 2010), o curso superior é o único que não 

requer uma formação específica para o magistério. Como estabelecido na LDBEN, n.º 

9394, de 1996, o ensino fundamental e o médio exigem formação superior em Pedagogia 

ou Licenciatura, mas para lecionar no curso superior, basta ter graduação em qualquer 

especialidade. Nas últimas décadas, o MEC tem exigido que as instituições de ensino 

superior tenham uma parcela de profissionais com formação em mestrado e doutorado, 

porém, como analisado por Cunha (2010) e Pimenta e Anastasiou (2005), os cursos 

Stricto Sensu não oferecem preparação específica para o magistério superior, uma vez 

que ainda predomina o foco na formação do pesquisador.  

Referindo-se à nova conjuntura da educação, nesse nível de ensino, Pimenta e 

Anastasiou (2005, p. 36) ressaltam que é preciso superar o “consenso de que a docência 

do ensino superior não requer formação no campo do ensinar”, pois o suficiente é o 

domínio de conhecimentos específicos e/ou exercício profissional no campo. Devido a 

essa cultura na educação superior, os profissionais bacharéis, ao assumirem a docência, 

não recebem qualquer orientação sobre processos de planejamento, processos 

metodológicos e didáticos e nem de avaliação. Dessa forma, “a questão da docência na 

universidade ultrapassa os processos de sala de aula, pondo em discussão as finalidades 

do ensino de graduação, o que tem sido reconhecido em diferentes países”, explicam as 

autoras. 

Com a expansão da pós-graduação no Brasil (CUNHA, 2004, 2010) e as questões 

daí emanadas, ocorreu um aumento de pesquisas que têm colocado em discussão diversas 

questões relacionadas à docência e à formação para a docência no ensino superior. Nesse 

contexto, a autora considera emergente uma proposição mais sistemática de investimento 

na formação profissional do professor universitário. Para a autora, “A docência é uma 

atividade complexa, que exige tanto uma preparação cuidadosa, como singulares 

condições de exercício, o que pode distingui-la de algumas outras profissões” (CUNHA, 

2009, p. 83-84).  

A docência como atividade complexa já se constitui consenso entre os 

pesquisadores que investigam o tema, e “pressupõe a responsabilidade do Estado e das 

instituições educativas sobre o seu exercício” (CUNHA, 2010, p. 38) de modo a 

reconhecer que os saberes para a docência no ensino superior tenham uma preparação 

acadêmica numa perspectiva teórica e prática para que o processo de ensinar e aprender 

ocorra de forma eficiente.  Ou seja, ser professor não é tarefa para neófitos, pois a 
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multiplicidade de saberes e conhecimentos, que estão em jogo na sua formação, exigem 

uma dimensão de totalidade, que se distancia da lógica das especialidades, tão cara a 

muitas outras profissões, na organização taylorista do mundo do trabalho (CUNHA, 2009, 

p. 83-84). 

Com este trabalho esperamos delinear elementos e contribuições para a construção 

de novas dinâmicas e ações pedagógicas, bem como metodologias mais ativas e 

estratégias inovadoras para a educação no ensino superior. Trata-se de uma pedagogia 

caracterizada como universitária na perspectiva proposta por Cunha (2004) e Pimenta e 

Anastasiou (2005), aqui compreendida como configuração de um novo modelo de ensino 

e de aprendizagem mais coerente com o cenário atual, com a condição dos professores e 

estudantes que enfrentam o desafio da reconstrução democrática do país, diante do 

fenômeno da globalização e do novo cenário econômico e cultural.  

 

1.4 RELEVÂNCIA DA PESQUISA  

 

Esta pesquisa apresenta sua relevância social e pedagógica e poderá oferecer 

elementos para discussão e reformulação de metodologias para a educação superior, bem 

como para a instituição de novas políticas educacionais, para a melhoria da qualidade do 

ensino superior e da formação profissional. A pesquisa se justifica por suas possibilidades 

de contribuição para uma ruptura com o paradigma tradicional e ainda dominante na 

docência da educação superior, podendo ir além da reprodução dos modelos pedagógicos 

até então adotados e avançar no campo científico sobre novas formas de ensinar, aprender, 

provocar, orientar, mediar, empreender, inovar e construir novos saberes no nível de 

ensino superior. Como já descrito, nas últimas décadas tem sido observada uma maior 

preocupação com as questões do ensino e da aprendizagem no nível superior, chamando 

a atenção para uma pedagogia própria ao ensino superior, ou seja, às universidades.  

O estudo se propõe a contribuir com a discussão sobre Pedagogia Universitária no 

sentido de aproximar essas áreas de conhecimento por meio dos seus fundamentos 

teórico-conceituais e da percepção de profissionais que cursaram a disciplina de 

empreendedorismo ou inovação, ou ainda disciplinas correlatas, em algum curso de 

graduação do Inatel. A pesquisa tem como foco as possíveis ações pedagógicas 

inovadoras realizadas pelos professores dessas disciplinas e as aprendizagens positivas 
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daí originadas, relatadas pelos respondentes, pela via das respostas ao questionário 

eletrônico.  



37 
 

SEÇÃO 2 

A PESQUISA: PROCEDIMENTOS E PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

Nesta seção, o objetivo é descrever os procedimentos e roteiros metodológicos 

adotados no desenvolvimento desta investigação, a saber: caracterização da pesquisa, o 

campo de investigação, os sujeitos da pesquisa, os procedimentos de coleta de dados e a 

técnica de análise de dados. 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA E CENÁRIO  

 

A pesquisa educacional no Brasil vive, atualmente, um momento de grande 

produtividade, em que se amplia a pluralidade temática e de enfoques teórico-

metodológicos (LAVILLE; DIONE, 1999; DEMO, 2003; BALL, 2014). É consenso entre 

os autores que as questões de pesquisa na área da educação apresentam complexidade que 

inviabilizam realizar uma pesquisa utilizando apenas um único procedimento de 

investigação.  

Considerando essa complexidade e dinamicidade dialética dessa realidade, cabe 

destacar que, abordar o tema “Pedagogia Universitária”, principalmente, diante das 

questões ora propostas, exigiu um grande esforço e ousadia, pois trata-se de um grande 

desafio para este pesquisador que não vem de uma formação na área da educação. Como 

profissional com formação em Administração, com experiência de mais de quinze anos 

em educação para o empreendedorismo no ensino superior, como gestor de um núcleo 

educacional acadêmico e professor do ensino superior, há alguns anos vêm me chamando 

a atenção diversas questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem no que se refere à 

formação profissional.  

Tenho observado que os conteúdos de empreendedorismo e inovação são, 

tradicionalmente, considerados como de outras áreas mais ligadas ao mercado e à 

formação de profissionais bacharéis, espaço particular da educação superior. Como 

descrito por Pimenta e Anastasiou (2005), somente a partir das últimas duas décadas, 

principalmente, a partir da década de 1990, esses conteúdos vêm se aproximando cada 

vez mais de outros níveis da educação, inclusive da educação básica, e também de outras 
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áreas, como as Licenciaturas. Entretanto, por ocasião da elaboração do projeto desta 

pesquisa, foi possível trilhar alguns caminhos teóricos que me fizeram compreender o 

cenário que levou à necessidade de se repensar o papel da instituição de ensino, 

ressaltando o próprio ensino e a aprendizagem, no caso da educação superior que, 

legalmente, tem suas funções e finalidades estabelecidas na Constituição Federal de 1988 

e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, n.º 9394, de 1996, que são os 

principais atos legais que definem e regularizam o sistema de educação brasileiro.  

A título de enriquecimento deste trabalho, cabe frisar que a organização da 

educação nacional se dá em conformidade à Constituição Federal (CF) de 1988, a qual 

em consonância ao aspecto federativo do Estado brasileiro estabelece que os sistemas de 

ensino sejam organizados em regime de colaboração entre a União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios. Ou seja, cada ente federativo tem funções definidas, mas devendo 

atuar e se organizar de forma articulada. É importante lembrar que à União cabe a 

organização do Sistema Federal de Ensino e dos Territórios, o financiamento das 

instituições públicas federais e o exercício, em matéria educacional, da função 

redistributiva e supletiva, mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios.  

Nessa estrutura de união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito 

Federal, a República Federativa do Brasil, enquanto Estado democrático de direito, deve 

garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade de 

educação a todos os cidadãos, por ser um direito universal, subjetivo e inalienável. A 

Constituição brasileira tem como principais princípios a soberania, a cidadania, a 

dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o 

pluralismo político (BRASIL, 1988). 

Relativamente à LDBEN, nº 9394/1996 e à Educação Superior, no art. 43 da 

referida lei, encontram-se estabelecidas as suas finalidades da educação superior: 

I - Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo;  

II - Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  

III - Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 

e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;  
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IV - Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 

que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 

ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;  

V - Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que 

vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 

conhecimento de cada geração;  

VI - Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;  

VII - Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 

difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição.  

VIII - Atuar em favor da universalização e do aprimoramento da educação 

básica, mediante a formação e a capacitação de profissionais, a realização de 

pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de atividades de extensão que 

aproximem os dois níveis escolares.2 (BRASIL, 1996, atualização em 2017) 

 

Considerando os variados graus de abrangência do ensino superior, conforme 

LDBEN atualizada em 2017, que estabelece que a educação superior abrange cursos 

sequenciais, cursos de graduação, cursos de pós-graduação e cursos de extensão, cabe 

ressaltar que esta pesquisa tomou como objeto de investigação o ensino e a aprendizagem 

nos cursos de graduação, bacharelados, especificamente os desenvolvidos no Instituto 

Nacional de Telecomunicações (Inatel).  

Historicamente, na legislação educacional brasileira, nos cursos bacharelados, o 

perfil da formação profissional se apresenta atrelado a um conjunto de competências 

profissionais para atender às demandas do mercado. Diante do novo cenário do mundo 

produtivo, as demandas se renovam a cada dia, exigindo que os docentes empreendam 

aulas inovadoras capazes de transformar a sala de aula e os resultados da educação para 

atender às necessidades do mercado. No aspecto legal e institucional da formação, as 

orientações encontram-se materializadas em documento intitulado, “Diretrizes 

Curriculares Nacionais”, no contexto de questões históricas da educação nacional que se 

entrecruzam com as questões da atualidade.  

Nesse esforço, optamos pela pesquisa de natureza quanti-qualitativa 

(CRESWELL, 2010), não sendo essas abordagens entendidas como extremas ou 

dicotômicas, mas ao contrário como complementares e apenas com fins diferentes. Não 

foi proposta fazer um estudo correlacional, mas apenas uma articulação dialética 

(LAVILLE; DIONE, 1999), analítica e descritiva entre dados e informações coletadas, 

                                                           
2  Incluído pela Lei n.º 13.174, de 2015. 
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por isto, a escolha da pesquisa quanti-qualitativa. Ou seja, foi utilizado o método misto, 

tomando como aporte teórico Creswell (2010) e outros autores.  

Para Creswell (2010, p. 27),  

A pesquisa de métodos mistos é uma abordagem da investigação que 

combina ou associa as formas qualitativa e quantitativa. Envolve 

suposições filosóficas, o uso de abordagens qualitativas e quantitativas 

e a mistura das duas abordagens em um estudo. Por isso, é mais do que 

uma simples coleta de dados e análise dos dois tipos de dados; envolve 

também o uso das duas abordagens em conjunto, de modo que a força 

geral de um estudo seja maior do que a pesquisa qualitativa ou 

quantitativa isolada. 

 

A utilização de métodos mistos se fez necessária a fim de poder extrair dos dados 

e informações empíricas e teóricas destes, alguns elementos essenciais para compreender 

a questão pesquisada, pensando por meio das suposições da concepção filosófica e 

pedagógica que eles trazem ao estudo. Por isso, foi escolhido coletar informações quanto 

às experiências no ensino de empreendedorismo, realizadas no Inatel; foram coletadas 

informações nos projetos pedagógicos, vigentes no período investigado e foram ouvidos 

os egressos, agora profissionais no mercado, valorizando a percepção desses egressos e 

os fundamentos teóricos específicos e pertinentes aos temas empreendedorismo e 

pedagogia universitária. 

No que se refere ao aprofundamento e, tendo em vista a série de informações que 

foi proposta investigar, os dados e informações coletados foram analisados e discutidos 

tomando como amparo a abordagem dialético-descritiva, uma vez que as questões 

propostas envolvem características e finalidades específicas da educação superior, bem 

como concepções e práticas pedagógicas na formação em nível superior e profissional.  

Segundo Triviños (1995), os estudos descritivos podem ser criticados porque podem 

exigir uma descrição exata dos fenômenos e dos fatos, mas estes fogem da possibilidade 

de verificação por meio da observação e, assim por não existir, às vezes, por parte do 

investigador um exame crítico das informações, os resultados podem ser subjetivos ao 

olhar do pesquisador, gerando imprecisão.  

Nesse sentido, ressaltamos o predomínio da abordagem qualitativa na 

interpretação dos dados e informações coletadas. A escolha abordagem qualitativa se 

destina à apreensão e análise sistemática dos dados empíricos em face aos fundamentos 

teóricos, orientada à compreensão em profundidade de algum fenômeno (DEMO, 2003). 



41 
 

É na direção dessa perspectiva metodológica que optamos pela utilização das já referidas 

três modalidades de pesquisa (pesquisa de campo, pesquisa documental e um 

levantamento teórico sobre Pedagogia Universitária) – com seus procedimentos 

específicos.  

Como afirma Demo (2002), não existe pesquisa sem o apoio de técnicas e de 

instrumentos metodológicos adequados, que permitam a aproximação ao objeto de 

estudo, porém cabe ao pesquisador definir os aspectos predominantes da pesquisa que 

está empreendendo. O autor ainda defende que, dificilmente, apenas um instrumento de 

pesquisa possibilita a compreensão do objeto pesquisado ou fenômeno em profundidade, 

como um processo permanente e inacabado. Isso ficou evidente desde o momento de 

delineamento das questões de pesquisa; daí a decisão pelos citados caminhos 

metodológicos, principalmente no que se refere a aliar o aspecto qualitativo ao 

quantitativo. No caso, materializadas em documento intitulado, “Diretrizes Curriculares 

Nacionais”, no contexto de questões históricas da educação nacional que se entrecruzam 

com as questões da atualidade.  

Embora cada uma dessas modalidades de pesquisa tenha fundamentos teóricos 

distintos, neste trabalho elas não foram tratadas na condição de distintas, mas 

complementares para que possa ocorrer uma triangulação. As três modalidades foram 

tomadas muito mais como procedimentos de pesquisa necessários para responder às 

questões propostas, do que especificamente uma modalidade específica de pesquisa. No 

caso, foi necessária, primeiramente, a realização do aprofundamento teórico sobre 

Pedagogia Universitária, identificando os principais autores que estudam a temática, a 

fim apreender, de forma mais profunda, o conceito e os contornos teóricos em torno da 

expressão “Pedagogia Universitária”. Com o levantamento dos principais teóricos que 

têm se debruçado sobre questões referentes a esta área de pesquisa, foi possível fazer um 

roteiro de leitura.  

Essa etapa possibilitou uma visão mais ampliada do conceito tradicional de 

“Pedagogia” e seus impasses históricos e atuais na educação superior, e ainda provocar 

reflexões sobre os processos de ensino e aprendizagem a partir de novas perspectivas 

provocadas pelo conceito de “ensinagem”, utilizado por Pimenta e Anastasiou (2005). 

Partindo do conceito de “ensinagem”, entendo-o como uma resposta quanto à eficácia ou 

não do trabalho do professor e da própria instituição, emergiu a necessidade de ouvir os 

egressos e não os professores das disciplinas de empreendedorismo e inovação do Inatel.  
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Relativamente ao estudo documental, este se deu pela necessidade de visitar 

documentos e arquivos da secretaria, de observar e analisar as ementas referentes aos 

conteúdos de empreendedorismo e inovação do período de recorte temporal em estudo. 

A triangulação de dados e informações coletadas nos referidos procedimentos de pesquisa 

se fez necessária, pois conhecer a percepção dos egressos das aulas de empreendedorismo 

e inovação do Inatel, entre os quais vários já são profissionais atuantes no mercado de 

trabalho, inclusive como empresários e donos do próprio negócio, foi elemento 

determinante nesta proposta de pesquisa.  

A pesquisa de campo se deu por meio da aplicação de um questionário em que 

arguimos os participantes da pesquisa sobre o ensino de empreendedorismo e inovação 

no seu curso de graduação e as repercussões dessas aulas na sua vida profissional. As 

respostas ao questionário trouxeram informações e dados que foram analisados e 

compreendidos no conjunto, articulados aos dados da pesquisa documental e dos 

fundamentos teóricos sobre Pedagogia Universitária. 

 

2.2  O CAMPO DE INVESTIGAÇÃO 

 

No presente estudo, o campo de investigação escolhido foi o Instituto de 

Telecomunicações (Inatel), instituição de ensino superior localizada na cidade de Santa 

Rita do Sapucaí, Minas Gerais, onde foi realizada a coleta de dados com a devida 

autorização da autoridade responsável pela instituição, a qual disponibilizou os nomes e 

endereços eletrônicos dos egressos e os documentos acadêmicos necessários para análise. 

Segundo Alves-Mazzotti (2004), a escolha do campo onde são coletados os dados de 

pesquisas qualitativas é proposital, isto é, o pesquisador o escolhe em função das questões 

de interesse do estudo e também das condições de acesso e permanência no campo.  

A opção por realizar esta pesquisa no Inatel justifica-se por minha relação 

profissional e parceria com esta instituição. Isto é, além de pertencer ao quadro de 

colaboradores desde 1999, quando iniciei nos dois primeiros anos, ainda como estagiário, 

exerço desde 2006 a função de Coordenador do Núcleo de Empreendedorismo (NEmp). 

O NEmp é um dos núcleos estratégicos de apoio à academia, às coordenações dos cursos 

de graduação e pós-graduação e a sua atuação passa na transversal de todos os cursos 

regulares oferecidos pela instituição. Tem como missão disseminar a cultura do 

empreendedorismo e inovação em toda a instituição e sua atuação tem transbordamentos 

planejados para a comunidade local e até mesmo para a microrregião.  
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Cabe ainda destacar que as informações sobre o Inatel e o Vale da Eletrônica, 

instalados no município de Santa Rita do Sapucaí, foram coletadas nos projetos 

Pedagógicos dos cursos disponibilizados pelos responsáveis da instituição. Na sequência, 

apresentamos mais informações sobre a cidade de Santa Rita do Sapucaí e o NEmp. 

 

2.2.1 A Cidade de Santa Rita do Sapucaí: Polo Tecnológico 

 

A cidade de Santa Rita do Sapucaí é conhecida e reconhecida nacionalmente e 

também internacionalmente, por vários agentes, como o “Vale da Eletrônica” (em 

referência ao Vale do Silício, nos EUA), implantado na década de 1980. Posteriormente, 

o município veio também a ser reconhecido como Polo Tecnológico e como Arranjo 

Produtivo Local (APL) de eletroeletrônica de grande expressão. Segundo a pesquisadora 

Rosa Stela Ribeiro de Lorena, que defendeu sua dissertação de mestrado pela Universidad 

de la Empresa na Facultad de Ciencias Empresariales, em Montevideo, Uruguai, em 

2013, o município também pode ser considerado um Cluster completo e maduro e entre 

suas vantagens competitivas mais importantes destaca-se a atuação das Instituições de 

ensino.  
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2.2.2 A Instituição pesquisada – Inatel 

 

 

Figura 1: Foto panorâmica do Inatel 
Fonte: Arquivos do Inatel 

 

Já nesse período, o Inatel, criado em 1965, no contexto do processo de 

reformulação do ensino de Engenharia no Brasil e como instituição pioneira no ensino de 

Engenharia de Telecomunicações na América Latina, integrou-se efetivamente ao projeto 

de implantação do Vale da Eletrônica. Ao longo dos anos, a marca Inatel se fortalece na 

região e no país pelos benefícios agregados por sua atuação e articulação por meio do 

ensino, pesquisa e extensão. Vale destacar as parcerias continuamente firmadas pela 

instituição com agências de fomento, Secretarias de Estado e Ministérios da União, assim 

como outros órgãos ligados aos governos estadual e federal. A título de exemplo 

relacionamos: FAPEMIG, MCTIC, FINEP, CNPq que configuram importantes parcerias 

para o Inatel na área da pesquisa e do desenvolvimento (P&D). Para as ações de 

empreendedorismo destaca-se o SEBRAE como instituição parceira de longa data.  

O Inatel, ao longo de sua história, participa diretamente de diversos projetos 

voltados para o desenvolvimento do Vale da Eletrônica e região. Em 2005, a instituição 

foi campeã do Prêmio Melhores Universidades Guia do Estudante (Editora Abril e Banco 

Real) na categoria Melhor Ensino Empreendedor, concorrendo nesta categoria com 
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dezenas de instituições públicas e privadas de ensino superior. No mesmo ano, o Inatel 

recebeu da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

Inovadores (ANPROTEC) os prêmios de "Melhor Programa de Incubação de 

Empreendimentos do País" e "Melhor Projeto de Promoção da Cultura do 

Empreendedorismo do País".  

Em 2012, o Inatel recebeu o Prêmio nacional de Inovação da FINEP na categoria 

"Instituição de Ciência e Tecnologia", primeiramente na etapa regional Sudeste e, 

posteriormente, na etapa nacional. Em 2013, o Inatel foi o vencedor do Prêmio Santander 

Universidades - Guia do Estudante Destaques Inovadores de 2013, na categoria “Parceria 

com o setor privado”.  

Em 2014, a Incubadora de Empresas e Projetos do Inatel foi a vencedora do 18º 

Prêmio Nacional de Empreendedorismo Inovador oferecido pela Associação Nacional de 

Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), na categoria "Melhor 

Incubadora de Empresas Orientada para Desenvolvimento Local e Setorial". Ainda em 

2014, o Inatel foi vencedor prata no Prêmio Nacional de Gestão Educacional 2014, na 

categoria Responsabilidade Social do Ensino Superior com o programa de 

responsabilidade social da instituição "Inatel Cas@Viva - Mudando Vidas num Clicar de 

Olhos". 

Cabe ressaltar que os cursos de graduação do Inatel estão subordinados à Pró-

Diretoria de Graduação do Instituto e são regidos pelo Regulamento Geral para os Cursos 

de Graduação, com a estrutura acadêmico-administrativa representada no esquema da 

figura 2, como ilustrada nos projetos pedagógicos analisados. 
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Figura 2: Estrutura acadêmico-administrativa do Inatel 
Fonte: Arquivos do Inatel 

 

Atualmente, o Inatel conta com 1696 alunos, distribuídos entre os diversos cursos 

oferecidos, atendendo alunos de todos os Estados do Brasil, inclusive de outros países. 

Conta com 66 docentes, sendo 1206 alunos nos cursos de graduação, 400 alunos nos 

cursos de pós-graduação Lato Sensu e 90 alunos no curso de Mestrado. Os cursos de 

graduação são divididos em quatro cursos de Engenharias e três cursos de Tecnologia, 

sendo: Engenharia de Telecomunicações; Engenharia de Computação; Engenharia 

Biomédica e Engenharia de Controle e Automação e os cursos de Tecnologia: Tecnologia 

em Redes; Tecnologia em Automação e Tecnologia em Gestão.  

Em nível de Pós-Graduação, o Inatel oferece os seguintes cursos Lato Sensu: 

Engenharia de Redes e Sistemas de Telecomunicações; Engenharia Clínica e Engenharia 

Biomédica; Engenharia de Sistemas Eletroeletrônicos, Automação e Controle Industrial, 

Desenvolvimento de Aplicações para Dispositivos Móveis e Cloud Computing; 

Engenharia de Automação de Sistemas Elétricos; Engenharia de Sistemas de 

Comunicações sem Fio e Internet das Coisas (IoT).  

O curso de mestrado em Telecomunicações é oferecido em duas áreas de 

pesquisas, a saber: eletromagnetismo aplicado e comunicações ópticas e redes e sistemas 



47 
 

de telecomunicações. Os cursos de pós-graduação Lato Sensu são oferecidos no campus 

do Inatel, em Santa Rita do Sapucaí e também em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Campinas e Brasília, porém, os cursos de graduação e mestrado são oferecidos 

somente em Santa Rita do Sapucaí.  

2.2.3 Núcleo de Empreendedorismo (NEmp) 

 
 

Figura 3: Foto panorâmica do NEmp 
Fonte: Arquivos do Inatel 

O Núcleo de Empreendedorismo tem por objetivo incentivar e promover ações 

empreendedoras junto aos acadêmicos dos Cursos de Graduação e de Pós-graduação do 

Inatel, contribuindo para uma formação do profissional empreendedora e para o 

surgimento de empreendimentos de base tecnológica, inovadores e de sucesso. De acordo 

com o projeto pedagógico do curso, no período pesquisado, os alunos participam das 

atividades oferecidas pelo NEmp de forma voluntária. Isso significa que, com exceção 

das AC´s de empreendedorismo coordenadas pelo núcleo, todas as demais atividades 

ofertadas pelo NEmp não integravam a grade curricular e, por isso, os alunos não tinham 

a obrigatoriedade em participar. Contudo, a procura dos alunos a essas atividades e 

programas oferecidos pelo NEmp sempre foi intensa, sendo que, em vários momentos, é 

necessário fazer um esforço para conter a demanda da comunidade estudantil.   

Faz-se necessário também apresentar os objetivos específicos do NEmp: 

I. Despertar o espírito empreendedor na comunidade acadêmica; 

II. promover as ideias empreendedoras que surjam entre os alunos do Instituto. 
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III. aumentar a empregabilidade dos alunos, mostrando outras possibilidades 

profissionais, além de proporcionar um importante diferencial competitivo em suas 

carreiras; 

IV. colaborar e promover diversas atividades extra-curriculares, tais como: “seminário 

anual de empreendedorismo e inovação” (semana do empreendedor), “curadorias de 

educação, tecnologia e criatividade” (Curadoria EduTec&Cria), diversos “cursos makers” 

(Programa de capacitação Inatel Maker), Desafios da Inovação com empresas parceiras 

(utilizando a plataforma do banco de ideias/oportunidades), Seminários e olimpíadas 

sobre inovação e superação de desafios específicos por métodos criativos. 

V. aumentar e qualificar a demanda de projetos inovadores para as incubadoras do 

município e, principalmente, para a Incubadora do próprio instituto; 

VI. difundir, na comunidade acadêmica, a cultura empresarial e modernos instrumentos 

de gestão, incluindo os da gestão da inovação; 

VII. contribuir para o desenvolvimento social e tecnológico do país por meio da criação 

de novas e inovadoras empresas e soluções. 

 

Entre seus principais projetos e programas oferecidos anualmente aos alunos, 

destacam-se: 

 As já citadas atividades curriculares complementares (AC´s) que integram a grade 

curricular dos cursos de Engenharia, que são desenvolvidas e coordenadas por este 

núcleo, que atua em conjunto com o professor responsável por conduzi-las junto aos 

alunos.  

 A “Olimpíada do Empreendedor”, que ocorre a partir de um desafio lançado aos 

alunos, cujo processo de solução exige que estes passem pela temática da criatividade, 

inovação e gestão. Mentorias de especialistas e outros profissionais externos são 

oferecidas aos alunos durante esta atividade.   

 O “Programa de Milhagem”, que, utilizando a lógica de gamificação e de milhas no 

modelo adotado pelas companhias aéreas, premia os alunos mais assíduos participantes 

nas atividades diretamente ligadas ao empreendedorismo e inovação. Desde a sua criação, 

aproximadamente 5 mil alunos foram cadastrados nesse programa e receberam alguma 

capacitação entre as diversas oportunidades oferecidas por esse núcleo. Uma quantidade 

significativa de alunos foi certificada nesse programa, o que significa que participaram e 

foram capacitados por um período muito extenso de horas por meio das atividades 

ofertadas pelo núcleo. 



49 
 

 A “Curadoria EduTec&Cria” ocorre algumas vezes durante o ano e tem como 

proposta construir um conhecimento através da visão crítica de um curador e tem o 

objetivo de disseminar o conhecimento e promover uma discussão crítico-reflexiva sobre 

temas contemporâneos relacionados à educação, tecnologia e criatividade.  

 O “Banco de Ideias/Oportunidades” e o “Desafio da Inovação” são alinhados aos 

horizontes da inovação aberta e se complementam rumo ao mesmo objetivo. O banco de 

ideias/oportunidades está estruturado em um ambiente virtual (sistema) no qual ideias, 

prospecções, projetos, oportunidades, empreendedores e investidores são os ingredientes 

principais de um processo contínuo de oportunidades de negócios. Essa iniciativa possui 

vários objetivos e um deles é a identificação de novas oportunidades e a possibilidade de 

geração de novos negócios por alunos e ex-alunos, que poderão ser apoiados pela 

incubadora de empresas da instituição. Alunos e ex-alunos podem nessa plataforma postar 

suas ideias, trocá-las, discuti-las e aperfeiçoá-las de forma colaborativa. Já o desafio da 

inovação consiste em um concurso de ideias realizado em parceria com empresas externas 

que estão em busca de ideias de inovação para fortalecer seu portfólio de soluções. E 

utilizando a plataforma do banco, concursos são lançados em busca de ideias que são 

postadas no banco por alunos e ex-alunos e, ao final do certame, as melhores ideias são 

selecionadas pela empresa patrocinadora do concurso, que premia, geralmente com 

benefícios significativos, os idealizadores das ideias aproveitadas. Dessa forma vai se 

formando um círculo virtuoso no qual cada vez mais ideias são compartilhadas e 

inovações e oportunidades são vislumbradas.  

 O Programa “Inatel Maker” é composto por uma série de cursos que habilitam e 

certificam alunos, ex-alunos e até mesmo outras pessoas externas à comunidade 

acadêmica, para utilizarem com excelência o Laboratório de Ideação e o Fab Lab da 

instituição. Os cursos buscam sempre o formato hands on, com a proposta do “faça você 

mesmo”, e são baseados em projetos que podem ser prototipados nos diversos 

equipamentos de fabricação digital destes ambientes.  

 

Cabe ainda destacar oportunidades e atividades oferecidas pelo NEmp, ligadas 

diretamente à geração de inovação e criação de startups/empresas inovadoras: 

  

 O “Observatório de Empreendedores” é direcionado a quem deseja criar um negócio, 

esta atividade consiste em um bate-papo, estrategicamente em formato mais descontraído, 
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que ocorre mensalmente na instituição, entre empresários com trajetória empreendedora 

e alunos e ex-alunos que desejam criar sua própria empresa. Aqui empreendedores com 

mais experiência procuram passar um pouco do que vivenciaram até aquele momento aos 

que desejam possuir um negócio próprio. 

 A “Empresa Júnior” é composta por alunos da graduação, a empresa tem a missão de 

contribuir para a formação executiva de seus membros e faz isto ao procurar atender 

as necessidades e objetivos de seus clientes, através da oferta de soluções 

tecnológicas vindas do conhecimento e das experiências acadêmicas adquiridas no 

Inatel.  

 O “Laboratório de Criatividade, Experienciação, Simulação e Modelagem de 

Negócios” é um espaço diferenciado voltado para estimular a criatividade e iniciar um 

processo de inovação. Nele, quem sonha empreender, quem deseja testar uma ideia, 

precisa prototipar um conceito ou um modelo de negócio encontra todos os recursos para 

isto. Sua dinâmica é baseada em modernas abordagens centradas no usuário, como a do 

Design Thinking e Customer Development, permitindo a experienciação, simulação, 

criatividade e simulação de projetos e negócios. Fica inteiramente à disposição dos 

alunos, como também dos ex-alunos e até mesmo de empreendedores externos, que 

contam ainda com o apoio especializado de profissionais para os auxiliarem no melhor 

uso desses processos. 

 O “Fab Lab” é integrado ao Laboratório de Criatividade, Experienciação, Simulação 

e Modelagem de Negócios, atende padrões internacionais e segue a carta de princípios do 

Fab Lab, a “Fab Charter”. Nele, os alunos podem criar praticamente qualquer coisa, a 

qualquer momento. O Fab Lab Inatel foi concebido para tornar-se um Fab Lab acadêmico 

e ao mesmo tempo profissional, o que o diferencia de grande parte dos modelos 

conhecidos no país.   

 A “Pré-aceleradora de empresas/startups” é um programa que oferece aos alunos e 

ex-alunos participantes a oportunidade de desenvolver uma inovação e também de fazer 

a modelagem de uma empresa/startup, realizando as validações necessárias para a solução 

e para o modelo de negócio. O programa existe há vários anos, contudo em 2016 ganhou 

nova dinâmica e abrangência internacional quando passou a integrar o programa Open 

Future da empresa Telefônica/Vivo, que é um programa mundial de fomento ao 

empreendedorismo e inovação realizado pela organização. Desenvolvido de uma parceria 

entre o Inatel, pelo seu núcleo de empreendedorismo, a Telefônica/Vivo e a empresa 
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Ericsson, o programa apoia alunos empreendedores de variadas formas, partindo sempre 

de uma ideia inovadora, que poderá ter potencial para a geração de soluções viáveis para 

o mercado e também para a criação de empresas/startups. Dentro da plataforma Open 

Future, este projeto específico de pré-aceleração é chamado de “Crowd”, que existe em 

vários países e, no Brasil, o primeiro implementado foi este em conjunto com o Inatel, 

que leva o nome de “Crowd_Vale da Eletrônica. ”    

 “Incubadora de Empresas e Projetos”, integrada ao cenário empresarial local e 

regional e reconhecida no âmbito estadual e nacional pelos resultados alcançados, este 

programa coroa todo o processo de formação de empreendedores da Instituição; a 

Incubadora do Inatel consolidou-se com a oferta de um processo factível e real que é 

continuamente oferecido aos alunos e ex-alunos que desejam criar e desenvolver suas 

empresas, contando com o amplo apoio da instituição. Atualmente, são centenas de 

inovações geradas para o mercado, mais de 60 empresas graduadas e mais de setecentos 

postos de trabalho diretos criados pelas empresas nesse programa. Ao longo de sua 

existência, essa Incubadora recebeu vários prêmios de reconhecimento nacional, sendo o 

último recebido em 2014 pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de 

Empreendimentos Inovadores (Anprotec), como incubadora destaque no país na 

contribuição para o desenvolvimento socioeconômico local.  

 

A partir de 2017, ocorreu uma reformulação no projeto pedagógico de todos os 

cursos de Engenharia, introduzindo uma nova dinâmica nas atividades curriculares 

complementares regulares (AC’s) de empreendedorismo. Desde o primeiro semestre 

letivo de 2017, as atividades curriculares complementares de empreendedorismo, por 

conta da implementação de um novo currículo, passaram a ser oferecidas aos alunos de 

forma a permitir aos mesmos um maior aproveitamento de todas as atividades ligadas ao 

empreendedorismo e à inovação, bem como de outras que, oportunamente, serão criadas 

pelo NEmp.  

Dessa forma, ao longo dos cursos, os discentes terão que participar, 

obrigatoriamente, de uma quantidade mínima de horas de atividades complementares 

escolhidas por eles entre todas as atividades oferecidas pelo núcleo de 

empreendedorismo. Essa carga horária mínima, que será de 105 horas, fará com que o 

aluno da graduação, entre o primeiro e o sétimo período do curso, experimente e se 

capacite passando pelas várias atividades e programas de empreendedorismo. 

Importante destacar que, devido a esse novo formato, para uma melhor 
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visualização e para facilitar a opção pelos alunos e, somente por isso, o conjunto das 

atividades já oferecidas pelo núcleo de empreendedorismo passou a ser apresentado aos 

alunos organizado e distribuído em três eixos de capacitação e oportunidades, que são: 

“empreendedorismo executivo”, “empreendedorismo para criatividade e inovação” e 

“empreendedorismo maker”. Assim, cada atividade oferecida está inserida em um desses 

eixos, naquele que lhe confere um melhor alinhamento.  

Importante ressaltar também que os alunos não precisam escolher 

obrigatoriamente as atividades de um único eixo para se capacitarem, esta organização 

tem somente o objetivo de apresentar possibilidades e caminhos mais claros para a tomada 

de decisão do aluno frente ao conjunto de oferta de capacitação que estará a sua 

disposição. Com isso, as atividades e programas de empreendedorismo e inovação que, 

desde 1999, eram aproveitados pelos alunos de forma optativa, voluntária e que, apesar 

disso, como já relatado, sempre contou com a procura intensa dos alunos, agora, no novo 

currículo passam a integrar um conteúdo de formação, obrigatório, para o aluno. 

Entendemos que a nova demanda obrigatória se somará a sempre existente demanda 

optativa dos alunos, o que levará a uma formação mais ampliada e, até mesmo, 

aprofundada do corpo discente no campo do empreendedorismo e da inovação.  

 

2.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Consideramos como consenso entre os autores que um método científico é um 

conjunto de procedimentos e técnicas utilizados para atingir o conhecimento. No entanto, 

cabe ressaltar que, em ciência, um método não se reduz a uma apresentação dos passos e 

descrição de procedimentos de uma pesquisa. Quando se trata de método ou metodologia, 

é importante explicitar quais são os motivos pelos quais o pesquisador escolheu 

determinados caminhos e não outros, descrever os caminhos traçados pelo pesquisador 

tendo em vista os objetivos e a obtenção dos resultados.  

A escolha de uma certa forma de fazer ciência se baseia nas questões e nos 

objetivos da pesquisa e, como relatado por Laville e Dione (1999), é o método científico 

fundamental para validar as pesquisas, bem como para seus resultados serem aceitos. Ou 

seja, uma pesquisa para ser científica requer procedimentos formais, realizados de modo 

sistematizado, utilizando para isto métodos e técnicas específicas, também apropriadas 

aos objetivos e questões da pesquisa.  
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“É imprescindível trabalhar com rigor, com método, para assegurar a si e aos 

demais que os resultados da pesquisa serão confiáveis, válidos” (CRESWELL, 2010, p. 

11).  

Como já relatado neste texto, nesta investigação foram utilizadas três modalidades 

de pesquisas: a pesquisa de campo, a fim de coletar a percepção dos egressos do Inatel 

sobre o ensino de empreendedorismo e inovação; a pesquisa documental realizada por 

meio da análise das matrizes curriculares dos Projetos Pedagógicos e o aprofundamento 

teórico sobre “Pedagogia Universitária”. O fundamento teórico sobre empreendedorismo 

se amparou especificamente na “Pedagogia Empreendedora”, concebida por Dolabela 

(2003), contando com o apoio da ONG VISÃO MUNDIAL e de uma equipe composta 

por cerca de 20 profissionais da educação com sofisticado perfil acadêmico e grande 

prática escolar, em um trabalho que durou três anos, segundo seu próprio autor. 

Com relação ao estudo empírico, este se deu por meio de uma pesquisa de campo, 

com a aplicação de um questionário misto, que foi aplicado via eletrônica, visando ouvir 

os alunos egressos do Inatel, agora profissionais no mercado, que tenham cursado as 

disciplinas de empreendedorismo e inovação no curso de graduação. O questionário 

composto por vinte questões foi elaborado pelo próprio autor, visando conhecer a 

percepção dos egressos sobre os impactos do ensino de empreendedorismo e inovação 

em suas carreiras profissionais.  

Os participantes da pesquisa foram os alunos egressos da referida instituição, que 

se matricularam a partir de 2007 e se formaram entre os anos de 2011 e 2015, 

especificamente, os que cursaram as disciplinas de empreendedorismo e inovação no 

período delimitado e que tenham concluído o curso de graduação, colado grau e recebido 

diploma e, além disso, que tenham endereços eletrônicos atualizados no Núcleo de 

Estágios e Empregos (NESP) ou na secretaria da instituição e que concordem em 

responder o questionário (instrumento de pesquisa). Foram excluídos da pesquisa os 

egressos que não se enquadraram nessas condições e/ou que não estiveram com endereços 

eletrônicos atualizados e, ainda, os que não aceitaram responder o instrumento de 

pesquisa. Portanto, esta amostra não foi aleatória porque selecionou como público alvo 

apenas os egressos que tenham cursado aulas de empreendedorismo e/ou inovação como 

componente curricular formal, em um período delimitado previamente. Observando esses 

critérios de inclusão, fez parte do público alvo deste estudo uma população de 
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aproximadamente 450 egressos de cursos de graduação de Engenharia, diplomados pelo 

Inatel.  

Relativamente à pesquisa documental, foram pesquisados os projetos pedagógicos 

de cursos (PPC) de Engenharias que ocorreram no período de formação acadêmica em 

graduação dos egressos participantes da pesquisa, ou seja, os PPC dos cursos de 

Engenharia de Telecomunicações 2007 – 2008 – 2009 – 2010 - 2011; Engenharia de 

Computação 2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 e Engenharia Biomédica 2007 – 2008 – 

2009 – 2010 - 2011. Foram também consultados demais documentos e arquivos da 

secretaria que se fizeram necessários a fim de obter informações e dados sobre os egressos 

pesquisados e a disciplina de Empreendedorismo e Inovação. 

 

2.4 RECORTE TEMPORAL E AMPARO TEÓRICO 

 

Como recorte temporal deste estudo, optamos pela década de 1990 ao período 

atual por ser uma década de muitas mudanças no âmbito das medidas políticas e 

administrativas da educação em todos os níveis, inclusive recebendo a denominação de 

“década da reforma”, com destaque à aprovação do Plano da Reforma do Aparelho de 

Estado, à publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394, em 

1996, porém sem desconsiderar o percurso histórico da educação superior e, 

principalmente, a Reforma Universitária de 19683. Principalmente no ensino superior, as 

reformas implantadas com a nova LDBEN apontaram novos dimensionamentos também 

com relação à gestão da educação, por meio da avaliação e regulação. 

Como analisado por Dourado (2011), a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 1996 incorporou, ao longo de sua tramitação, vários 

dispositivos referentes à educação superior. No entendimento do autor, esses referentes 

tornaram-se objeto de projetos de lei e de decretos, de reforma constitucional, que 

contribuíram para alterações significativas na educação superior no Brasil.  

A análise dessas políticas, portanto, só pode ser entendida a partir do 

desvelamento dos vários instrumentos e mecanismos que reformam 

esse nível de ensino, por sua relação orgânica com o processo de 

                                                           
3 A Reforma Universitária, segundo Romanelli (2000, p. 228-9) se amparou em três componentes 

estruturais da universidade consagrados na Lei 5.540/1968: organização, em que define a Universidade 

como lugar preferencial do ensino superior e o Departamento como o órgão que congregará disciplinas 

afins; administração, cujo reitor é o executivo e os administradores são o órgão central da coordenação do 

ensino e da pesquisa, junto com o Conselho de Curadores; Cursos, de graduação e pós-graduação, 

aperfeiçoamento e especialização, que são promovidos pelas unidades departamentais.  
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reforma de estado em curso no país, sem prescindir de sua devida 

contextualização à macroagenda para esse nível de ensino no cenário 

mundial (DOURADO, 2011, p. 57). 

 

Em relação ao amparo teórico, os conceitos e fundamentos teórico-conceituais de 

Pedagogia Universitária se amparam em Selma Garrido Pimenta, Léa das Graças 

Anastasiou, Maria Isabel de Almeida, Maria Isabel Cunha. O conceito de ensino aqui 

adotado, para a educação superior, se refere ao termo “ensinagem”, cunhado por Pimenta 

e Anastasiou (2005).  

Os fundamentos teóricos sobre empreendedorismo se amparam na chamada 

“Pedagogia Empreendedora”, proposta por Dolabela (2003), sem desconsiderar alguns 

fundamentos sobre o tema, teorizados por Schumpeter (1997), Dornellas (2014), Fillion 

(1999), Souza Neto (2008) e Drucker (2000). Como descreve Silva (2015, p. 87),  

[...] nos dias atuais, o empreendedorismo é um termo muito presente no 

vocabulário da economia e da administração, em termos nacional e 

internacional, bem como faz parte do senso comum como uma 

característica necessária para o sucesso profissional. Visto como 

responsável pelo aumento da oferta de empregos, melhor distribuição 

da renda e desenvolvimento nacional, o empreendedorismo, junto com 

a inovação, tem sido considerado os principais fatores para incremento 

de competitividade e desenvolvimento social.  

 

Drucker (2000), por exemplo, frisa que o empreendedorismo não é nem arte, nem 

ciência, ele é, sim, uma prática, enquanto para Schumpeter (1997), o empreendedor é o 

homem que realiza coisas novas e não, necessariamente, aquele que inventa, relacionando 

o empreendedorismo com toda e qualquer ação inovadora que tenha uma relação com a 

prosperidade da empresa. Ambos ressaltam a importância da inovação, sendo o 

empreendedorismo a força que impulsiona a inovação. No caso, Drucker (2002, p. 5) 

qualifica os empreendedores como pessoas que inovam, assim se expressando: 

[...] a mudança sempre proporciona a oportunidade para o novo e o 

diferente. A inovação sistemática, portanto, consiste na busca 

deliberada e organizada de mudanças, e na análise sistemática das 

oportunidades que tais mudanças podem oferecer para a inovação 

econômica ou social. 

 

Sobre inovação no cenário educacional, a necessidade de abordar este tema veio 

na esteira dos fundamentos do empreendedorismo e da pedagogia universitária. Em 

ambos, os seus fundamentos teóricos se apresentam atrelados ao conceito de inovação.   

No caso do empreendedorismo, a inovação é tomada como força que leva ao 
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empreendedorismo e, por isto, no cenário empresarial o sentido de empreendedorismo foi 

atrelado ao termo inovação.  

Na literatura visitada sobre os temas Pedagogia Universitária e Pedagogia 

Empreendedora, a inovação é apresentada pelos autores, tomados neste trabalho como 

amparo teórico, como condição para que ocorram mudanças na educação superior. 

Embora o seu conceito não seja único, como observado na literatura, o termo “inovação” 

sempre se apresenta vinculado à discussão sobre as Pedagogias em questão. Assim, no 

que se refere à inovação como tratada nesta pesquisa, recorremos aos fundamentos 

teóricos preconizados por Maria Isabel Cunha, Marcos Tarciso Masetto e Elisa Lucarelli 

que são autores de referência na literatura sobre inovação na área educacional, 

especificamente, no nível superior.  

Cunha (2016, p. 87) explora o conceito de inovação, 

Abordando-o segundo a relação entre a pedagogia, a epistemologia e a 

cultura, de modo a afirmar a concepção de inovação como ruptura 

paradigmática, no contexto da educação superior e da emergência de 

mudanças nas práticas tradicionais de ensinar e aprender. 

 

Masetto (2003, p. 197), em suas reflexões sobre o conceito de inovação, a 

considera como o conjunto de “alterações que afetam pontos-chave e eixos constitutivos 

da organização do ensino universitário provocadas por mudanças na sociedade ou por 

reflexões sobre concepções intrínsecas à missão da Educação Superior”.  No entanto, para 

Lucarelli (2000, p. 63), o conceito de inovação, no ensino, deve ser entendido na sua 

associação a “práticas de ensino que alterem, de algum modo, o sistema unidirecional de 

relações que caracterizam o ensino tradicional”. Nesse sentido, uma aula inovadora supõe 

sempre  

 

[...] uma ruptura com o estilo didático imposto pela epistemologia 

positivista, o qual comunica um conhecimento fechado, acabado, 

conducente a uma didática da transmissão que, regida pela 

racionalidade técnica, reduz o estudante a um sujeito destinado a 

receber passivamente esse conhecimento (LUCARELLI, 2007, p. 63). 

 

No que se refere ao conceito de empreendedorismo, o amparo teórico se dá em 

Dolabela (2003), especificamente, em sua obra “Pedagogia Empreendedora” por tratar o 

ensino de empreendedorismo relacionado à formação humana. Portanto, não se pretende 

explorar, neste trabalho, o conceito e fundamentos do empreendedorismo a partir de 

questões ligadas ao mundo dos negócios, que é o senso comum do termo 
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“empreendedorismo”. Ao contrário, ouvindo os egressos, esperamos compreender, por 

meio desta pesquisa científica, se os fundamentos e as práticas aplicadas nas aulas de 

empreendedorismo e inovação podem contribuir para que ocorra o processo de 

“ensinagem” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005) nas demais disciplinas que compõem 

a matriz curricular dos diversos cursos oferecidos pela instituição pesquisada e, quiçá, 

para as demais instituições de ensino superior, em nível nacional e internacional.  

Essa pretensão se justifica por dois motivos: primeiro, pelo trabalho na área de 

empreendedorismo e inovação realizado ao longo dos anos pelo Inatel e, segundo, porque 

a educação para o empreendedorismo faz parte, atualmente, das políticas internacionais 

da educação, inclusive desde a educação básica, sob orientação dos organismos 

multilaterais. Entre esses organismos, destacam-se a Organização de Cooperação e de 

Desenvolvimento (OCDE), a Organização das Nações Unidas (ONU) e Organização das 

Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura (UNESCO), por meio do Projeto 

Regional de Educação para a América Latina e o Caribe (PRELAC, 2004). 

 

2.5 O PROCESSO DE PESQUISA 

 

Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007), a pesquisa bibliográfica permite ao 

pesquisador um panorama da área, identificando a evolução do tema, problemas já 

pesquisados e lacunas existentes e também dá suporte à pesquisa, desde seu planejamento 

até suas análises. Os Autores apontam a revisão bibliográfica como um procedimento que 

tem a função de explicar um problema a partir de referências já teorizadas e publicadas. 

No caso deste trabalho, não se tratou apenas de um levantamento bibliográfico, mas, para, 

além disto, constituiu-se como uma pesquisa exploratória, necessária no primeiro 

momento, para que ocorressem os próximos passos da investigação. 

Em um segundo momento, procedemos à pesquisa em documentos e arquivos da 

secretaria, amparados pelas funcionárias da secretaria do Inatel e pelo parecer de 

aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética. Foram tomados como corpus de análise os 

Projetos Pedagógicos dos cursos de Engenharia de Telecomunicações, Engenharia de 

Computação e Engenharia Biomédica, período 2007 a 2011. Também recorremos ao 

banco de dados de egressos por meio do NESP.  

Ao interesse desta pesquisa, foram selecionados endereços eletrônicos de 

aproximadamente 450 egressos aos quais foram enviados o instrumento de pesquisa 
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(Anexo 1), acompanhado do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os 

resultados dessa coleta de dados serão apresentados em seção específica ao longo deste 

trabalho. 

 

2.6 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

Como analisam Lüdke e André (1986, p. 1), para realizar uma pesquisa é preciso 

“promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre um 

determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele”. E ainda como 

explica Demo (2002), o ato de pesquisar traz em si a necessidade do diálogo com a 

realidade a qual se pretende investigar. Trata-se de um diálogo dotado de reflexão crítica, 

capaz de canalizar momentos criativos.  

Com relação à pesquisa, de modo geral, os dados e informações colhidos por meio 

das respostas dos questionários e da análise documental foram sistematizados, 

primeiramente, em gráficos e tabelas por meio do programa Excel (apresentados em seção 

específica ao longo deste texto). Na sequência, a análise e interpretação dos dados e 

informações coletadas, via pesquisa documental e de campo, ocorreram utilizando a 

técnica de Análise Conteúdo, na perspectiva de Bardin (2009).  

A análise de conteúdo (BARDIN, 2009), enquanto método, trata-se de um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos 

e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, com a intenção de inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção e, para isto, recorre a indicadores 

quantitativos ou não. Na percepção de Chizzotti (2006, p. 98), a análise de conteúdo 

objetiva ultrapassar as incertezas e enriquecer a leitura dos dados coletados a fim de 

“compreender criticamente os sentidos das comunicações, o conteúdo manifesto ou 

latente e as significações explícitas ou ocultas”. Para Bardin (2009, p. 199), “a análise de 

conteúdo funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, em 

categorias, segundo reagrupamentos analógicos”. 

Com base nesse referencial de análise foram levantadas as categorias temáticas e, 

na sequência, estas categorias levantadas foram agrupadas em eixos conforme a natureza 

das questões identificadas nas respostas dos pesquisados. Quando o pesquisador julgou 

conveniente, diante do material coletado, as ideias centrais e categorias foram analisadas 

no eixo em que foram inseridas, a partir dos critérios de convergência e divergência, 
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tomando como critério aspectos de identificação teórica e aspectos empíricos observados 

na voz dos egressos, tendo em vista responder as questões propostas na pesquisa. Por 

meio desses procedimentos metodológicos procuramos aprofundar a discussão de modo 

a responder as questões e os propostos debates sobre “Pedagogia Universitária”, os 

saberes necessários ao profissional que se dedica ao ensino no nível superior e fazer 

relação com as competências profissionais que os discentes deverão desenvolver na 

formação acadêmica.  
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SEÇÃO 3 

 

A PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA E A PEDAGOGIA EMPREENDEDORA: 

APROXIMAÇÕES TEÓRICAS  

 

 

Esta seção se destina a apresentar aproximações teóricas entre Pedagogia 

Universitária e Pedagogia Empreendedora, considerando a educação para o 

empreendedorismo e inovação no contexto dos desafios do ensino superior, que se 

vislumbraram a partir das últimas décadas do século XX, diante das políticas de 

desenvolvimento econômico e da implementação das políticas de expansão e regulação 

da educação superior. Embasados na literatura utilizada neste trabalho, neste texto, 

partimos do consenso de que um conjunto de fatores integrados compõe a denominada 

“complexidade da educação”, neste nível de ensino, como descrita por Cunha (2014, p. 

13) e, reconhecida pelos demais pesquisadores que se dedicam ao estudo da educação 

superior, de modo geral.  

No empenho de entender como vêm se dando as novas condições de ensino e 

aprendizagem, ou entre professores e alunos na produção de conhecimento e na formação, 

ou até mesmo identificar esforços de qualificação de novas práticas pedagógicas, esta 

seção agrupa os temas propostos que estão articulados para a consecução dos objetivos 

desta pesquisa e as questões que orientam este trabalho de pesquisa. Tradicionalmente, 

ensino e aprendizagem foram tratados como processos dicotômicos, sendo normalmente 

desconsiderado o processo dialético que ocorre entre esses fenômenos ou deveria ocorrer. 

Principalmente no ensino superior, como descrito por Pimenta e Anastasiou (2005, p. 

204-205), “muitos processos de ensino em curso na universidade não passam de meras 

reproduções de mini palestras ou reunião de um número determinado de pessoas ouvindo 

uma delas expor determinado assunto”, em que o ato de ensinar se resume ao momento 

da aula expositiva e encerrando-se nele.  

Assumindo com outros pesquisadores a complexidade que tomou conta da 

educação superior desde as últimas décadas do século XX, Pimenta e Anastasiou (2005) 

empreendem uma profunda crítica a esse modelo de aula no ensino superior, fazem um 

aprofundamento da discussão em torno do ato de ensinar realizado pelo professor e a 

aprendizagem do aprendiz, recorrendo a um rico aporte teórico. A partir desse trabalho e 

de estudos originados de pesquisas por elas coordenados, as referidas autoras propõem 



61 
 

uma superação do paradigma tradicional de ensino, cunhando um novo constructo 

denominado “ensinagem”, que pretende superar a visão de senso comum da docência, 

“tomando a aula como momento e espaço privilegiado de encontro e de ações”. Como 

tal, a aula “não deve ser ‘dada’ e nem ‘assistida’, mas ‘construída, feita’ pela ação 

conjunta de professores e alunos” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 207). 

Nesta seção, procuramos, a seguir, fazer aproximações teóricas entre os desafios 

da educação superior e, também, a sua complexidade a esse novo paradigma de aula 

denominado “ensinagem” e aos fundamentos da Pedagogia Universitária, 

empreendedorismo e inovação. Estamos cientes do desafio e certos de que não é nossa 

pretensão apresentar uma conclusão sobre uma pedagogia para o ensino superior, mas 

sim, contribuir para uma nova proposta para a educação superior, baseada na inovação, 

no empreendedorismo, na relação dialética entre o ensinar e o aprender tendo em vista os 

resultados efetivos de aprendizagem.  

Entretanto, mesmo se tratando de fazer essa relação dialética entre ensino e 

aprendizagem, o que no entendimento tradicional significa relacionar atividades do 

professor e do aluno, neste trabalho, por questões de limitação de tempo, não foi possível 

ouvir os docentes. No entanto, consideramos que isso não diminui o valor científico do 

estudo, tendo em vista uma outra visão mais progressista do processo educativo, como é 

o conceito de ensinagem, que só considera que houve ensino quando há aprendizagem. 

Diante desse conceito, ouvindo os egressos fica subtendida a relação dialética entre o 

ensino e a aprendizagem, entre o professor e o aluno. 

Com esse propósito, trazemos para este texto, como aporte teórico, conceitos 

específicos de pedagogia universitária, teorizados por pesquisadores que foram 

identificados com mais frequência no estudo teórico exploratório, realizado desde a 

ocasião da elaboração do projeto de pesquisa e, ora sistematizados na constituição desta 

seção teórica. Vale ressaltar que os temas Pedagogia Universitária e Inovação quase 

sempre se apresentam formando um par, trazendo o sentido de que uma nova pedagogia 

necessita de inovação. Entre esses pesquisadores, selecionamos de Maria Isabel Cunha, 

Selma Garrido Pimenta, Léa das Graças Anastasiou e Marília Morosini o conceito e 

fundamentos de “Pedagogia Universitária”; de Fernando Dolabela buscamos o conceito 

e os fundamentos de empreendedorismo a partir da sua proposta de uma “Pedagogia 

Empreendedora”; o conceito de inovação tem como referência principal Marcos Tarciso 

Masetto e Elisa Lucarelli. Esses autores constituem o amparo teórico principal sobre os 
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temas aqui articulados, porém, sem descartar outros pesquisadores que, de alguma forma, 

contribuem com a discussão.  

 

3.1 DESAFIOS E COMPLEXIDADE NO ENSINO SUPERIOR 

 

Como analisa Pimenta e Anastasiou (2005), nas últimas três décadas, ocorreu a 

expansão e a diversificação do ensino superior, num movimento impulsionado no final 

do século anterior, visando à democratização da educação superior a fim de atender às 

tendências nacionais e internacionais de desenvolvimento. Segundo Cunha (2006, p. 13), 

a complexidade do contexto do final do século XX e o início do século XXI, como já 

mencionado neste texto, foram marcados pelas ideologias neoliberais e posições 

conservadoras. No entendimento da autora este cenário “induziu à reorientação dos 

sistemas educacionais, na perspectiva de fazer valer o mercado como eixo das definições 

políticas nesse campo”.  

Procurou-se uma pedagogia que, sofrendo influências deste processo, 

vivesse metamorfoses no sentido de assumir sua condição de parceira 

dos processos produtivos, como primeiro compromisso educativo 

(CUNHA, 2006, p. 13). 

Nesse contexto, suscitaram o aumento dos questionamentos em relação às práticas 

docentes e à sua formação, aliada à complexidade natural que envolve a universidade e 

demais instituições educativas de ensino superior. E sobre isso, afirmando enfaticamente 

que é preciso valorizar o ensino de graduação na universidade, as autoras Pimenta e 

Almeida (2011) fundamentam sobre a universidade:                                        

A universidade é uma instituição educativa cuja finalidade é o 

permanente exercício da crítica, que se sustenta na pesquisa, no ensino 

e na extensão. Ou seja, na produção do conhecimento a partir da 

problematização dos conhecimentos historicamente produzidos e de 

seus resultados na construção da sociedade humana e das novas 

demandas e desafios que esta coloca. Estes por sua vez, são produzidos 

e identificados inclusive nas análises que se realizam no próprio 

processo de ensinar, na experimentação e na análise dos projetos de 

extensão, por meio das relações que são estabelecidas entre os sujeitos 

e os objetos de conhecimento (PIMENTA; ALMEIDA, 2011, p. 21). 

 

A complexidade da docência universitária também é reconhecida por Lucarelli 

(2004) por se configurar como um espaço de conexão de conhecimentos, subjetividades 

e culturas, que exige um conteúdo científico, tecnológico ou artístico altamente 

especializado, orientado para a formação de uma profissão. Além disso, estudos realizados 
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por Pimenta e Anastasiou (2005) evidenciam que muitos docentes, de universidades e 

outras instituições de ensino superior, são profissionais e/ou especialistas em seu ramo de 

conhecimento, mas não apresentam formação destinada ao magistério, ou seja, não se 

preparam para o processo de ensino-ensinagem. Nessa mesma linha de compreensão, a 

constatação de Pimenta e Almeida reforça a questão da complexidade da docência 

universitária quando descrevem: “Com isso, o exercício da docência tem por base muito 

mais a imitação da docência que tiveram, do que propriamente a incorporação do que de 

fato significa ser docente na educação superior” (PIMENTA; ALMEIDA, 2011, p. 80).  

Reconhecer a estrutura do ensino superior, as diversas questões envolvidas na 

docência e as mudanças que vêm ocorrendo no cenário da educação superior nas últimas 

décadas são de suma importância e abre espaço para a proposição da chamada “Pedagogia 

Universitária” na visão dos autores que têm se dedicado a pesquisar sobre o tema e toda 

a sua abrangência de impacto no campo da educação superior a qual tem como principal 

finalidade a formação para uma profissão. Nesse sentido, visando aprofundar o 

argumento da complexidade da docência nesse nível de ensino diante do desafio da 

formação de profissionais, Lucarelli (2004) recorre a Tardif (2002, p. 93) para evidenciar 

o que significa “formação” quando se trata de uma profissão. 

Formação que, no dizer de Tardif (2002a), deve ser voltada para a 

reflexão, o discernimento e a compreensão de situações problemáticas 

do contexto da prática profissional e para a definição de objetivos 

pertinentes à situação e à identificação dos meios adequados para 

atingi-los. Isso implica, para o docente universitário, a tarefa de 

compreender criticamente a profissão em foco e o contexto mais amplo 

no qual ela se insere. Precisa, ainda, possibilitar, ao estudante, uma 

articulação consistente entre teoria e prática na formação de 

profissionais comprometidos com a transformação social, críticos, 

reflexivos e autônomos (LUCARELLI, 2004, p. 29).  

 

Segundo Tardif (2002, p. 94), a formação para uma profissão tem se tornado uma 

tarefa cada vez mais desafiante para os docentes, na medida em que os profissionais estão 

cada vez mais submetidos a duas lógicas: uma burocrática e tecnocrática e outra, do 

mercado. O autor se refere ao processo de regulação realizado pelo Estado, à 

diversificação e especialização do mercado e à própria lógica do mercado no que se refere 

à mercantilização da educação, principalmente pelas instituições privadas.  Na percepção 

de Lucarelli (2004), isso impacta fortemente o campo das profissões e, por consequência, 

das instituições que se ocupam da formação e educação superior, pois interfere nas 

políticas de gestão e nas práticas educativas dos docentes universitários, gerando 
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impasses e distorções na relação pedagógica entre professores e estudantes, o que afeta 

diretamente a formação profissional. Também Soares (2009) reconhece que essa 

conjuntura contribui para a redução da sua autonomia e, consequentemente, para a 

desprofissionalização, para a proletarização de alguns grupos profissionais e, ainda pode 

interferir na ética profissional quando a busca pelo lucro econômico ou poder passa a 

sobrepor-se à essência da educação e da formação humana.  

Explicitando ainda mais essa preocupação, Pimenta e Anastasiou (2011, p. 21) 

discorrem ainda sobre o termo utilizado por alguns autores como um “processo de fast-

foodização da Universidade” (BOXUS, DEBRY, LECLERCQ, 1998), como citado pelas 

referidas autoras. No entendimento de Pimenta e Anastasiou (2011, p. 21) trata-se de 

“uma imensa usina de produção onde os estudantes são considerados apenas como elos 

do sistema no qual a aprendizagem é rápida e ligeira, exigindo apenas o suficiente para 

se obter créditos e diplomas”. Nessa mesma linha de crítica ao movimento de 

mercantilização da educação, Cunha (2016, p. 93) descreve sobre a geração que estamos 

tratando na universidade:  

Tratamos com uma geração que adivinha insegurança no seu futuro 

profissional, que confia pouco nos conhecimentos que a educação 

superior lhe aporta e precisa apostar na capacidade de continuar 

aprendendo. 

 

Percebe-se que existe claramente um questionamento coletivo e uma preocupação 

crescente que permeiam a questão da pedagogia universitária. Se, por um lado, existe é 

uma tendência que desvirtua a relação pedagógica e educativa, por outro lado, este cenário 

pode ser enxergado como positivo no sentido de que esta inquietação traz cada vez mais 

os holofotes para o tema, uma vez que o conceito de pedagogia até então predominante 

no ensino superior origina-se da educação básica, com suas adaptações. Segundo Cunha 

(2006), é possível considerar que a educação superior tem, atualmente, no seu centro o 

professor universitário, desejoso de se tornar um profissional melhor, mais reconhecido 

e com maior vínculo com sua identidade docente. A expressão pedagogia universitária é 

definida por Cunha (2006), na Enciclopédia de Pedagogia Universitária, como: 

  

[...] um campo polissêmico de produção e aplicação dos conhecimentos 

pedagógicos na Educação Superior. Reconhece distintos campos 

científicos dos quais toma referentes epistemológicos e culturais para 

definir suas bases e características.   
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A questão da educação superior tem despertado a atenção de uma grande 

quantidade de autores que vêm se debruçado em torno de discussões e pesquisas sobre o 

tema da docência, da formação de professores, da conexão teoria e prática, entre outros. 

Alguns autores, numa espécie de intenção de agrupar todas essas questões do ensino 

superior, relacionadas ao ensino e à aprendizagem, cunharam o constructo “Pedagogia 

Universitária”.  

            Pelo exposto e, enquanto campo de produção e aplicação dos conhecimentos 

pedagógicos na educação superior, a pedagogia universitária se distingue da pedagogia 

em geral pelo seu interesse em compreender o processo de aprendizagem das pessoas 

adultas na sua trajetória de formação profissional, mesmo se considerarmos que, na fase 

inicial da graduação, muitos estudantes estão ainda saindo da adolescência. Visando 

afirmar essa especificidade, autores, como Masetto (2006), vêm enfatizando que o 

processo de aprendizagem de adultos pressupõe o seu engajamento consciente e 

voluntário, isto equivale dizer que eles precisam compreender a finalidade de estudar os 

conteúdos apresentados, necessitam entender a lógica e ter a possibilidade de negociar as 

formas propostas pelo professor para trabalhar estes conteúdos e para avaliar a 

aprendizagem realizada.  

Como explica Masetto (2006), estudos desenvolvidos por Knowles (1984 apud 

GARCIA, 1999) evidenciam que o processo de aprendizagem de adultos pressupõe o seu 

engajamento consciente e voluntário, o que equivale a dizer que eles precisam  

[...] compreender a finalidade de estudar os conteúdos apresentados, 

entender sua lógica e ter a possibilidade de negociar as formas propostas 

pelo professor para trabalhar esses conteúdos e para avaliar a 

aprendizagem realizada. 

 

Portanto, um dos aspectos fundamentais da educação de adultos se caracterizaria 

pelo desenvolvimento da inteligência crítica, do pensamento independente e da análise 

reflexiva, pois a evolução do autoconceito do adulto é marcada pela passagem da 

dependência para a autonomia. 
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3.2 A PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA NO ÂMBITO DAS TEORIZAÇÕES 

 

Nesta seção o objetivo é apresentar fundamentos teóricos e conceituais sobre a 

chamada Pedagogia Universitária na sua relação com o contexto e histórico da educação 

superior no Brasil. Para isso, recorremos a alguns teóricos que há alguns anos vêm 

dedicando esforços, realizando pesquisas e provocando discussões sobre o ensino 

superior e, da mesma forma, fazendo proposições no sentido chamar a atenção para as 

questões pedagógicas neste nível de ensino. Entre eles destacamos: Maria Isabel Cunha, 

Selma Garrido Pimenta, Léa das Graças Anastasiou, Denise Leite, Marcos Tarciso 

Masetto, Elisa Lucarelli, Marília Morosini, como já relatado neste trabalho. 

A Pedagogia Universitária é um tema relativamente novo nas pesquisas, pois até 

há bem pouco tempo a docência universitária não provocava discussões e 

questionamentos, sendo a sua prática mais comum caracterizada como tradicional. Como 

estabelecido na LDBEN, n.º 9394, de 1996, para lecionar no ensino fundamental e o 

médio é exigida formação superior em Pedagogia ou Licenciatura. No entanto, para 

lecionar no curso superior, basta ter graduação em qualquer especialidade e, 

preferencialmente mestrado.  

Conforme Leite (2005, p. 57),  

Pedagogia Universitária surge na tradição cultural francesa centrada no 

estudo do conhecimento como matéria-prima do ensinar/aprender. No 

contexto latino-americano, a Pedagogia Universitária, nucleada no 

campo educativo, opera no espaço transdisciplinar da academia. Tem 

como objeto de estudo o ensino, a aprendizagem e a avaliação na 

universidade. Preocupa-se com a formação docente para o exercício 

pedagógico profissional. 

 

Para a autora, no contexto brasileiro, a Pedagogia Universitária vem sendo 

desafiada por diversos fatores, entre eles destacam-se a diversidade institucional, a 

ausência de programas continuados de formação docente e as constantes pressões sobre 

os currículos das carreiras profissionais, trazidas pelos processos avaliativos. No seu 

entendimento, “critica-se e escreve-se muito sobre Ensino Superior, mas produz-se pouco 

conhecimento sobre a pedagogia que o sustenta” (LEITE, 2005, p. 57).  

Nas últimas décadas, num contexto de regulação e avaliação, o MEC tem exigido 

que as instituições de ensino superior tenham uma parcela de profissionais com mestrado 

ou doutorado, mas ainda não oferecem preparação específica para o magistério superior. 

Desse ponto de vista, ainda predomina a ideia de que todo professor, automaticamente, é 
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aquele que ensina, isto é, dispõe o conhecimento aos alunos (CUNHA, 2004; PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2005).  

O princípio que norteia este capítulo teórico tem os fundamentos do 

empreendedorismo e da inovação como os elementos basilares da constituição da 

pedagogia universitária, na medida em que, a partir da articulação entre as ideias 

empreendedoras e ações inovadoras permite aos atores do processo de ensino e de 

aprendizagem, no caso, professores e estudantes, intercambiarem essas funções: 

empreender e inovar no exercício da docência no ensino superior. Reconhecemos que são 

distintos os conhecimentos que se articulam no exercício da docência e variados são os 

fundamentos que demonstram os diversos elementos que, de alguma forma, interferem 

no processo de ensino e aprendizagem. No caso do ensino superior, diversos autores a 

que tivemos acesso no percurso desta pesquisa, nas últimas décadas, vêm chamando a 

atenção para a necessidade de um repensar da sala de aula neste nível de ensino.  

Neste trabalho, buscamos amparo em Cunha (2004), na obra “Enciclopédia 

Universitária”, quando a autora descreve a expressão “Pedagogia Universitária” como 

sendo “um campo polissêmico de produção e aplicação dos conhecimentos pedagógicos 

na educação superior que envolve distintos campos científicos dos quais torna referentes 

epistemológicos e culturais para definir suas bases e características” (CUNHA, 2004, p. 

321). Dessa forma, também é necessário reconhecer a especificidade que envolve a 

Pedagogia Universitária e a docência do ensino superior, diante dos conceitos 

apresentados pelas referidas autoras para que, então, inicie a compreensão da necessidade 

e relevância de tratar deste tema em particular. Considerando, portanto, a importância de 

se aprofundar nos saberes específicos inerentes à prática que envolve a docência 

universitária passamos, a seguir, a tratar do referido tema.  

 

3.2.1 Retomando a história: A Pedagogia em questão 

 

Retomando a história da educação, Pimenta e Anastasiou (2005) analisam que o 

campo do didático se resumiria ao desenvolvimento de novas técnicas de ensinar, e o 

ensino, à aplicação delas nas diversas situações. Enquanto adjetivo, o termo 

didática/didático é conhecido desde a Grécia, significando uma ação de ensinar presente 

nas relações entre os mais velhos e os jovens, crianças e adultos, na família e nos demais 

espaços sociais públicos (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 46).  
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Para autoras, a didática implícita na ação de ensinar de Sócrates, por exemplo, 

começará a ganhar contornos de campo específico e autônomo a partir de século XVII, 

com o monge luterano João Amós Comênio (1562-1670), que escreve entre 1927 e 1657, 

a obra Didática Magna – Tratado da Arte Universal de ensinar tudo a todos. Entretanto, 

ao longo da história foi dada uma importância exacerbada às técnicas de ensino ou para 

ensinar, passando a resumir a Didática em meios e instrumentos eficientes para o 

desenvolvimento e o controle do processo de ensinar: 

Nessa perspectiva de processo-produto, não cabe à Didática questionar 

os fins do ensino, uma vez que já estão previamente definidos pela 

expectativa que a sociedade (dominante) tem pela escola: preparar para 

o mercado de trabalho. Esse passa a ser o critério de avaliação do 

sistema escolar (PIMENTA; ANASTASIOU, 2009, p. 46). 

Em Comênio encontram-se as bases para a generalização da escola a toda a 

população, requisito e demanda do desenvolvimento comercial, da constituição das 

cidades e, bem mais adiante, do capitalismo industrial, ao final do século XIX. É também 

a esses educadores reformadores do século XVII que devemos a autoconsciência do 

proceder educativo, destacam Pimenta e Anastasiou (2005, p. 43), sendo este considerado 

a “primeira revolução didática”. 

Já no século XVIII, Jean Jacques Rousseau será o autor da segunda revolução 

didática. Sua obra dá origem a um novo conceito de infância, pondo em relevo sua 

natureza e transformando o método de ensinar em um procedimento natural, “exercido 

sem pressa e sem livros” (CUNHA, 2008, p. 10) e, somente no século XIX, Johann  

Friedrich Herbart (1776-1841) erige as bases do que denominou “pedagogia científica”, 

salientando, com base na psicologia cientificista da época, o que designou como passos 

formais da aprendizagem, dos quais decorrem os passos formais do ensino: clareza (na 

exposição), associação (dos conhecimentos novos com os interiores), sistema e método. 

Essa didática herbartiana acentua a importância do professor no processo de ensino, 

pondo no preparo de sua aula, conforme os passos formais, a responsabilidade pelo 

sucesso do ensino (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002). 

Nos anos 60 do século anterior e, logo depois, no final do século XX, com o 

desenvolvimento tecnológico e a informática que acentuam a proeminência das técnicas 

e das tecnologias virtuais, emerge a necessidade de compreender o funcionamento do 

ensino como fenômeno complexo, o que pode ser considerado como uma terceira 

revolução da Didática. Suas implicações estruturais e suas funções sociais repercutem em 
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todos níveis de ensino, inclusive na docência em instituições de ensino superior 

(PIMENTA; ANASTASIOU, 2005).  

Tomando a prática docente como “atividade social”, as referidas autoras destacam 

a necessidade e a importância de mais pesquisas e estudos que possam na área da docência 

do ensino superior, inclusive lançar mão de conhecimentos de outras áreas. O ensinar, 

enquanto atividade social tem como compromisso assegurar que “todos aprendam” (p. 

2005), sendo neste sentido que a aprendizagem ao longo do processo de escolarização 

contribui para a humanização e, portanto, para a redução das desigualdades sociais 

(PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 203–204).  

No contraponto desses argumentos, as autoras também apresentam a sua crítica à 

situação tradicional do ensino superior e propõem um novo modelo de pedagogia para 

ele: 

Muitos processos de ensino em curso na universidade não passam de 

meras reproduções de mini palestras ou reunião de um número 

determinado de pessoas ouvindo uma delas expor determinado assunto. 

Muitas críticas já se encontram registradas sobre este aspecto, chegando 

a nomear aula magistral “local onde todos dormem e uma pessoa fala”. 

Aí, de fato, o termo “ensinar” está sendo utilizado com a 

desconsideração de seus elementos essenciais. Neste contexto, o ato de 

ensinar resume-se ao momento da aula expositiva, encerrando-se nele 

e desconsiderando que da ação de ensinar, se conduzida de acordo com 

os fins educacionais, decorreria a ação de aprender (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2005, p. 203–204).  

 

É com esse entendimento que as autoras propõem o conceito de “ensinagem”, já 

considerando-o um desafio a ser enfrentado pelos docentes universitários. Elas “[...] 

propõem a ação docente [...] e a metodologia dialética como possibilidade de alteração 

do atual quadro relacional entre aluno, professor e conhecimento”, evidenciando novos 

sentidos para o termo “estratégias” quando utilizado em sala de aula (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2005, p. 28). O conceito de ensinagem é articulado ao termo “estratégias 

de ensino” referindo-se aos meios utilizados pelos docentes na articulação do processo de 

ensino e aprendizagem, de acordo com cada atividade e os resultados esperados. Nessa 

interpretação, as estratégias visam à consecução de objetivos que o docente estabelece e 

as habilidades a serem desenvolvidas em cada série de conteúdos.    

Essas estratégias devem ser implementadas a partir de “situação de estudo”, ou 

seja, uma situação real (complexa, dinâmica, plural) e conceitualmente rica, identificada 

nos contextos de vivência cotidiana dos alunos fora da escola, sobre a qual eles têm o que 
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dizer e sejam capazes de produzir novos saberes, a partir da expressão de significados 

para tais saberes bem como defendendo seus  pontos  de  vista.   

Dessa forma, a “situação de estudo”, se trata de uma situação intencionalmente 

planejada, que visa romper com a apresentação linear dos conteúdos científicos, 

desenvolvendo compreensões interdisciplinares, o que evidencia a necessidade de 

compreender o funcionamento do ensino como fenômeno complexo, suas implicações 

estruturais e suas funções sociais no caso da docência em instituições de ensino superior 

(PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 205). Essa forma de compreensão, tendo no centro 

o conceito de ensinagem, exige mais pesquisas e estudos que possam, inclusive, lançar 

mão de conhecimentos de outras áreas.  

No que se refere à formação de competências necessárias aos profissionais da 

educação superior quanto à construção do saber ensinar vai muito além da experiência 

profissional e dos conhecimentos da área de atuação. Nesse sentido, Perrenoud (2000) 

destaca que, na sociedade moderna, as tecnologias transformam, em uma velocidade cada 

vez maior, o trabalho e a vida cotidiana. Além disso, existe uma reorganização 

permanente do trabalho e forte competição empresarial devido à globalização, exigindo 

das organizações flexibilidade para a sobrevivência.  

Nesse cenário, espera-se que os profissionais se adaptem constantemente e 

desenvolvam novas competências ao longo da vida, principalmente as competências 

coletivas, como trabalho em equipe e novas formas de relacionamento com o aluno, entre 

outros. Porém, destaca o autor que não é apenas o mercado de trabalho que exige novas 

competências. Na sociedade hodierna, em todas as esferas da existência, surge a 

necessidade de novas competências e novos desempenhos em todas as áreas. Assim, para 

Perrenoud (2000), é normal a popularidade da noção das competências nas organizações, 

inclusive na profissão docente. Afinal, como destaca Masetto (2003), em uma economia 

globalizada e competitiva, o desenvolvimento das competências profissionais dos 

colaboradores é uma questão de sobrevivência empresarial.  

Desde as últimas décadas do século anterior, entre críticas e apologias, o tema 

“competências” chegou ao cenário educacional juntamente com as questões relacionadas 

ao ensino e à aprendizagem no ensino superior, principalmente, em relação ao papel das 

instituições para com o mercado, ou seja, na sua função de preparar as competências 

necessárias para o mundo desenvolvido. Assim, passou a ocupar o centro da discussão 

nas organizações educacionais, nas reformas curriculares, nos atos legais, em nível 
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global, como uma forma de articulação desses saberes (pedagógicos, científicos e da 

experiência) como capaz de possibilitar um novo modelo de gestão da sala de aula, de 

forma mais eficiente e eficaz.  

Nesse sentido, como destaca Masetto (2003), a competência para ensinar não pode 

ser reduzida à promoção de conhecimento, apenas. O exercício da docência exige a 

mobilização de saberes da experiência, saberes pedagógicos e saberes científicos, como 

constitutivos da profissão docente, atualmente denominados como competências - 

pessoais e profissionais - enquanto uma concepção pedagógica (MASETTO, 2003; 

CUNHA, 2000; MOROSINI, 2000, 2006; PIMENTA, ANASTASIOU, 2005) e 

profissional. Esses saberes são mobilizados para mediarem o processo de construção de 

identidade dos docentes, além das situações de ensino. 

No entanto, ainda é possível inferir, a partir dos estudos realizados para este 

trabalho, que, no âmbito da educação superior, esse paradoxo ainda é uma realidade na 

maioria das Instituições de Ensino Superior (IES). A formação e a metodologia parecem 

ser negligenciadas pelos docentes dos cursos de bacharelado, cuja prática docente, de 

forma especial, se pauta nos saberes provenientes do exercício da profissão em outras 

instâncias profissionais. Contudo, não se pode desconsiderar a importância da experiência 

na constituição da identidade profissional do professor, como já analisado por Pimenta e 

Anastasiou (2005).  

Segundo a pesquisadora, uma identidade profissional se constrói a partir da 

significação social da profissão e da revisão constante dos significados sociais da 

profissão. Práticas consagradas culturalmente permanecem significativas pelo significado 

que cada professor, como ator e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano a 

partir de seus valores, seu modo de situar-se no mundo, sua história de vida, suas 

representações, seus saberes, anseios e angústias, suas relações com os pares, nas escolas, 

seus representantes sindicais, entre outros (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005).  

Portanto, é possível considerar, no âmbito da pedagogia universitária, a profissão 

docente e a formação para a profissão como um processo em transformação e 

reconstrução, que implica uma série de fatores, de ordem institucional, interna e externa 

à instituição e ao sujeito professor, no desenvolvimento de condições para análise e 

interpretação da sua própria atividade, que incorpora e ultrapassa o conhecimento 

emergente institucionalizado, como analisado por Pimenta e Anastasiou (2005).  
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É nesse sentido que o professor, enquanto profissional, precisa se colocar diante 

do desafio de refletir sobre sua função, suas potencialidades e fragilidades e, da mesma 

forma, ser responsável por suas escolhas e decisões tomadas ante seus conhecimentos 

científicos, experiências vivenciadas e as práticas realizadas no exercício da função de na 

docência universitária.  Tal consciência não se trata de um exercício fácil, porém, é 

necessário, na direção de ser um esforço para reconhecer o lugar que ocupa tanto no que 

se refere ao conhecimento científico como no conhecimento pedagógico, no exercício da 

função docente, pois, somente assim será possível avaliar sua eficiência e sua situação 

real e, assim, poder buscar novos referenciais de formação. Sobre novos referenciais de 

formação, no caso do ensino superior, passamos a apresentar em sequência. 

 

3.2.2 A Pedagogia Universitária para Maria Isabel Cunha 

 

A expressão “Pedagogia Universitária” é definida pela autora na Enciclopédia de 

Pedagogia Universitária (2006) como um campo polissêmico de produção e aplicação 

dos conhecimentos pedagógicos na educação superior. Reconhece distintos campos 

científicos dos quais toma referentes epistemológicos pedagógicos e culturais para definir 

suas bases e características. No entanto, geralmente, não se exige formação pedagógica 

na docência do ensino superior porque, aparentemente, é suficiente o domínio de 

conhecimentos específicos, pois o que valoriza o docente universitário é a pesquisa e/ou 

o exercício profissional no campo. Como analisado por Cunha (2004), o curso superior é 

o único que não requer uma formação específica para o magistério. 

A expressão “Pedagogia Universitária” é definida por Cunha (2004) como um 

campo polissêmico de produção e aplicação dos conhecimentos pedagógicos na educação 

superior que não se restringe à formação continuada. Reconhece distintos campos 

científicos dos saberes do âmbito do currículo e da prática pedagógica que incluem as 

formas de ensinar e de aprender. Incide sobre as teorias e as práticas de formação de 

professores e dos estudantes da educação superior; articula as dimensões do ensino e da 

pesquisa nos lugares e espaços de formação e pode envolver uma condição institucional, 

considerando-se como “pedagógico o conjunto de processos vividos no âmbito 

acadêmico” (CUNHA, 2004, p. 321). 

Como analisa Cunha (2008, p. 9), diferentemente dos outros graus de ensino, o 

professor do ensino universitário “se constituiu, historicamente, tendo como base a 
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profissão paralela que exerce ou exercia no mundo do trabalho. A ideia de que quem sabe 

fazer sabe ensinar deu sustentação à lógica do recrutamento dos docentes”, no entanto, “a 

Universidade, pela sua condição de legitimadora do conhecimento profissional, tornou-

se tributária de um poder arraigado nas macroestruturas sociais do campo do trabalho, 

dominadas, fundamentalmente, pelas corporações” (CUNHA, 2008, p. 10). Citando 

Lucarelli (2000, p. 36), a autora frisa que a Pedagogia Universitária é um “espaço de 

conexão de conhecimentos, subjetividades e cultura, exigindo um conteúdo científico, 

tecnológico ou artístico altamente especializado e orientado para a formação de uma 

profissão”.  

 

3.2.3 A Pedagogia Universitária para Selma Garrido Pimenta e Léa das Graças 

Anastasiou: do ensinar à ensinagem 

 

Indo ao encontro dessa discussão, Pimenta e Anastasiou (2005) colocam em 

relação ao ensino e à aprendizagem, que tradicionalmente é denominado de Didática, um 

novo conceito denominado “ensinagem”, propondo uma nova referência na docência no 

ensino superior com significado de “ensino eficaz”, ou seja, somente será considerado 

como ensino se houver aprendizagem, como teorizado por Pimenta e Anastasiou (2005). 

No entender de Pimenta e Anastasiou (2005, p. 195), o conceito de “ensinagem” é mais 

profundo que “ensino”, pois a ação de ensinar é definida na relação com a ação de 

aprender, ou seja, o ensino deve desencadear “necessariamente” a ação de aprender. 

Assim, tanto o ensino e como a aprendizagem envolvem, necessariamente, uma ação, que 

deve gerar um resultado, que é a aprendizagem, sem a qual não se pode dizer que houve 

ensino. Para as autoras, o conceito de ensinagem comporta em si a superação da falsa e 

tradicional dicotomia entre ensinar e aprender.  

O termo “ensinagem” tem sido mais comumente utilizado no âmbito do ensino 

superior e uma questão que pode justificar e, talvez, até explicar o emprego do termo 

“ensinagem” na pedagogia universitária e a sua crescente evidência no cenário 

educacional, é o fato de haver tantos professores que ainda afirmem que "ensinou, mas o 

aluno é que não aprendeu". Isso decorre, segundo Pimenta e Anastasiou (2005), da visão 

distorcida de ensino como o espaço em que o professor fala, diz, explica o conteúdo, 

cabendo ao aluno anotá-lo para depois memorizá-lo. Em sua crítica, as autoras afirmam 

que, nesse formato, tal método de ensino dispensa a presença do próprio aluno, pois, se 
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há um colega que copie tudo, basta fotocopiar suas anotações e estudá-las, para dar conta 

dessa maneira de memorizar o conteúdo.  

 Nesse sentido, o ato de ensinar exige um novo processo de compreensão, pois, 

tradicionalmente, toma-se a simples transmissão da informação como ensino, ficando o 

professor como fonte de saber, tornando-se o portador e a garantia da verdade. No entanto, 

Pimenta e Anastasiou (2005, p. 205), questionam: “se o professor explica o conteúdo e o 

aluno não se apropriou dele, pode-se dizer que houve ensino? No entendimento das 

autoras, “somente se poderia afirmar que houve ensino se, de fato, tivesse ocorrido a 

aprendizagem”.  

Diante do exposto, o sentido do termo “ensinagem” vai além da Didática, pois não 

basta ter a intencionalidade de ensinar. O conceito de ensinagem considera os objetivos 

que o docente estabelece e as habilidades a serem desenvolvidas em cada série de 

conteúdos; não se trata apenas de didática ou de ser didático ou não. Trata-se do resultado, 

atingir ou não os objetivos, portanto, há que ter clareza sobre aonde se pretende chegar 

naquele momento com o processo de “ensinagem”. 

No processo de ensinagem, a ação de ensinar é definida na relação com a ação de 

aprender, pois, para além da meta que revela a intencionalidade, o ensino desencadeia 

necessariamente a ação de aprender. A partir de pesquisas da prática em sala de aula e 

discussões sobre a docência universitária, essas autoras ressaltam a necessidade de 

estudos para compreender o funcionamento do ensino como fenômeno complexo, suas 

implicações estruturais e suas funções sociais no caso da docência em instituições de 

ensino superior. Segundo Pimenta e Anastasiou (2005, p. 203-204), “O ensinar, enquanto 

atividade social tem como compromisso assegurar que todos aprendam. Neste sentido, a 

aprendizagem ao longo do processo de escolarização contribui para a humanização e, 

portanto, para a redução das desigualdades sociais”.  

Para Pimenta e Anastasiou (2005, p. 130), “ensino e aprendizagem constituem 

unidade dialética no processo, caracterizado pelo papel condutor do professor e pela auto 

atividade do aluno, em que o ensino existe para provocar a aprendizagem mediante tarefas 

contínuas do sujeito do processo”.  Portanto, o conceito de ensinagem pode ser 

relacionado ao “método dialético de ensinar” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 205), 

cuja perspectiva difere daqueles que se referem à aprendizagem como alcance de uma 

meta e implicam a “intencionalidade de êxito”. Assim, “atingir a meta definiria o êxito 

da tentativa e, somente, se poderia afirmar se houve ensino, se de fato tivesse ocorrido a 
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aprendizagem”. Com isso, as autoras frisam que não basta a intencionalidade para se dizer 

que houve ensino, é preciso considerar as evidências de aprendizagem, uma vez que, de 

acordo com o conceito de ensinagem, já tratado anteriormente, só se pode dizer que houve 

ensino, se houver aprendizagem.  

 

3.3 O PROFESSOR UNIVERSITÁRIO  

 

              A atuação dos docentes do Ensino Superior tem grande incidência em toda a 

sociedade, pois o preparo de todos os tipos de profissionais que necessitam de formação 

especializada “está sob a sua responsabilidade”, no entendimento de Pimenta e 

Anastasiou (2011, p. 7).  No entanto, as autoras ressaltam que, para muitos professores, 

as teorias que fundamentam o universo da docência são desconhecidas e, por este motivo, 

elas concluem que não são, por estes docentes, utilizadas, pelo menos de forma 

consciente, em seus planejamentos de aula ou aplicadas em suas aulas. Para as autoras, 

muitos professores universitários se valem basicamente de três fontes para se constituírem 

professores, sendo estas: a experiência reproduzida oriunda da prática de sua profissão 

como especialista, a experiência adquirida enquanto aluno, e a experiência atual que vem 

sendo adquirida com a própria atuação como professor. 

 No entanto, para muitos professores, o território da docência é, do 

ponto de vista teórico, um universo um tanto desconhecido. O fazer em 

sala de aula se sustenta, em grande parte, num tripé fruto da combinação 

entre a reprodução do que realiza em sua atuação profissional 

específica; as experiências pregressas vividas enquanto aluno; e aquilo 

que sem sendo sedimentado por meio da sua própria atuação enquanto 

professor (PIMENTA; ANASTASIOU, 2011, p. 8). 
 

Cunha (2006, p. 258) ainda sintetiza uma séria evidência desta forma: “a formação 

do professor universitário tem sido entendida, por força da tradição e ratificada pela 

legislação, como atinente quase que exclusivamente aos saberes do conteúdo de ensino”, 

como é caso dos cursos de Medicina e outros, como mencionados pela autora. Essa 

colocação, aliada a todas as outras aqui trazidas, ratifica a percepção sobre o quanto o 

professor universitário é desprovido de uma formação dirigida aos processos de ensino e 

aprendizado, ainda que este passe a ser o maior responsável por este processo a partir do 

momento em que inicia sua jornada de professor. Daí a importância de fazer uma reflexão 

mais rigorosa sobre as políticas de formação do professor universitário, pois no ensino 

superior isto se tornou uma tradição e, desta forma, afastou o campo da pedagogia da 

educação superior.  
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Atualmente, o cenário da educação superior continua sendo agravado pela falta de 

uma formação adequada ao ensino superior, quanto mais se compara esta situação, que é 

inclusive de abrangência mundial, com os crescentes impactos negativos na formação dos 

estudantes universitários e com a necessidade premente dos tempos atuais que exige 

renovação no contexto da sala de aula. Sobre isso Pimenta e Almeida (2011, p. 26) 

afirmam: 

O que constata então é que o professor universitário não tem uma 

formação voltada para os processos de ensino e aprendizagem, pelos 

quais é responsável quando inicia sua vida acadêmica. Os elementos 

constitutivos de sua atuação docente, como relação da disciplina com o 

projeto do curso, planejamento, organização da aula, metodologias e 

estratégias didáticas, avaliação, peculiaridades da relação professor-

aluno, lhes são desconhecidos. Assim, predomina dentre os professores 

universitários brasileiros um despreparo e até um desconhecimento 

científico do que seja o processo de ensino e de aprendizagem, pelo qual 

serão responsáveis a partir do instante em que ingressam no 

departamento e na sala de aula.  

 

Segundo as referidas autoras, o panorama internacional não é diferente, como 

aponta a literatura e, se considerados os problemas que esse desconhecimento acarreta na 

formação dos estudantes de graduação, é possível observar nos dois casos um crescimento 

da preocupação com a formação e o desenvolvimento profissional de professores 

universitários e com as inovações no campo da atuação didática. Referente a essa 

deficitária formação nos processos de ensino e aprendizagem do professor universitário, 

como argumentam as autoras, o contexto e os fatos parecem apontar para uma situação 

ainda mais difícil, a partir da necessidade crescente, oriunda das exigências atuais que 

cedem, cada vez menos espaço para a execução de enfoques didáticos clássicos que são 

fortemente centrados na aula e na atuação do professor.  

Na visão das autoras, ao contrário, esse momento exige cada vez mais dos 

professores modos de ensino mais centrados em atividades a serem exercidas pelos alunos 

de forma autônoma. Ou seja, “passamos por uma necessidade de quebra de paradigmas 

neste processo, o que naturalmente exige e exigirá ainda mais do professor universitário” 

(PIMENTA; ALMEIDA, 2011, p. 28). Para tanto, as autoras defendem que há que se 

redesenhar novos planos de estudos, “o que requer novas capacidades dos docentes, de 

modo a favorecer o desenvolvimento de outras dimensões na formação dos alunos”. De 

fato, o cenário apresentado pelas autoras nos chama atenção sobre tempos mais 

desafiadores ligados à atividade docente, o que reforça a relevância de se tratar, nesta 

pesquisa, este tema da Pedagogia Universitária, uma vez que se trata da necessidade de 
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ruptura de paradigmas tradicionais de ensino e a constituição de um novo paradigma de 

docência na universidade, aqui entendida como toda e qualquer instituição de ensino 

superior. 

 

3.4 EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NA EDUCAÇÃO  

 

Nesta subseção, trazemos algumas concepções e fundamentos teóricos sobre 

empreendedorismo e inovação, concebendo estas aproximações teóricas como forma de 

organizar conhecimentos necessários, de modo apropriado para ao que propõe esta 

pesquisa. Nesse sentido, serão tratados os temas Pedagogia Empreendedora e Inovação. 

 

3.4.1 A Pedagogia Empreendedora – Dolabela 

 

 A obra “Pedagogia Empreendedora” (DOLABELA, 2003) é utilizada neste 

trabalho como referência porque apresenta fundamentos sistemáticos para o 

desenvolvimento de projetos educativos inovadores com metodologias mais flexíveis de 

ensino, capazes de transformar os conhecimentos científicos, tecnológicos, políticos 

existenciais em um conjunto de sabedoria que gere um saber fazer e, consequentemente, 

gere uma riqueza social, vislumbrando, assim, possibilidades de superação de um sistema 

conservador, padronizado, único e para todos.   

Segundo estudo desenvolvido por Silva (2015, p. 101), no campo educacional, o 

empreendedorismo vem se destacando há algum tempo, principalmente, em países como 

Canadá e Estados Unidos, em um cenário caracterizado como “Sociedade do 

Conhecimento”, bem antes de chegar ao Brasil. A autora relata que tem sido comum 

especialistas do mundo produtivo e organismos multilaterais, incluindo a Unesco, 

defenderem que a força motriz para o desenvolvimento socioeconômico é a educação e, 

assim, advogam em nome da melhoria da qualidade da educação. Mas, na percepção 

desses organismos, não se trata de qualquer educação, pois o cidadão deve ser formado 

para ser empreendedor e competente para um novo mundo produtivo, global e 

tecnologizado [...]. 

Nesse cenário, a presença da educação para o empreendedorismo é reforçada 

principalmente, com a metodologia proposta por Fernando Dolabela denominada 

“Pedagogia Empreendedora”, que visa difundir novas estratégias de ensino na educação 
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formal e não formal, desde as séries inicias. De acordo com Dolabela (2003), a Pedagogia 

Empreendedora não se propõe a ser uma metodologia educacional de uso amplo, mas 

restrita ao campo de uma educação empreendedora. Por isso, trata-se de uma pedagogia 

que conviverá com as diretrizes fundamentais de uma educação básica ao proporcionar o 

uso de estratégias didáticas por meio das quais poderá materializar formulação de sonhos 

e a busca de sua realização.  

Nesse sentido, essa pedagogia pode ser considerada inovadora no cenário 

educacional e, desde a década de 1990, vem ganhando adeptos entre os profissionais da 

educação e gestores educacionais da educação básica, primeiramente, no setor privado, 

se estendendo, nos últimos anos, também ao setor público, apesar de críticas de alguns 

especialistas da educação, como demonstra o estudo realizado por Silva (2015). 

Dolabela (2003, p. 29) assim se expressa: 

[...] empreender significa modificar a realidade para dela obter a auto 

realização e oferecer valores positivos para a coletividade. Significa 

engendrar formas de gerar e distribuir riquezas materiais e imateriais 

por meio de ideias, conhecimentos, teorias, artes, filosofia. 

 

Como ressalta Dolabela (2008, 2003), a capacidade empreendedora é condição 

necessária para o desenvolvimento humano, social e econômico de qualquer comunidade. 

O autor defende que é preciso que o sistema educacional torne mais flexível as 

metodologias de ensinar, que seja um sistema não padronizado, não passível de ser 

descrito de maneira única como regra para todos, mas um sistema educacional que seja 

capaz de transformar os conhecimentos científicos, tecnológicos, políticos existenciais 

em um conjunto de sabedoria que gere um saber fazer e, consequentemente, gere uma 

riqueza social.  

Assim, explica o autor que, embora pareça coisa simples, adequá-lo ao “sistema 

ecológico de vida” do indivíduo exige algumas habilidades e estratégias mais complexas, 

e buscar realizá-lo conduz a conquistas crescentes que dizem respeito a um maior 

entendimento do mundo em uma dinâmica sem fim. Como defende Dolabela (2003, p. 

33): “O autoconhecimento e a autoestima são elementos fundamentais na aprendizagem 

e na construção da pulsão empreendedora, influenciando tanto o processo cognitivo 

quanto as relações do indivíduo com o outro e com o mundo”. Isso pressupõe condições 

favoráveis no âmbito escolar para que o aluno possa desenvolver suas habilidades e 

competências com uma formação significativa, indo ao encontro do que Paulo Freire 



79 
 

(2000, p. 76) sintetizou sobre esse espírito inovador e empreendedor: “A vida na sua 

totalidade me ensinou como grande lição que é impossível assumi-la sem risco. ” 

Segundo Dolabela (2003, p. 29), ensinar para empreender não significa apenas 

criar novas propostas, inventar novos produtos ou processos, produzir novas teorias, 

engendrar melhores concepções de representação da realidade ou tecnologias sociais. 

Empreender significa modificar a realidade para, dela, obter a autorrealização e oferecer 

valores positivos para a coletividade. Significa engendrar formas de gerar e distribuir 

riquezas materiais e imateriais por meio de ideias, conhecimentos, teorias, artes, filosofia. 

Portanto, na pedagogia empreendedora, a ênfase no autoaprendizado e na autoestima não 

diminui o âmbito de ação do educador, mas, sim, o conclama para uma recriação 

constante. O autor defende veementemente que o empreendedorismo deve ser aplicado a 

todas as áreas definindo-o como uma forma de ser: 

Esse novo olhar sobre a capacidade empreendedora nos permitiu 

transportá-la do seu berço original, a empresa – sem dele sair – para 

todas as atividades humanas. E, ao mesmo tempo, nos levou a ver o 

empreendedor como uma forma de ser e a identificar que o modo de ser 

e a escolha do que fazer definem o empreendedor, independentemente 

do campo em que atue. Por isso mesmo, qualifiquei o 

empreendedorismo como “uma forma de ser”, defendendo a 

extrapolação da ação empreendedora para todas as atividades, 

lucrativas ou não lucrativas (DOLABELA, 2013, p. 35). 

 

O que também é reforçado por Dolabela (2003), ao recorrer ao estudioso do tema 

Luis Jacques Filion, tido como uma das maiores referências no estudo do 

empreendedorismo no mundo, ao externar a sua visão ampliada bastante difundida e 

utilizada sobre a definição do empreendedor no âmbito da ação: “[...] o empreendedor é 

alguém que imagina, desenvolve e realiza visões” (FILION, 1999). Em sua obra, 

Pedagogia Empreendedora, Dolabela (2003) demonstra uma preocupação latente sobre 

as mazelas sociais do país o que o leva a, frequentemente, chamar a atenção ao fato de 

que a formação de pessoas empreendedoras, não obrigatoriamente de empresários, pode 

contribuir de forma direta para uma melhor igualdade social. Quanto a isso, ele cita: 

Para que todos tirem proveito do crescimento econômico, é preciso 

alterar os fluxos e caminhos da renda, da riqueza e do conhecimento 

por meio de investimentos na formação de capital humano e social e na 

concepção para construir democracia e cooperação (DOLABELA, 

2003, p. 25).  
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No entendimento do autor, uma pessoa empreendedora tem mais chances de fazer 

as referidas intervenções na sociedade, a partir do que ele mesmo explica sobre o 

empreendedor: 

Por que o empreendedor precisa representar o mundo de forma 

diferenciada do real totalmente objetivado? Porque somente a inovação 

lhe permite iniciar sua caminhada empreendedora e desenvolver-se. A 

capacidade de identificar oportunidades é fruto do “olhar” e, portanto, 

atributo do indivíduo que aprendeu a ver o que outros não distinguem. 

[...] A “rebeldia” do empreendedor não se manifesta somente pela 

denúncia do inadequado, do obsoleto, do prejudicial à sociedade, mas, 

sobretudo pela proposta de solução ou melhoria para os problemas que 

encontra (DOLABELA, 2003, p. 29).  

 

Essa colocação é reforçada por Franco e citada por Dolabela, quando este também 

descreve sua visão sobre o significado do empreendedorismo (FRANCO, 2000 apud 

DOLABELA, 2003): 

Empreendedorismo significa protagonismo social, ruptura de laços de 

dependência, crença dos indivíduos e das comunidades na própria 

capacidade de construir o seu desenvolvimento pela cooperação entre 

os diversos âmbitos político-sociais que a caracterizam. Em poucas 

palavras: assumir responsabilidade pela construção de seu próprio 

destino. Aqui estão embutidos dois conceitos importantes: a capacidade 

da comunidade de tornar dinâmicas as suas potencialidades e a 

localidade como palco do desenvolvimento, isto é, “como espaço para 

o exercício de novas formas de solidariedade, parceria e cooperação”.  

 

A partir do que diz Dolabela, é adequado afirmar que o empreendedor é inquieto 

e não tem medo de errar ou pelo menos não ao ponto de o medo paralisá-lo, fazendo-o 

deixar de prosseguir com a ação que acredita e que planejou executar por ser oriunda de 

sua visão. Sabemos que o medo de errar ou de fracassar nos faz deixar de tentar realizar 

várias coisas, ainda que estas coisas estejam no centro dos nossos sonhos. E sobre isso 

Dolabela também comenta sobre o fazer empreendedor: 

Empreender é um processo essencialmente humano, com toda carga 

que isso representa: ações dominadas por emoção, desejos, sonhos, 

valores, ousadia de enfrentar as incertezas e de construir a partir da 

ambiguidade e no indefinido; consciência da inevitabilidade do erro em 

caminhos não percorridos; rebeldia e inconformismo; crença na 

capacidade de mudar o mundo; indignação diante de iniquidades 

sociais. Empreender é, principalmente, um processo de construção do 

futuro (DOLABELA, 2003, p. 29 - 30).  

      

Ao tratar do tema “Pedagogia empreendedora”, o autor também apresenta 

reflexões e críticas ao mundo do trabalho tradicional, imperativo nos dois últimos séculos, 

tentando chamar a atenção ao fato de que este mundo do trabalho, no formato que sempre 

operou, está passando por uma significativa metamorfose. E ao fazer isso, o autor deseja 
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demonstrar que pessoas empreendedoras são, provavelmente, aquelas mais alinhadas com 

as demandas desse novo mundo do trabalho. Sobre isso o autor relata:  

 

[...] a capacidade de identificar oportunidades e a de gerar 

conhecimentos constituem um novo padrão de pré-requisito para a 

inserção no mundo do trabalho. Assim, o emprego (forma de relação 

dependente) e o know-how (conteúdo), que constituíram o paradigma 

das relações de trabalho dos últimos dois séculos, são substituídos na 

era da velocidade e da informação em tempo real por um outro modelo 

– o da capacidade de gerar novos conhecimentos e identificar 

oportunidades (conteúdos), em uma relação de interdependência 

(autonomia relativa), sob a forma empreendedora (DOLABELA, 2003, 

p. 22-23). 

 

Ainda no desenvolvimento de sua crítica, Dolabela (2003) resume o sistema 

tradicional de trabalho dos últimos séculos, ressaltando o fato de que este sempre exaltou, 

de forma claramente especial, o saber técnico dos profissionais. E esse fato é rebatido 

pelo autor quando este descreve que o saber técnico isolado, praticamente, nada 

acrescenta ao saber empreendedor. Descrevendo sobre isso Dolabela cita: 

 A demanda principal do empregador é de competência técnica (know-

how), produzida sob a responsabilidade do sistema educacional. Nesse 

paradigma produtivo, habilidades lógicas e conhecimentos técnicos são 

requisitos para os melhores empregos. Assim, as elites procuraram as 

universidades, enquanto o pessoal de chão de fábrica (ou que operava 

serviços) se prepara em cursos profissionalizantes  (DOLABELA, 

2003, p. 27).  

 

           É digno de nota chamar a atenção ao fato de que Dolabela responsabiliza o sistema 

educacional que, ao se alinhar com essa demanda do mercado, restringiu durante muitos 

e muitos anos o processo educacional ao ensino de competências técnicas, o que para o 

autor vai totalmente contra os fundamentos de uma educação empreendedora. E, nesse 

sentido, ele ainda afirma: 

O saber técnico tem sido historicamente utilizado para gerar e preservar 

posições sociais, conforme lembrou Raul David do Valle Júnior durante 

encontro mineiro de Orientadores Profissionais realizado pela PUC-

Minas de Belo Horizonte, em 1999: Em 1909, o presidente Nilo 

Peçanha criou por decreto o que hoje constitui a Rede Federal de 

Educação Tecnológica (atualmente com 137 unidades), através da 

instalação, em cada capital do país, de escolas para artífices e 

aprendizes, destinadas aos “órfãos e deserdados da fortuna”, o que, na 

linguagem do início do século, significava capacitação 

profissionalizante para pessoas de baixa renda (DOLABELA, 2003, p. 

27).  
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A Pedagogia Empreendedora exalta a importância do estudo das oportunidades, 

daquilo que nunca foi feito ou pouco experimentado, a partir de pessoas que são capazes 

de gerar novos conhecimentos em todas as éreas, sendo estas pessoas consideradas 

empreendedoras. E sobre a sua proposta de pedagogia empreendedora o autor descreve: 

 

A Pedagogia Empreendedora toma o empreendedor como alguém 

capaz de gerar novos conhecimentos a partir de uma dada plataforma, 

constituída por “saberes” acumulados na história de vida do indivíduo 

e que são os chamados “quatro pilares da educação” – aprender a saber, 

aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser -, constantes do 

Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação 

para o Século XXI (DOLABELA, 2003, p. 26).  

 

 

Na América Latina, em documentos de órgãos ligados à UNESCO, foi proposto 

pelo Projeto Regional de Educação para a América Latina e o Caribe – PRELAC – 

aprovado em 2002, em Havana, Cuba, a inclusão de um quinto pilar da educação chamado 

“aprender a empreender”. De acordo com o documento esse pilar deverá se juntar aos 

demais pilares do relatório de Jacques Delors. Esse 5º pilar da educação tem sido objeto 

de estudo e pesquisa em teses e dissertações acadêmicas. 

 Sobre os quatro Pilares da Educação, cabe destacar que se trata de um documento 

originado do relatório4 realizado por Jacques Delors sobre Educação para o século XXI 

para a Unesco, da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI, Educação: 

um tesouro a descobrir. O Relatório Jacques Delors (2000) relaciona que pelo menos 

quatro eixos fundamentais devem nortear a educação no século XXI, lembrando: aprender 

a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.  Assim ressalta o 

autor: "À educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e 

constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através dele" 

(p. 89).  

 Para Dolabela (2003),  

[...] trata-se de conhecimentos que abrangem tanto o ambiente do sonho 

e o macroambiente, quanto características do indivíduo, como 

criatividade e capacidade de aplicá-la, buscando e controlando recursos 

para atingir seus fins; crença do indivíduo em que suas ações podem 

causar mudanças; confianças em sua habilidade, perseverança e paixão 

para fazer de forma melhor e mais rápida; ousadia para assumir riscos, 

quebrar regras, romper os limites do status quo; habilidade para 

estabelecer relações e cooperar; capacidade de identificar 

                                                           
4 Mais informações sobre os quatro pilares da educação  Relatório Educação Um Tesouro a descobrir de 

Jacques Delors.  
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oportunidades. Antes de tudo, capacidade de se emocionar 

(DOLABELA, 2003, p. 26). 

 

Para o PRELAC (2004), no novo mundo produtivo, cada vez mais tecnologizado, 

em nível global, o empreendedorismo deve fazer parte da educação do cidadão e, por isto, 

é recomendado pelos países que fazem parte da OCDE, inclusive para o Brasil, como 

revelado a partir do relatório da UNESCO (2004), por meio do Projeto Regional de 

Educação para a América Latina e o Caribe (PRELAC5, 2004). Entretanto, como orienta 

o documento do PRELAC, algumas implicações nos projetos educacionais precisam 

acontecer para se ter essas mudanças, quais sejam: 

Implica contribuir para discernir qual é o sentido da educação num 

mundo de incerteza e mudança. É preciso agregar às aptidões que 

oferece a educação atual, abordagens para o exercício da cidadania e 

para a construção de uma cultura de paz. Os quatro pilares de 

aprendizagem do Informe Delors são um guia excelente para interrogar-

se sobre os sentidos da educação; aprender a ser, a conhecer, a fazer e 

a viver juntos. O PRELAC explicita, por sua importância, um pilar 

adicional: aprender a empreender (UNESCO/PRELAC, 2004, p. 9). 

Diante do exposto, o “Aprender a Empreender” orienta o sujeito na busca pela 

autonomia, na busca pela conquista e realização de tarefas. Assim essa capacidade de 

gerar novos conhecimentos com base no que se tem de saberes acumulados 

complementarmente trazidos pelos pilares de Jacques Delors potencializa o 5° pilar 

denominado como “Aprender a Empreender”, o que é corroborado por Dolabela (2003), 

ao descrever a sua Pedagogia Empreendedora como sendo o caminho para se incluir a 

educação para o empreendedorismo desde a educação básica.  

Cabe ainda destacar que o autor ressalta que a Pedagogia Empreendedora toma o 

empreendedor como indivíduo capaz de construir conhecimento a partir de uma base de 

“saberes” que este próprio indivíduo foi acumulando ao longo de sua vida através das 

experiências, por isto, ele frisa que esses saberes estão ligados aos quatro pilares da 

educação. No caso do ensino superior, a Pedagogia Empreendedora, da forma como é 

apresentada pelo seu autor, não literalmente, pode representar uma inovação na docência 

universitária, uma forma de superar os modelos de formação fragmentada e individualista 

ao inclinar-se para modelos de formação mais ativos e abrangentes.  

                                                           
5 PRELAC se converte, assim, num conjunto de estratégias regionais para apoiar a construção efetiva de 

uma educação de qualidade para todos na América Latina e no Caribe. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001372/137293por.pdf. Acesso em: 10 fev. 2017. 

 



84 
 

3.4.2 Inovação no cenário educacional  

 

O tema inovação tem permeado o discurso da educação, em todos os níveis de 

ensino, seja pelo interesse de algumas instituições e de alguns professores com o objetivo 

de valorizar suas práticas pedagógicas, ou até mesmo como estratégia de marketing 

vinculada ao sentido de “novo”, seja pela necessidade premente de que isto ocorra como 

defendem alguns pesquisadores do tema, bem como alguns coordenadores de cursos que 

emitiram pareceres sobre o tema em pesquisa realizada por Cunha e Wolff (2006) sobre 

concepções e lugares da inovação no ensino superior, extrapolando os discursos da 

racionalidade instrumental. Como relatam Cunha e Wolff (2006, p. 41), “é certo que a 

palavra inovação também estimulou relações com as novas tecnologias, mas não de forma 

reducionista e de aplicação messiânica”.  

Especificamente no caso do ensino superior, embora o tema seja muito utilizado, 

principalmente a partir das últimas décadas, cabe ressaltar que não há um conceito único 

de inovação e nem tão pouco existe ainda uma prática de inovar no ensino superior, pois, 

como relatado pelos autores a que tivemos acesso no decorrer deste estudo, é possível 

considerar que o ensino denominado tradicional ainda predomina na educação superior. 

Existe a constatação de que o discurso da inovação está ocorrendo no universo da 

educação, embora ela ainda não seja uma realidade de fato. Como relatado por Cunha e 

Wolff (2006, p. 43), sobre os resultados da referida pesquisa: 

Há experiências mais macro e outras de natureza micro, envolvendo 

apenas um professor e seus alunos; há aqueles que se referem às 

reformas de gestão e trabalho coletivo, enquanto outras testam novas 

metodologias; há os que imbricam diferentes racionalidades na 

construção do processo ensino-aprendizagem; há as que retomam a 

desejável indisssociabilidade do ensino com a pesquisa; há as que 

experimentam novas alternativas de comunicação envolvendo 

tecnologias virtuais; há as que procuram inserir o conhecimento 

científico nos marcos culturais dos estudantes; há as que extrapolam o 

tempo e espaço tradicional de sala de aula para alcançar aprendizagens 

significativas; há ações que estimulam a autoria e protagonismo dos 

alunos numa perspectiva emancipatória e há as que lançam mão de 

processos interdisciplinares para o encaminhamento de seus objetos de 

estudo. 

 

Masetto (2003, p. 197), em suas reflexões sobre o conceito de inovação, a 

considera como o conjunto de “alterações que afetam pontos-chave e eixos constitutivos 

da organização do ensino universitário provocadas por mudanças na sociedade ou por 
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reflexões sobre concepções intrínsecas à missão da Educação Superior”.  Para Masetto 

(2003), a inovação acontece à medida que as concepções antigas não sustentam as 

demandas da sociedade atual, exigindo mudanças. Para o autor,  

[...] inovação e mudança andam juntas, mas só acontecem de fato 

quando as pessoas nelas envolvidas se abrem para aprender, para 

mudar, para adquirir novos conhecimentos, para alterar conceitos e 

ideias trabalhadas, às vezes, durante muitos anos, para assumir novos 

comportamentos e atitudes não comuns até aquele momento, para 

repensar a cultura pessoal e organizacional vivida até aquele momento, 

para mudar suas próprias crenças e aderir a novas e fundamentais 

maneiras de pensar e de agir (MASETTO, 2003, p. 200 -201). 

 

No entendimento também desse autor, não existe um conceito único de inovação; 

o inovar dispõe compromisso para a prática educativa e transforma-se em pano de fundo 

para a construção de novos conhecimentos dinamizados, não pelo paradigma vigente, mas 

pela atividade docente vivenciada e repensada, sendo este um dos pilares do professor 

para a inovação.  

Os argumentos de Masetto (2003) vão ao encontro da hipótese que ampara esta 

pesquisa no sentido de que o professor de empreendedorismo não deve adotar uma prática 

docente passiva e tradicional em sala de aula. Ao contrário, deve ser empreendedor e 

inovador no ato de ensinar e se relacionar com os conteúdos, as técnicas e os aprendentes 

para que sua prática em sala de aula seja coerente com a essência do que se pretende 

ensinar e, principalmente, para que ocorram resultados positivos na relação entre ensino 

e aprendizagem, rompendo com o paradigma da sala de aula tradicional.  

No decorrer das leituras empreendidas sobre o tema “Pedagogia Universitária”, 

observamos diversos usos do termo inovação, o que nos levou a constatar a relação entre 

Pedagogia Universitária, empreendedorismo e inovação. Em função da polissemia do 

termo inovação e de seu uso e apropriação por diferentes segmentos da atualidade, 

entendemos como necessário apresentar aqui o que tem norteado nossos estudos, 

especificamente sobre o emprego do termo na educação, neste caso tratando com mais 

especificidade da educação superior. Assim, cabe ressaltar as concepções teóricas sobre 

inovação que norteiam este trabalho, as quais se amparam nas investigações e conclusões 

teóricas organizadas por Cunha e Wolff (2006), Cunha (2006, 2016) e Lucarelli (2003). 

A partir dessa base teórica, neste processo de investigação, foi possível constatar 

que a aproximação da inovação com a educação emerge, pelo menos em boa parte, no dia 
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a dia da prática dos professores, da relação destes com seus alunos, ou seja, do processo 

de ensino e aprendizado. Sobre isso, Cunha (2006) explica que os movimentos dos 

professores em direção às possibilidades inovadoras, na maioria dos casos estudados, têm 

origem em situações-problema, ou seja, partem de algum desconforto vivido no trato do 

conhecimento ou no sucesso da aprendizagem de seus alunos.  

 

3.4.3 Em busca de uma definição de inovação 

 

Com a expressão “Falar em inovação é falar de quê? ”, Cunha (2016) problematiza 

a educação superior no contexto contemporâneo e as condições que a afetam, exigindo 

reflexões e mudanças, assumindo a concepção de inovação como ruptura paradigmática 

e reforça a alternativa por ela proposta denominada “Pedagogia Universitária”. Para 

Cunha e Wolff (2006, p. 44), trata-se de “uma alternativa significativa de construção de 

seus saberes, enquanto profissionais da docência”, o que reforça o campo da Pedagogia 

Universitária numa compreensão que inclui a perspectiva histórica e o contexto de sua 

produção, procurando contribuir com a discussão. 

Na direção desse mesmo entendimento, Lucarelli (2003, p. 130), que reconhece 

em seus estudos a complexidade da docência universitária, constatou que em qualquer 

componente da situação didática podem ser geradas dificuldades, e se estas se evidenciam 

como “centro de problemas e, em sua resolução o docente desenvolve ações que 

modificam o sistema de relações existentes entre esses componentes, dando lugar à 

geração de experiências inovadoras”, existirá aí uma inovação.  

Assim, percebe-se também que é considerado como inovação, na educação, 

movimentos reflexivos de professores, dando passos rumo à quebra de paradigmas em 

relação às práticas pedagógicas consideradas consagradas e que, provavelmente por isto, 

são pouco questionadas em relação a sua eficácia diante dos tempos atuais. Essa 

constatação encontra guarida na colocação de Cunha (2016, p. 97) que escreve:  

Compreender os impasses da prática pedagógica como possibilidade 

reflexiva e de problematização da ação docente já é, em si, uma 

inovação. Acostumados a almejar uma pedagogia do consenso, 

alicerçada em soluções prescritivas, incluir a dúvida e a insegurança 

como parte do processo de decisão profissional significa um importante 

avanço na direção de uma ruptura paradigmática.  
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Na condução de suas investigações sobre conceitos de inovação, Cunha e Wolff 

(2006, p. 40) relatam sobre entrevistas realizadas com vários agentes da educação 

universitária, dentre eles, professores e coordenadores de curso, sobre o entendimento 

destes em relação ao conceito de inovação, destacando alguns resultados os quais 

passamos a apresentar:  

a) Para alguns, “É o novo”. Segundo a autora, os entrevistados ligam a inovação a “uma 

perspectiva positiva; alguma coisa que agregue, que olhe os fenômenos e objetivos de 

forma diferente”;  

b) Outros fizeram distinção entre o processo e o produto, quando se referiam ao conceito 

de inovação e afirmaram que além de resultados, inovação está ligada “a novas formas de 

pensar”.  

c) Uma professora ainda afirmou que inovação é “mudança na concepção de ciência [...];  

d) Um dos coordenadores “trouxe a ideia de inovação ligada a risco”.  

Com base na manifestação dos entrevistados, Cunha e Wolff (2006) destacam que 

“para alguns o “novo” pode gerar espanto, medo, curiosidade, mas sempre significa 

movimento”. No entanto, a “fuga do risco pode ser uma das causas da dificuldade que 

alguns professores têm para inovar. O incentivo ao risco pressupõe, entretanto, uma 

ambiência institucional que o tolere e, inclusive, estimule” (CUNHA; WOLFF, 2006, p. 

40).  

A partir dos resultados das entrevistas, as autoras constataram que muitos dos 

entrevistados “tangenciaram o conceito de inovação como ruptura e, alguns, como ruptura 

paradigmática”. Para as autoras,  

A inovação requer uma ruptura necessária que permita reconfigurar o 

conhecimento para além das regularidades propostas pela modernidade. 

Ela pressupõe, pois, uma ruptura paradigmática e não apenas a inclusão 

de novidades, inclusive as tecnológicas. Neste sentido envolve uma 

mudança na forma de entender o conhecimento (CUNHA; WOLFF, 

2006, p. 40-41).  

Cunha (2016) explora o conceito de inovação atrelando-o à discussão e questões 

relacionadas à docência para a educação superior, defendendo que a docência exige o 

domínio de conhecimentos a serem transmitidos pelo professor e não apenas o “saber 

fazer” e, assim, convoca mudanças nas práticas tradicionais de ensinar e aprender. 
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As inovações se materializam pelo reconhecimento de formas 

alternativas de saberes e experiências, nas quais se imbricam 

objetividade e subjetividade, senso comum e ciência, teoria e prática, 

cultura e natureza, anulando dicotomias e procurando gerar novos 

conhecimentos (CUNHA, 2016, p. 94). 

 

O sentido de “ruptura paradigmática” atribuído à inovação, Cunha (2016) toma 

emprestado de Souza Santos (2000, p. 346) e, assim entendendo a prática de inovação, a 

autora defende que  

[...] inovações requerem dos professores reconfiguração de saberes e 

favorecem o reconhecimento da necessidade de trabalhar no sentido de 

transformar, como refere Souza Santos (2000, p. 346), a “inquietude” 

em energia emancipatória. Envolvem o reconhecimento da diferença e 

implicam, em grande medida, um trabalho que consiste, especialmente, 

em gerir relações sociais com seus alunos.   

 

Para Cunha (2016), a inovação na educação vem trazendo várias reflexões 

importantes para todos os envolvidos no sistema educacional, que afloram cada vez mais 

no dia da prática docente. Entre seus estudos, a autora relaciona, por exemplo, a inovação 

com a educação escolarizada. Ela faz isso através de uma indagação, um tanto quanto 

provocativa ao dizer que se a educação escolarizada ainda tem como missão, conforme a 

perspectiva histórica, ser a grande guardiã do conhecimento sistematizado e principal 

fonte de disseminação da informação, esta então caminharia para um processo de extinção 

por conta dos meios oferecidos atualmente pela revolução tecnológica que disponibilizam 

informação de todas as áreas de forma eficiente e a qualquer tempo.  

Nesse sentido, sobre as instituições educativas a autora descreve:  

Se for mantida a perspectiva histórica de ser guardiã do conhecimento 

sistematizado, assumindo-se como principal fonte de disseminação da 

informação, está fadada à progressiva extinção. A revolução 

tecnológica em velocidade espantosa coloca a informação à disposição 

de todos que tiverem curiosidade por ela. Então, é possível pensar na 

extinção das instituições educativas? Essa provocação tem sido um dos 

motivos de destaque dado à inovação, atualmente, nos discursos 

educacionais (CUNHA, 2016, p. 91).  

 

E, mais especificamente sobre a quebra de paradigmas na universidade, fruto da 

entrada da inovação no campo da educação superior, a autora complementa:  

A rapidez com que a tecnologia expõe as informações também atingiu 

as instituições, especialmente as universidades, em sua tradicional 

missão de guardiã do conhecimento. Afastando-se do paradigma 

moderno das verdades e leis universais. É preciso interagir com a ideia 

de conhecimento em movimento, sempre relativo e passível de 
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mudança. A certeza, acarinhada pela avaliação escolar, a resposta única 

e certa, exigida dos alunos por meio de repetições do que diz o professor 

ou o livro, perde sentido. Ao contrário, a dúvida é reconhecida como 

motor da geração de informações e do conhecimento dos sujeitos 

(CUNHA, 2016, p. 91).  

 

Cabe ainda registrar o fato de que, muitas vezes, a inovação na educação é 

confundida com a inserção de equipamentos tecnológicos, softwares e sistemas 

multimídias em sala de aula, o que é uma forma extremamente simplista de avaliar este 

processo, que vai muito além deste único fato.  Cunha (2016, p. 91-02) chama a atenção 

para esse assunto ao constatar que “muitas vezes a inovação é compreendida como a 

inclusão de aparatos digitais e tecnológicos nas instituições de ensino. Entretanto, essa é 

uma forma reducionista de abordar o tema”. 

Outra reflexão paradigmática apontada por Cunha (2016) em relação à inserção da 

inovação no campo da educação é a relação organizacional histórica de teoria e prática. 

A autora chama a atenção para esse ponto ao evidenciar essa relação organizacional tão 

usual da teoria que precede à prática, como sendo uma prática pedagógica extremamente 

usual que, neste momento, vem recebendo constantes reorganizações que estão rompendo 

com mais esta prática acadêmica tradicional.  Sobre isso a autora descreve: 

 A reorganização da relação teoria/prática é, provavelmente, o 

indicador mais presente nas práticas pedagógicas que rompem com a 

lógica acadêmica tradicional. Nesta, a teoria sempre precede a prática e 

assume uma condição de predominância valorativa sobre esta. 

Assumindo que o conhecimento válido é apenas o que passou pelo crivo 

do método científico, a modernidade supervalorizou a teoria e passou a 

ideia de que ela seria o referente às práticas. Essa lógica preside, 

predominantemente, os currículos escolares e universidades e o 

conceito de formação acadêmica. No sentido de ruptura, a 

reorganização dessa relação assume que a dúvida epistemológica é que 

dá sentido à teoria. Essa nasce da leitura da realidade, portanto, a prática 

é que dá sentido à teoria. Ela nasce da leitura da realidade, portanto, a 

prática social é condição da problematização do conhecimento que os 

estudantes precisam produzir (CUNHA, 2016, p. 98).  

 

Nessa perspectiva, Cunha (2016) defende que a prática não significa a aplicação 

e confirmação da teoria, como tem sido comum entender, mas é a sua fonte.  Ao tratar a 

prática como fonte, a autora indica a base para a mudança de paradigma, pois segunda 

ela, a prática é sempre única e multifacetada e requer, por esta condição, uma intervenção 

refletida da teoria numa visão interdisciplinar. No caso do ensino superior, partindo da 

compreensão de que o conhecimento pedagógico tem pouco prestígio na universidade 

pelas condições históricas e culturais, a autora destaca que “é importante compreender 
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que, pelas mesmas razões, a pedagogia pouco produziu conhecimentos sistematizados 

nessa direção” (CUNHA, 2009, p. 84).  

Nessa mesma linha, Lucarelli (2000, p. 23) aponta que o pedagogo, quando 

chamado a atuar nesses campos, é um mero coadjuvante, “um estrangeiro em territórios 

acadêmicos de outras profissões”. Assim, muitas vezes, assume apenas a função de dar 

forma discursiva ao decidido nas corporações, para que os documentos (planos 

curriculares, projetos pedagógicos, processos avaliativos etc.) transitem nos órgãos 

oficiais.  

Como apresentado, compreender a interface constitutiva das diversas questões 

que perpassam pela docência na universidade consiste num eixo fundante da pedagogia e 

da “inovação paradigmática” (CUNHA, 2010). Nesse sentido, se dá o esforço desta 

pesquisa, cujos dados e informações serão apresentados e analisados na seção seguinte, 

visando contribuir para a constituição de uma pedagogia própria para o nível de ensino 

superior no século XXI. 
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SEÇÃO 4 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS: TRIANGULAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

EMPÍRICAS, DOCUMENTAIS E EXPERIÊNCIA 

 

Ao chegar a este momento do trabalho realizado ao longo de, praticamente dois 

anos, corroboramos Cunha (2011, p. 127), que assim se manifesta ao finalizar um projeto 

de pesquisa que envolve a docência na universidade: 

Consolidar os dados decorrentes de uma pesquisa e interpretar o que 

eles possibilitam é um exercício intelectual dos mais exigentes. Trata-

se de, não só descrevê-los, mas apreender o que eles revelam, num 

diálogo que inclui objetividade e subjetividades. 

   

Segundo a referida autora, ao assumir o pressuposto de que “o conhecimento está 

sempre em construção e de que não há verdades estáticas e universais”, interpretar dados 

de uma pesquisa é sempre “uma ação política e comprometida”. Dessa forma,  

[...] uma realidade se apresenta sempre “como uma possibilidade, nunca 

como uma determinação”. É a intervenção humana, datada e localizada 

historicamente, que dá sentido à interpretação da vida e das práticas 

sociais e conhecimentos por ela produzidos.  

 

Entre apologias e críticas, a que tivemos acesso no percurso desta pesquisa, 

reconhecemos neste trabalho que o tema educação para o empreendedorismo entrou em 

evidência a partir da década de 1990 quase como uma estratégia de salvação para a 

escassez de emprego em um cenário de mudanças econômicas, políticas e culturais na 

esteira dos grandes desafios imputados à educação, principalmente pelos organismos 

internacionais.  

No caso específico do ensino superior, é, também, nesse contexto que emerge a 

discussão em torno da docência na educação superior, cuja temática passou a ser estudada 

em nível mundial sob o reconhecimento de que a atuação dos docentes e o ensino no nível 

superior têm grandes repercussões em toda a sociedade, uma vez que o preparo de todos 

os tipos de profissionais que necessitam de formação especializada está sob sua 

responsabilidade. É também nesta década que se originam ainda discussões em torno de 

uma pedagogia para o ensino superior, denominada “Pedagogia Universitária”.  

Nesta discussão, nos orientamos segundo Almeida e Pimenta (2011, p. 7), para 

quem essa formação não se trata apenas do ensino de conhecimentos técnico-científicos 
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especializados, “base para a atuação competente nos mais variados tipos de 

especialização profissional”, mas também no que se refere às dimensões da ética e da 

responsabilidade social. 

[...] formar profissionais competentes e sintonizados com as demandas 

do mundo atual, que tenham senso de justiça social e uma identidade 

profunda com a cidadania democrática, é tarefa que exige muito mais 

desses professores do que repassar os conteúdos de sua área de 

especialização stricto sensu. 

 

Neste momento, reconhecendo a ação de ensinar e educar como atividades 

complexas, cabe destacar que todo o esforço se deu na direção de uma ambição em poder 

contribuir para uma pedagogia própria, destinada ao ensino superior, capaz de contribuir 

na construção de novas dinâmicas e práticas para a sala de aula e demais atividades 

educativas. Essas “novas dinâmicas” são aqui entendidas como implementação de 

estratégias empreendedoras e inovadoras de ensino que possam favorecer o 

desenvolvimento de competências profissionais mais emancipatórias nas mais diversas 

áreas e em suas diversas dimensões, como as já apontadas anteriormente segundo 

Almeida e Anastasiou (2001). Com isso, justificamos as três direções (ensino de 

empreendedorismo, Pedagogia Universitária e Pedagogia Empreendedora) em que se 

realizou a pesquisa e, coerentemente, os três procedimentos metodológicos utilizados 

(pesquisa de campo, análise documental dos PPCs e triangulação de dados entre 

Pedagogia Universitária e Pedagogia Empreendedora), cujos resultados serão, nesta 

seção, apresentados e discutidos na direção de atingir o propósito deste trabalho.  

 

4.1 O PROCESSO DE ANÁLISE: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES E 

DESCOBERTAS 

 

Sabemos por meio de teóricos como Gil (2002, p. 42) e outros que a pesquisa é 

um procedimento “formal e sistemático” de produção de conhecimento tendo em vista 

anseios de conhecer algum aspecto de uma dada realidade após evidenciar uma situação 

instigante ou um problema importante de ser compreendido cientificamente, mediante o 

emprego de procedimentos científicos. Nessa mesma linha de pensamento, Gatti (2002) 

afirma que o pesquisador precisa ter sua mente e seus sentidos aguçados e que os 

instrumentos de pesquisa são fundamentais para conseguir capturar respostas 

significativas. Assim, quanto mais olhávamos detalhadamente para o material coletado, 
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mais possibilidades de discussão se vislumbravam, podendo os dados e descobertas serem 

interpretados por diversos vieses. Porém, como proposto nesta pesquisa, o que nos 

interessava era o viés pedagógico e, assim, não raras vezes nos perguntamos: o que fazer 

agora com tanto material e informações? Como eles podem contribuir nas discussões de 

uma pedagogia universitária?  

A alternativa que entendemos mais adequada foi retornar às questões propostas e 

aos objetivos da pesquisa, procurando então selecionar no conjunto dos dados e 

informações, somente o que fosse específico ao foco do estudo, deixando os demais dados 

e informações coletadas para futuros artigos científicos. Dessa forma, foi possível 

imprimir uma lógica na organização e sistematização do material coletado e também dar 

mais objetividade ao trabalho, estruturando um roteiro capaz de valorizar as informações 

teóricas e empíricas e a nossa experiência na docência e coordenação do NEmp na 

discussão, visando obter evidências empíricas pertinentes ao objetivo central deste 

estudo.  

De início, cabe ressaltar que o empreendedorismo, em si, levanta vários entraves 

ao seu tratamento analítico. Isso devido à multiplicidade de funções que lhe podem ser 

atribuídas, pois existe uma generalidade nas teorias sobre empreendedorismo que o 

vincula a mecanismo, particularmente, econômico capaz de criar oportunidades de 

negócio, mas não exploram as caraterísticas que podem induzir a um processo de 

formação empreendedor, criativo e inovador, colocando o interesse econômico em 

posição secundária, mas presente, uma vez que o mundo é dominado pelo capitalismo. 

Isso posto, passamos a apresentar como encontra-se organizada esta seção de análise e 

discussão de dados.  

Seguindo a proposta de fazer uma triangulação de dados, apresentamos os 

resultados da pesquisa documental e da pesquisa de campo nesta única seção, mas 

estruturando-a em três partes, constituindo cada qual uma subseção, como segue. Na 

primeira parte, são apresentados e discutidos os resultados da análise documental, 

realizada nos projetos pedagógicos dos cursos, ora analisados, no cenário de criação e 

evolução do Inatel, observando apenas o que se refere ao ensino de empreendedorismo e 

inovação, que é a instituição de ensino onde se deu a pesquisa. 

Na segunda parte, são apresentados, na sequência, os resultados da pesquisa de 

campo que procurou conhecer a percepção dos egressos dos cursos ora pesquisados sobre 

as aulas de empreendedorismo e inovação cursadas no Inatel. Como o instrumento de 
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pesquisa de coleta de dados empíricos utilizado foi organizado em questões fechadas e 

abertas (questionário misto), optamos por organizar as respostas – fechadas e abertas - 

em arquivo separado, apresentando-as neste trabalho na forma de apêndice (APÊNDICE 

A).  

Pela riqueza de informações relevantes para a pesquisa e, pelo volume de 

respostas recebidas nas questões fechadas e abertas dos 102 respondentes e, tendo em 

vista a técnica de Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (2009), entendemos ser mais 

adequado realizar a discussão agrupando as questões em blocos de aderência. No caso 

das respostas às questões fechadas, elas foram agrupadas 1, 2, 3 e 4, e as questões abertas 

foram discutidas no bloco 5, como segue:  

Bloco 1: Perfil dos participantes do estudo;  

Bloco 2: Percepção dos egressos sobre a importância do ensino de empreendedorismo 

nos cursos superiores;  

Bloco 3: Situação profissional dos respondentes;  

Bloco 4: Repercussões do ensino de empreendedorismo na formação e atuação 

profissional.  

Bloco 5: A percepção dos egressos sobre as atividades educativas de empreendedorismo, 

a partir dos resultados das questões abertas. 

Na terceira parte, apresentamos alguns apontamentos, originados da articulação 

analítica dos dados e informações empíricas e teóricas. Os resultados das questões 

fechadas são apresentados em percentuais, na forma de gráficos e, teoricamente, 

discutidos e compreendidos de acordo com as questões que compõem os respectivos 

blocos, enquanto, as questões abertas que constituíram o bloco 5, são discutidas por 

categorias evidenciadas a partir da análise de conteúdo e confrontadas com as respostas 

das questões fechadas.  
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PRIMEIRA PARTE 

4.2 A PESQUISA DOCUMENTAL: EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO 

CURRÍCULO E NAS REVISÕES CURRICULARES 

 

De início, ressaltamos que os dados e informações da pesquisa documental, aqui 

apresentados, foram coletados na secretaria do Inatel, contando com a colaboração dos 

funcionários desta repartição, aos quais registramos nossos sinceros agradecimentos. A 

análise dos PPC, do período corresponde aos egressos participantes desta pesquisa, tem 

como foco identificar como os temas “empreendedorismo” e “inovação” eram 

trabalhados no documento (PPC) e pelos profissionais do curso no período de 2007-2015. 

Cabe ressaltar que, nos Projetos Pedagógicos, foi possível observar que a 

disciplina “inovação”, no período analisado, ainda não fazia parte da matriz curricular 

como componente curricular. Nos Cursos de Engenharia Elétrica/Telecomunicações e 

Engenharia de Computação, a disciplina era denominada “Empreendedorismo” no 

período de 2007-2009, passando a se denominar “Administração e Empreendedorismo”, 

a partir de 2010, quando foi também introduzida no Curso de Engenharia Biomédica. A 

partir desse ano, até a presente data, a disciplina consta na matriz curricular com a 

denominação “Administração e Empreendedorismo”. 

Nos demais documentos da secretaria, foram identificados os egressos, que se 

tornaram possíveis participantes da pesquisa. Importante registrar que o recorte temporal, 

especificamente para as pesquisas realizadas com os egressos da instituição, compreende 

o período de 2011-2015, em que os egressos, alvos desta pesquisa, concluíram seus cursos 

na instituição pesquisada, cursando a disciplina “Administração e Empreendedorismo”. 

Já o período de 2007-2015, trata-se de um recorte temporal que se refere mais 

especificamente às pesquisas documentais realizadas basicamente nos PPC´s do Inatel, já 

que os egressos formados a partir do ano de 2011, incluindo este ano, iniciaram em seus 

cursos, à princípio, a partir do ano de 2007.  Cabe ainda lembrar que os egressos 

pesquisados são oriundos dos seguintes cursos de graduação: Engenharia 

Elétrica/Telecomunicações, Engenharia de Computação e Engenharia Biomédica.  

Sobre os currículos dos cursos no período de 2007-2015, é relevante registrar que 

estes receberam revisões ao longo deste período, referentes a cada curso, da seguinte 

forma:  



96 
 

- Curso de Engenharia Elétrica/Telecomunicações: ocorreram no período em 

análise 03 revisões curriculares, sendo estas efetuadas em 2007, 2012 e 2013.  

- Curso de Engenharia de Computação: ocorreram 03 revisões curriculares, sendo 

estas efetuadas em 2007, 2012 e 2013.  

- Curso de Engenharia Biomédica: ocorreram 02 revisões curriculares, sendo estas 

efetuadas em 2010 e 2012. 

A ementa do componente curricular de “Administração e Empreendedorismo” é: 

A organização de uma empresa: estrutura e operações. Marketing. Gestão de pessoas e 

empregabilidade. Desenvolvimento da capacidade empreendedora. Inovação e 

criatividade. Técnicas de criação de novos negócios.  

 Importante também registrar que a disciplina de empreendedorismo ministrada, 

especificamente no curso de Engenharia Elétrica/Telecomunicações, que foi o primeiro 

e, por várias décadas, o único curso de graduação da instituição, como parte integrante do 

currículo deste curso, durante o período de 2007-2009, foi oferecida em dois períodos 

deste curso. Por isso, com carga horária diferenciada para este currículo quando 

comparado com a dinâmica desta disciplina para os demais cursos e mesmo em outros 

períodos deste mesmo curso, o que dificultou fazer uma análise mais objetiva do conteúdo 

trabalhado. A partir de 2010 a disciplina para este mesmo curso passou a ser oferecida 

em único período com carga horária igual a oferecida aos demais cursos, o que é mais 

detalhado a seguir.  

 

4.2.1 A disciplina de empreendedorismo na estrutura curricular 

 

A seguir, apresentamos a Tabela 1 que ilustra um pouco mais da dinâmica da 

disciplina de empreendedorismo distribuída nos três cursos durante o período de 2007-

2015. 
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Tabela 1: A disciplina de empreendedorismo distribuída nos três cursos 

 

 

Engenharia 

Elétrica/Telecomunicações 

 

Engenharia de 

Computação 

 

Engenharia 

Biomédica 

 

Nome da 

disciplina 

nos cursos 

1- Empreendedorismo 

 

2- Administração e 

Empreendedorismo 

 

1- Empreendedorismo 

 

2- Administração e 

Empreendedorismo 

 

2- Administração e 

Empreendedorismo 

 

Período do 

curso que a 

disciplina foi 

oferecida 

2007-2009 

4º período 

e 

9º período 

(*) 

  2010-2015 

6º período 

 

 

 

2007–2009 

5º período 

 

 

 

2009-2015 

6º período 

 

 

 

2010-2015 

6º período 

 

 

 

Carga 

horária da 

disciplina 

nos cursos 

 

40h 

 

 

40h 

 

 

40h 

 

40h 

Porcentagem 

referente à 
representação 

na carga 

horária total 

do curso 

1,04% 1,01% 1,04%  1,01% 1,02% 

Créditos da 

disciplina 

nos cursos 

 

2C 

 

2C 

 

2C 

 

2C 

Periodicidade 

que a 

disciplina foi 

oferecida no 

curso 

 

02 vezes 

 

01 vez 

 

01 vez 

 

01 vez 

 

Fonte: Projetos Pedagógicos do Inatel 

(*) 1 crédito = 20 horas. 

(*) No curso de Engenharia Elétrica/Telecomunicações, no período compreendido entre o 1º 

semestre de 2007 e o 2º semestre de 2009, a disciplina de empreendedorismo com o nome 

“empreendedorismo” foi oferecida e ministrada em 02 períodos conforme apresentada na tabela 

1.  

            É oportuno registrar que a disciplina de empreendedorismo começou a ser 

regularmente oferecida no curso de engenharia de telecomunicações do Inatel, no início 

da década de 2000, quando ainda pouquíssimas instituições no Brasil ofereciam essa 

disciplina na graduação, principalmente em cursos de engenharia. Contudo, nosso recorte 

temporal para este estudo contempla o período 2007-2015, porque esse é o período que o 

conteúdo de empreendedorismo começou a ser oferecido aos alunos de forma mais 

completa, com maior densidade de conteúdo, por meio da disciplina de 

empreendedorismo, das AC´s e das atividades optativas do NEmp. 
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4.2.2 As atividades complementares de empreendedorismo (AC´s) 

 

Durante o mesmo período, 2007-2015, duas Atividades Curriculares 

Complementares Obrigatórias (AC´s) sempre complementaram o conteúdo da disciplina 

de empreendedorismo na formação dos alunos, integrando a grade curricular destes 

cursos. Essas AC´s também tratavam em seus conteúdos de saberes ligados ao 

empreendedorismo e inovação e tinham por objetivo serem realizadas de forma mais 

dinâmica, diferenciada, por isto não eram formatadas como disciplinas tradicionais 

ministradas exclusivamente em sala de aula. 

No período de 2007-2015, essas duas AC´s foram oferecidas no quinto e no sexto 

períodos dos cursos de Engenharia como: AC305 com o nome de “Plano de Negócios” e 

AC306 com o nome de “Programa nossa Primeira Empresa”. O objetivo e escopo destas 

AC´s eram: 

AC305 Plano de Negócios: “Fazer com que os alunos conheçam e aprendam a 

trabalhar com este instrumento fundamental de decisão na criação de novos negócios ou 

projetos de inovação. Os alunos deverão desenvolver, de modo completo, uma nova ideia 

de uma futura empresa, com toda a análise necessária à sua criação e sucesso, utilizando 

ferramentas de gestão que são de suma importância para o seu desenvolvimento 

profissional.” 

AC306 Programa nossa Primeira Empresa: “Como um complemento da atividade 

AC305, os alunos deverão simular a criação de uma empresa real, com faturamento 

mínimo previamente fixado, abertura formal com registro de contrato social, CNPJ, 

alvará, contabilidade, auditorias e fiscalizações (formalização evidentemente simulada, 

mas o mais próximo possível da realidade).” 

Conforme descrito no documento, espera-se com isso que os estudantes vivenciem 

a realidade de uma empresa, bem como seus problemas usuais, “desenvolvendo assim 

uma visão da realidade empresarial em seu processo de formação. Essa visão lhes será 

sumamente importante para mais rapidamente conseguir sucesso em suas carreiras.” Com 

esse propósito, a matriz de atividades regulares complementares é planejada associada às 

disciplinas ou componentes curriculares dos cursos, como pode ser observado na Tabela 

2 a seguir. 
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Tabela 2: Atividades Complementares de empreendedorismo 

 

 
Engenharia 

Elétrica/Telecomunicações 

Engenharia de 

Computação 

Engenharia 

Biomédica 

Nome das 

AC´s nos 

cursos 

AC305: Plano de 

Negócios 
 

AC306: Programa nossa 

Primeira Empresa 

 

 

AC305: Plano de 

Negócios 
 

AC306: Programa 

nossa Primeira 

Empresa 

 

AC305: Plano de 

Negócios 
 

AC306: Programa 

nossa Primeira 

Empresa 

Período dos 

cursos que as 

AC`s foram 

oferecidas 

5º período: AC305 

6º período: AC306 

 

5º período: AC305 

6º período: AC306 

 

5º período: AC305 

6º período: AC306 

 

Validação de 

horas das AC´s 

nos cursos 

 

30h 

 

30h 

 

30h 

Periodicidade 

de oferta de 

cada AC no 

curso 

 

01 vez 

 

01 vez 

 

01 vez 

 

Fonte: Projetos Pedagógicos do Inatel 

 

Na Tabela 2, encontram-se organizadas as Atividades Complementares Regulares 

(AC) distribuídas nos três cursos durante o período de 2007-2015. 

Importa, ainda, registrar sobre uma outra AC, denominada AC303: “Projeto 

Desafio”, oferecida no terceiro período destes três cursos no período de 2007-2013, cuja 

temática era trabalhar saberes ligados à criatividade. Não foi uma AC ligada diretamente 

ao empreendedorismo, contudo trabalhava um conteúdo que contribuía para a formação 

dos alunos neste tema.  

Objetivo e escopo desta AC era: “Desafiar os alunos a desenvolverem um projeto 

de Engenharia em condições radicais, incluindo a montagem de um protótipo, com 

condições tecnológicas convenientemente restritas. Colaborar para que os alunos cresçam 

em seus processos criativos pela utilização, de modo seletivo e inteligente, dos seus 

conhecimentos”.  
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SEGUNDA PARTE:  

 

4.3 RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO  

 

Desde o início da proposta desta pesquisa fomos orientados por alguns professores 

do curso de mestrado quanto à dificuldade de fazer pesquisas com egressos, porém, 

insistimos nesse público em face das questões e dos objetivos propostos. Cabe destacar 

que, embora cientes da referida dificuldade, acreditávamos que, pelo relacionamento do 

Inatel com seus egressos, esta dificuldade seria amenizada, mas não foi assim. Até o 

momento da qualificação desta pesquisa, havíamos recebido apenas 57 retornos diante de 

um total 450 envios do questionário. Entretanto, o esforço continuou no sentido de obter 

o máximo de retorno possível e até a data de 05/10/2017, obtivemos 102 devoluções de 

questionários respondidos. 

Após aprovação do projeto no Comitê de Ética, conforme previsto no projeto de 

pesquisa, foram enviados convites de participação para a pesquisa a uma média de 450 

egressos, acompanhados do questionário e do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), via eletrônica, pelo sistema Google Drive. Na primeira rodada, 

recebemos apenas 45 retornos, na segunda rodada, finalizada no dia 30/07, atingimos 57 

retornos e, na terceira rodada, finalizada no dia 05/10/2017, completamos 102 retornos, 

finalizando o processo de coleta de dados.  

Os dados qualitativos oriundos do questionário constituíram o corpus desta 

pesquisa, em um total de 102 respondentes.  Procedemos à sistematização dos mesmos, 

os quais foram organizados em planilhas utilizando o aplicativo Excel, em forma de 

gráficos e tabelas, conforme demandado pelo conteúdo de cada questão, tomando como 

critério os temas investigados em cada questão e, assim, foram construídas as categorias 

e subcategorias, as quais serviram de base para a compreensão do fenômeno estudado, 

visando conhecer a visão dos egressos sobre as aulas da disciplina de empreendedorismo 

e inovação os quais foram submetidos aos princípios da Análise de Conteúdo.  

Seguindo as orientações de Bardin (2009), cada resposta foi considerada como 

unidade de análise e, assim, de cada unidade foi retirada a ideia central – unidade menor. 

Na sequência, identificamos as categorias em cada tema abordado e, em um segundo 

momento, as agrupamos em blocos, os quais foram analisados e discutidos à luz do 
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referencial teórico selecionado e da nossa experiência. Dessa forma, as questões e suas 

respectivas respostas não se encontram, neste texto, apresentadas em ordem numérica, 

mas, sim, em seu bloco de aderência. A seguir, passamos a apresentar os dados e 

informações coletadas, organizadas em seus respectivos blocos e acompanhados das 

respectivas discussões. Algumas respostas são discutidas e agrupadas devido a relação 

que apresentam as mensagens nelas contidas. Com isso, entendemos estar evidenciando 

mais objetividade e fidelidade à percepção dos respondentes. 

O Bloco 1, que é apresentado a seguir, agrupa um conjunto de gráficos com 

informações inerentes à identificação dos respondentes da pesquisa.  

 

4.3.1 Bloco 1: Identificação dos participantes da pesquisa 

 

Relativamente à idade dos participantes (Figura 4) foi evidenciado que os 

participantes são, em sua maioria jovens, com idade entre 26 e 29 anos. 

 
Figura 4 

Fonte: Dados da pesquisa – Apêndice B 
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As informações apresentadas revelam que 51% dos respondentes são 

considerados jovens, no Brasil, de acordo com o Estatuto da Juventude6, Lei nº 12.852, 

de 5/8/2013. Considerando que os primeiros egressos datam de 2011, eles têm, portanto, 

no mínimo 2 anos de formados e, no máximo, 6 anos de formados.  

Com relação ao sexo dos respondentes (Figura 5), o estudo evidencia um 

percentual de 26,5% de respondentes do sexo feminino nos cursos, no período 

investigado. 

 

Figura 5 
Fonte: Dados da pesquisa – Apêndice B 

 

Por se tratar de um curso da área de Bacharelado este número vai ao encontro das 

estatísticas levantadas pelo IBGE, no Censo 2016, com relação ao percentual de 

matriculados de sexo feminino no Brasil, que é de 28% na área dos bacharelados, de modo 

geral.  

Atualmente, a instituição oferece quatro cursos de graduação em Engenharia, 

contando com a seguinte distribuição (Tabela 3).  

 

                                                           
6 De acordo com a PEC da Juventude aprovada pelo Congresso em Setembro de 2010 e o Estatuto da 

Juventude, sancionado em 2013, considera-se jovem no Brasil todo o cidadão que compreende a idade entre 

15 e 29 anos de idade. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Estatuto_da_Juventude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estatuto_da_Juventude
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Tabela 3: Matriculados nos cursos de Engenharia do Inatel em 2017 

 

CURSOS 
Alunos 

matriculados 
% 

Engenharia de Telecomunicação 387 32,0 

Engenharia de Controle e Automação 355 29,4 

Engenharia de Computação 313 25,9 

Engenharia Biomédica 151 12,5 

Total de Alunos 1206 100 
 

Fonte: Arquivos do Inatel 

 

 

É possível observar na referida distribuição que atualmente, o curso que conta 

com mais alunos matriculados é o curso Engenharia de Telecomunicações. Neste quesito, 

cabe destacar que os cursos de graduação dos respondentes se inserem no período de 

2007-2015. No início desse período (2007), o curso de graduação de Engenharia de 

Telecomunicação ainda predominava por ter sido o único curso de graduação oferecido 

pelo Inatel desde a sua fundação até 2005, como apresentado na análise documental. 

Portanto, é natural que a maior procura fosse para o curso mais tradicional da instituição.  

Com relação ao ano de graduação dos respondentes (Figura 6), está evidenciada 

uma distribuição relativamente uniforme.  

 

Figura 6 
Fonte: Dados da pesquisa – Apêndice B 

 

A distribuição uniforme revelada nesse gráfico pode ser interpretada como 

positiva para a pesquisa, uma vez que os respondentes se formaram em anos distintos. 

15,7%

23,5%

18,6%

27,5%

14,7%

Ano de conclusão do curso de graduação do INATEL
102 Respostas

2011

2012

2013

2014

2015



104 
 

Quanto à questão representada na Figura 7, consideramos como empregados 

(82,4%) o emprego formal e também o profissional proprietário do seu próprio negócio. 

 

Figura 7 
Fonte: Dados da pesquisa – Apêndice B 

 

Com relação aos dados obtidos nessa questão sobre estar ou não empregado, vale 

ressaltar que entre os que responderam “não estar empregado” (17,6%), alguns 

encontram-se fazendo pós-graduação stricto sensu, ou seja, buscando titulações. 

A seguir, são apresentadas informações relativas às cidades onde atuam. 

 

Figura 8 
Fonte: Dados da pesquisa – Apêndice B 
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Dois fenômenos chamam a atenção nas informações da Figura 8, com relação ao 

percentual predominante de ex-alunos, atualmente profissionais atuando na cidade de 

Santa Rita de Sapucaí, por ser esta a cidade onde está localizado o Inatel. Um refere-se 

ao fator social e econômico que representa a importância da instituição pesquisada para 

a comunidade local. O outro refere-se ao fato de que, em segundo lugar, está o percentual 

de profissionais que atuam na cidade de São Paulo, que é considerada a cidade número 

um do Brasil em desenvolvimento econômico e demográfico e também uma das maiores 

metrópoles do mundo. 

A Figura 9 apresenta informações sobre a experiência dos respondentes. 

 

 

Figura 9 
Fonte: Dados da pesquisa – Apêndice B 

 

Embora pareça algo secundário, os resultados expostos na Figura 9 têm a sua 

relevância que se refere ao fato de a pesquisa estar centrada nos egressos com alguma 

experiência no mercado. Sendo assim, entendemos que, ao passar por mais de uma 

organização, a sua experiência profissional pode ter sido ampliada o que potencializa a 

sua capacidade como respondente com experiência no mercado, com uma visão de mundo 

mais ampliada. 

Foi também perguntado aos participantes da pesquisa se possuíam negócio próprio 

(Figura 10), com a intenção de identificar quantos empreenderam constituindo um 

negócio e continuam empreendendo desta forma até o momento desta pesquisa. 
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Figura 10 
Fonte: Dados da pesquisa – Apêndice B 

 

Como pode-se observar (Figura 10), dos 102 respondentes, 15,7% responderam 

ter negócio próprio, o que nesta pesquisa está sendo interpretado como uma iniciativa 

empreendedora de impacto socioeconômico e social. Apesar de Dolabela (2003) afirmar 

que não existe uma relação causal entre o ato de empreender e o combate ao desemprego, 

cabe considerar que as consequências dessas iniciativas repercutem diretamente no 

aspecto social, inclusive no desemprego, como ele próprio concorda. A necessidade de 

aumentar a capacidade empreendedora das pessoas decorre diretamente de novos padrões 

de relações sociais e políticos, tais como: viabilização de forma não hierárquica de 

concepção e organização da sociedade estruturada em forma de rede; distribuição 

homogênea de inteligência; inovação intensa e permanente e, por último, incentivo à 

imaginação criadora de indivíduos e grupos. 

Com relação aos universitários, os resultados demonstraram que 21% dos 

entrevistados pretendiam empreender criando um negócio próprio no futuro e, destes 

(21%), 56,3% pretendiam empreender nos próximos três anos, e 43,7% mais ao longo 

prazo. No caso dos respondentes desta pesquisa – 102 egressos do Inatel, 15,7% estão 

empreendendo, com negócio próprio no período de 1 a 5 anos de formado, sendo que 

alguns começaram o empreendimento ainda como aluno na incubadora da instituição, 

como revelado nas questões abertas, descritas nas páginas 126 e 129 deste trabalho. 
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Com relação aos dados apresentados na Figura 10, vale recorrer à pesquisa 

realizada pelo Endeavor7 e Sebrae, em 2016, na qual foram entrevistados 2.230 

universitários e 680 professores, oriundos de 70 instituições de ensino do Brasil sobre o 

nível de ensino de empreendedorismo nas universidades brasileiras. No que se refere ao 

percentual de pessoas que estão empreendendo, se comparamos as duas pesquisas, a saber 

- os índices, em nível de Brasil - apresentados pela pesquisa da Endeavor e Sebrae 

(11,6%) -, e, em nível local – representado pelo Inatel (15,7%), é possível visualizar que 

existe um número mais elevado de pessoas que empreenderam um negócio próprio após 

os primeiros anos depois de formados.  

Nesse sentido, vale ressaltar que, desde Schumpeter, autor da Teoria do 

Desenvolvimento Econômico de Schumpeter (1911), para quem o empreendedor é um 

dos principais agentes de transformação da economia [...], o conceito de 

empreendedorismo vem sendo adaptado, ampliando seu escopo, incluindo qualquer 

iniciativa empreendedora. Atualmente, existe um grande destaque ao “empreendedorismo 

social”, o que tem favorecido a educação para o empreendedorismo, como já acontece há 

algum tempo em países como Canadá e Estados Unidos em um cenário caracterizado 

como “Sociedade do Conhecimento”, bem antes de chegar ao Brasil. O ensino de 

empreendedorismo não faz mais parte apenas da matriz curricular de cursos de 

Administração de Empresas, sua área de origem, mas também está presente como 

disciplina em cursos de diversas outras áreas, tais como: Engenharia, Direito, 

Comunicação, Biologia e Educação, entre outros. O interesse pelo ensino de 

empreendedorismo no ensino superior pode ser observado nas respostas agrupadas no 

bloco 2, a seguir. 

 

4.3.2 Bloco 2: Percepção dos egressos sobre a influência da educação para o 

empreendedorismo para a sua profissão 

 

Neste bloco, encontram-se agrupadas as respostas obtidas com relação à 

percepção dos respondentes sobre a importância do ensino de empreendedorismo em 

                                                           
7 A Endeavor é uma organização líder no apoio a empreendedores de alto impacto ao redor do mundo, 

presente em mais de 20 países e com escritórios em diversas regiões do Brasil. 
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cursos de graduação e, especificamente, em cursos de Engenharia. Foram duas questões 

apresentadas ao público alvo desta pesquisa, devido ao fato de os respondentes terem 

cursado o conteúdo de empreendedorismo no seu processo de graduação e serem, 

atualmente, profissionais atuantes no mercado. Assim, foi considerada como categoria 

determinante a experiência dos mesmos. Portanto, foi relevante para esta pesquisa 

conhecer o seu parecer com relação ao ensino de empreendedorismo para a formação de 

futuros profissionais de Engenharia e demais áreas. 

Com esse intuito, foi perguntado aos egressos sobre as áreas em que têm atuado 

desde a sua graduação, como se encontra registrado na questão de nº 1, Figura 11. Porém, 

primeiramente, cabe registrar que, nesta questão, foi dada a opção de o respondente 

escolher duas respostas. Por isso, a soma das porcentagens de todas as respostas ultrapassa 

110%.  

 

Figura 11 
Fonte: Dados da pesquisa – Apêndice B 
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Com relação à atuação profissional no mercado duas áreas se destacam, como 

categorias, com predominância sobre as demais, a saber: Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) (39,2%) -  e Gestão – 29,4%. Isso pode ser explicado pelo fato de os cursos de 

Engenharia do Inatel terem como preocupação capacitar os alunos para o 

desenvolvimento de soluções tecnológicas utilizando os conhecimentos da Engenharia. 

Os alunos praticam constantemente, na “bancada”8, o desenvolvimento de projetos. 

No caso da categoria “gestão”, este percentual pode ser explicado pela própria 

denominação da disciplina: Administração e empreendedorismo. O próprio currículo do 

curso tem um forte enfoque na gestão. Como foi possível observar, principalmente na 

área de P&D, é muito comum a presença de egressos do Inatel na função de gestão. Como 

esse dado já era de certa forma esperado e, apenas se confirmou, mereceu a nossa atenção 

por ocasião da elaboração do instrumento de coleta de dados questionar os egressos 

(questão 8) especificamente do Curso de Engenharia sobre a relevância do ensino de 

empreendedorismo e inovação para a sua área de atuação. 

A seguir, apresentamos na Figura 12 uma comparação entre as respostas dos 

egressos sobre a importância do ensino de empreendedorismo e inovação para os cursos 

Engenharia e demais áreas. Como a questão de nº 9 investiga sobre o mesmo tema, 

optamos por analisar as respostas a essas duas questões – 8 e 9 – de modo conjunto, 

apresentadas nas figuras 12 e 13, como apresentado a seguir. 

                                                           
8  O termo “bancada”, aqui utilizado refere-se à prática de desenvolver produtos tecnológicos hardware e 

software. Na linguagem popular, é comum o uso deste termo para identificar o profissional que realmente 

pratica desenvolvimento de projetos e produtos. 
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Figura 12 e 13 

Fonte: Dados da pesquisa – Apêndice B 
 

 

Referente às respostas dos participantes, em relação aos cursos de Engenharia, 

representadas na Figura 12, dos 102 respondentes, 77,5% entendem como “Muito 
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relevante” e 15,7% como média relevância. Esses percentuais agrupados resultaram em 

um índice elevado de 93,2%. Cabe observar a insignificância dos percentuais em relação 

aos pareceres: “Pouca relevância”; “Nenhuma relevância” e “Não sei responder”. Na 

visão dos mesmos respondentes em relação aos demais cursos de graduação (Figura 13), 

ao agrupar “Muita relevância” (75,5%) e “Média relevância” (19,6%), obtivemos um 

índice ainda mais elevado de 95,1%. A mesma insignificância de percentagem foi 

observada em relação aos demais cursos quanto aos pareceres “Pouca relevância”; 

“Nenhuma relevância” e “Não sei responder”.  

Para a Endeavor, as universidades deveriam ser um local de fomento ao 

empreendedorismo, mas não é isto que acontece, por enquanto. Para o SEBRAE novos 

tempos exigem novas posturas, principalmente quando é preciso vencer as barreiras da 

economia e do mercado de trabalho. Segundo o SEBRAE, educar para o 

empreendedorismo seria um bom caminho para os profissionais dispostos a inovar e a 

aliar suas habilidades e conhecimentos à tecnologia e a meios de comunicação/interação. 

Nesse sentido, cabe trazer, neste momento, as respostas dos respondentes em 

relação à melhor forma de ensinar empreendedorismo em cursos de Engenharia, 

apresentados na Figura 14, ressaltando que, nesta questão, havia a possibilidade de optar 

por duas categorias entre as relacionadas, conforme Figura 14. 

 

 

Figura 14 
Fonte: Dados da pesquisa – Apêndice B 
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De acordo com 62,7% dos respondentes, o ensino de empreendedorismo deve ser 

dirigido para questões ligadas à “gestão e estratégias” e, para 52,9%, dirigidas para 

“resolução de problemas e processos de criatividade”, merecendo destaque por 

ultrapassarem o percentual de 50% cada uma. As demais opções não atingiram o limite 

de 50%, ficando bem abaixo deste percentual. 

O alto índice de reconhecimento da importância do ensino de empreendedorismo 

pelos egressos do Inatel aguçou o nosso interesse e nos levou a pesquisar sobre a inserção 

da disciplina nos cursos de graduação. Localizamos uma pesquisa realizada pela 

Endeavor, em 2012, em que procurou levantar informações sobre como estava 

acontecendo o ensino do empreendedorismo nas IES. Das 46 universidades brasileiras 

pesquisadas pela Endeavor, em 11 estados do país, apenas quatro não ofereciam qualquer 

curso ligado ao empreendedorismo. Além disso, de acordo com a pesquisa 69,6% das IES 

ofereciam cursos de empreendedorismo fora dos cursos de administração (ENDEAVOR, 

2012). Parte dos resultados da pesquisa estão representados na tabela 4. 

 

Tabela 4: Empreendedorismo em cursos de graduação no Brasil (2012) 

 
Áreas Quantidade % 

Ciências Exatas e da Terra 13 28,3 

Ciências Biológicas 7 15,2 

Engenharia 17 37,0 

Ciências Agrárias 4 8,7 

Ciências da Saúde 8 17,4 

Ciências Humanas 12 26,1 

Linguística, Letras e Artes 7 15,2 

Ciências Sociais Aplicadas (sem contar Administração) 19 41,3 

Apenas Administração 11 23,9 

Outro 12 26,1 

Fonte: Pesquisa Endeavor, 2012.  

 

No caso da Engenharia, em pesquisa no meio eletrônico, localizamos no site 

PORVIR, uma experiência de ensino de empreendedorismo realizada nos cursos de 

Engenharia da Politécnica (POLI) da USP, relatada e coordenada pelo professor José 

Antonio Lerosa de Siqueira, em reportagem de autoria de Vinícius de Oliveira publicada 

em 8/09/2014. O professor trata da tendência de os profissionais desta área buscarem o 
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empreendedorismo, ao invés de ficarem submetidos aos processos de uma grande 

empresa ou indústria.  

Segundo o referido professor, o movimento é influenciado pelos problemas 

inovadores, nunca antes enfrentados, que atualmente desafiam os profissionais, além do 

prestígio e melhores salários como catalisadores da tendência. O professor da USP reforça 

seu argumento lembrando Jeffry Timmons (1942-2008), um dos pioneiros no estudo do 

empreendedorismo, o qual já afirmava que o movimento ia ser tão importante no século 

21 como foi a Revolução Industrial no século 19.  

O professor Lerosa relata que, atualmente, até mesmo a resistência que era 

demonstrada por parte de alguns estudantes quando começou a ministrar um curso 

empreendedorismo na Poli, em 2002, em que havia uma mistura de ideologia e economia 

por parte dos estudantes, já caiu por terra. Para o professor, na verdade, 

empreendedorismo está acima de qualquer convicção de ser de esquerda ou de direita, o 

que é corroborado por nós, neste trabalho. Se no começo, havia necessidade de convencer 

o aluno de que empreendedorismo era bom para a sua carreira profissional, hoje, as vagas 

são disputadas. 

De modo geral, em reportagens disponíveis no meio eletrônico, identificamos 

várias publicações e pesquisas que destacam a importância do empreendedorismo no 

novo cenário do século XXI, com destaque à área educacional, inclusive na educação 

básica. Observamos também que o conceito de empreendedorismo foi evoluindo e 

ganhando novos contornos teóricos, sendo assumido por organismos internacionais como 

uma eficaz estratégia de educação, no combate ao desemprego, mas não somente a ele, 

sendo sugerida por alguns deles como política pública, desde a educação básica.  

Historicamente, a entrada do empreendedorismo no ambiente acadêmico foi de 

iniciativa da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV-Eaesp) e do professor Ronald Degen, que ofertaram o primeiro curso de 

empreendedorismo no ano de 1981, o que é registrado por Dolabela (2000) como um 

marco no ensino do tema no Brasil. A partir daí, a trajetória da inserção do 

empreendedorismo na educação do Brasil ganhou grande impulso e foi se consolidando 

na educação superior do país, principalmente na década de 1990, se prorrogando aos dias 

atuais, contando inclusive com o protagonismo do professor Fernando Dolabela que 

chegou a propor uma “Pedagogia Empreendedora”.   
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Em 1984, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA), da 

USP, ofereceu o ensino de empreendedorismo em um Departamento de Ciência da 

Computação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A partir daí, deu-

se início a outras iniciativas de ensino de empreendedorismo no país que foram 

acontecendo com o passar do tempo. Em 1989, a Fundação Getúlio Vargas criou o Centro 

Integrado de Gestão Empreendedora (CIAGE) com o objetivo de realizar estudos sobre 

o empreendedorismo. Neste trabalho, recorremos ao histórico do desenvolvimento do 

empreendedorismo no Brasil descrito nos trabalhos de Coan (2012) e Silva (2015) e aqui 

é apresentado parte deste histórico devido à sua importância para compreender a 

percepção dos egressos com relação ao ensino de empreendedorismo nos cursos de 

graduação.  

Em 1992, o Departamento de Informática da Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE criou o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife 

(CESAR), com o objetivo de ser um núcleo de aproveitamento industrial dos resultados 

acadêmicos. Também neste ano, a Universidade de São Paulo criou o Programa de 

Formação de Empreendedores com o objetivo de auxiliar profissionais da comunidade 

em abrir empresas. Esse programa estava sob a responsabilidade da Faculdade de 

Economia e Administração de Empresas e do SEBRAE/SP. Ainda nesse ano a 

Universidade Federal de Santa Catarina iniciou a Escola de Novos Negócios, cuja missão 

era elaborar projetos universitários internos, externos e estabelecer parcerias com 

organismos internacionais, sendo que a responsabilidade pela organização era da própria 

universidade.  

Nesse mesmo ano, foi criada no Brasil a Escola de Novos Empreendedores, 

conhecida como “ENE”, instituída como um programa da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), que estava vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, com 

o objetivo de capacitar as pessoas, tanto para gerenciar empresas como também para abrir 

negócios novos no mercado, isto a partir do desenvolvimento de um novo perfil 

comportamental.  Tinha a missão de promover ações de intercâmbio com a sociedade, 

elaborar projetos universitários internos, externos e estabelecer parcerias com organismos 

internacionais, sendo a sua organização de responsabilidade da própria universidade. 

Segundo Coan (2012), o ENE obteve resultados positivos e, em 1998, essa escola de 

novos empreendedores – ENE - criou o programa de “Empreendedorismo em Educação”, 

direcionado ao ensino fundamental, que reunia profissionais e pesquisadores de várias 
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áreas de conhecimento, também reunia docentes e alunos da pós-graduação em 

Engenharia de Produção da Universidade Federal de Santa Catarina e seu foco era o 

empreendedorismo para criança. No entendimento da autora, todas essas ações buscavam 

resultar na criação e no desenvolvimento de uma cultura empreendedora no Brasil.  

Segundo relato de Araújo et al. (2005), em 1993, foi criada, no Brasil, uma rede 

de ensino de empreendedorismo por meio do programa SOFTEX9/CNPq (Associação 

para Promoção da Excelência do Software Brasileiro) com o núcleo FUMSOFT/MG 

(Sociedade Mineira de Software/Minas Gerais), com o desenvolvimento de uma 

metodologia de ensino de empreendedorismo, que atingiu mais de 100 departamentos de 

ensino de informática em 23 estados brasileiros e no Distrito Federal.  A partir daí, 

rapidamente, o ensino de empreendedorismo se estendeu a outras universidades e outros 

estados.  

Em 1995, a Escola Federal de Engenharia de Itajubá – MG (EFEI) criou o GEFEI 

(Gestão Empresarial de Formação Empreendedora em Itajubá) e tinha o objetivo de 

promover o ensino de empreendedorismo na instituição. Também em 1995 acontece a 

criação do GEPE (Grupo de Estudos da Pequena Empresa) na Universidade Federal de 

Minas Gerais – UFMG. Ainda nesse ano, em Pernambuco, na Universidade Federal foi 

criada a Pré-Incubadora (precursora da incubadora Recife-Beat) sob a responsabilidade 

do Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, o CESAR, e da Associação para 

Excelência do Software Brasileiro, denominada como SOFTEX. Nesse mesmo ano, a 

Universidade de Brasília também ingressou no ensino do empreendedorismo ao criar a 

Escola de Empreendedores com o objetivo de sensibilizar para o ensino do 

empreendedorismo na instituição. A responsabilidade para atingir este objetivo ficou a 

cargo da própria instituição juntamente com o SEBRAE-DF (DOLABELA, 2000). 

Em 1996, a Universidade Federal de Pernambuco, no departamento de Ciências 

da Computação, inseriu a disciplina de Empreendedorismo no curso de graduação em 

Ciências da Computação (DOLABELA, 2000) e, em 1997, foi criada a Gestão 

                                                           

9 A SOFTEX é um entidade criada com o intuito de levar as empresas de software do país ao mercado 

externo. Sua origem se confunde muito com o surgimento da cultura empreendedora no Brasil. Foi a partir 

da criação da SOFTEX na década de 1990 que se deu conhecimento ao termo Plano de Negócios no país e 

começou a difundir o ensino do empreendedorismo em parcerias com as Universidade/cursos de ciência da 

computação/informática. A intenção com a criação da SOFTEX era dar capacitação técnica e 

mercadológica na área de negócios, fortalecendo assim a competitividade das empresas da área de 

informática no mercado externo. O programa SOFTEX foi reformulado nos últimos tempos e se pode 

encontrar mais informações no site: http//www.softex.com.br (DORNELAS, 2014).  
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Empresarial de Formação Empreendedora em Itajubá, tendo a denominação REUNE. 

Esse programa foi criado com o apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o 

Instituto Evaldo Lodi (IEL), o SEBRAE-MG, a FUMSOFT, a Secretaria do Estado de 

Ciência e Tecnologia de Minas Gerais e a Fundação João Pinheiro.  

Na Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, em 1999, foi criado o 

Programa Engenheiro Empreendedor, com o objetivo de oferecer cursos na área de 

empreendedorismo e de organizar concursos de planos de negócios para alunos das 

Engenharias. E, nesse mesmo ano, o Inatel cria o seu Núcleo de Empreendedorismo 

(NEmp), a partir de sua incubadora de empresas e projetos que já existia desde a década 

de 1980, e começa a ministrar a disciplina de empreendedorismo na graduação. 

Nessa tendência, a UNICAMP também começou a oferecer a disciplina de 

empreendedorismo em seus diversos cursos, sendo o motivo que levou a Universidade a 

criar a disciplina de empreendedorismo em seus diversos cursos o fato de que o Brasil se 

apresentava entre os 10 países em que mais se abriam empresas no mundo, porém, a 

falência dessas empresas apresentava altos índices. Essa constatação serviu de motivação 

para a instituição procurar formar melhor os estudantes para a gestão de negócios, os 

preparando para serem empreendedores. A Faculdade de Engenharia Elétrica e de 

Computação da UNICAMP (FEEC) passou a oferecer a disciplina de empreendedorismo 

tecnológico como parte de sua matriz curricular. O Departamento de Sistemas e 

Computação da Universidade Federal de Campina Grande/PB tomou o ensino de 

empreendedorismo como um de seus principais temas (COAN, 2012). 

Ainda reforçando sobre as experiências do ensino do empreendedorismo na 

educação superior, Dolabela traz alguns projetos importantes que auxiliaram na 

disseminação desse ensino pelo Brasil. São eles: o Projeto Gênesis de responsabilidade 

do programa SOFTEX, criado em 1996, que visa estimular a incubação universitária. O 

projeto SOFTSTART também criado pelo programa SOFTEX no ano de 1996 que tinha 

como objetivo estimular o ensino do empreendedorismo. A PUC Rio de Janeiro, em 1996, 

passou a trabalhar com o projeto Gênesis para a Inovação e Ação Empreendedora e, a 

partir disto, desenvolver atividades nas áreas de incubação de empresas, de pesquisa e 

ensino de empreendedorismo (DOLABELA, 2000). 
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Em 2012, a Endeavor10 fez uma pesquisa procurando levantar informações sobre 

como estava acontecendo o ensino do empreendedorismo nas IES. Das 46 Universidades 

Brasileiras pesquisadas pela Endeavor, em 11 estados do país, apenas quatro não 

oferecem qualquer curso ligado ao empreendedorismo (ENDEAVOR, 2012). Também 

pela pesquisa 69,6% das IES oferecem cursos de empreendedorismo fora dos cursos de 

administração (ENDEAVOR, 2012).  

Por exemplo, o conceito do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) entende o 

empreendedorismo como “qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou um novo 

empreendimento, como, por exemplo, uma atividade autônoma, uma nova empresa, ou a 

expansão de um empreendimento existente, por um indivíduo, grupos de indivíduos ou 

por empresas já estabelecidas”.  

Esse órgão realiza a principal pesquisa sobre empreendedorismo no mundo. O 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM), coordenado, no nível internacional, pelo 

Global Entrepreneurship Research Association (GERA) realiza pesquisa desde 1999, 

tendo já participado destas mais de 100 países. Conforme relatórios disponibilizados no 

site do SEBRAE, essas pesquisas realizadas pelo GEM procuram analisar o impacto dos 

pequenos negócios na geração de empregos formais ou informais e também visam 

identificar os principais gargalos e também as possibilidades de expansão de 

empregabilidade. 

 

  

                                                           
10 Cabe ressaltar que a Endeavor é uma organização internacional sem fins lucrativos que visa impulsionar 

o empreendedorismo em países em desenvolvimento. 
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4.3.3 Bloco 3: Percepção dos egressos em relação ao ensino de empreendedorismo  

 

Neste bloco, inserem-se as respostas dos egressos referente à disciplina e as AC’s 

de empreendedorismo. Na Figura 15 questionou-se sobre a significância da disciplina de 

empreendedorismo. 

 

 
 

Figura 15 
Fonte: Dados da pesquisa – Apêndice B 

 

Observando os dados e somando o percentual muita relevância com média 

relevância, obtivemos um percentual de 73,6%. Considerando os termos experiência 

significativa e positiva como valorização profissional no mercado, é possível tomar essa 

soma como um sentido de eficácia no que se refere à formação, isto é, à relação entre 

ensino e aprendizagem, como teorizado por Pimenta e Anastasiou (2005).  

Para as autoras, só há ensino quando há aprendizagem. Neste trabalho, eficácia 

profissional está sendo interpretada como aprendizagem. Vale ressaltar que, ao optar pela 

alta e pela média relevância, o respondente excluiu, por opção, as opções “pouca 

relevância” e “nenhuma relevância”, o que demonstra a relevância do ensino de 

empreendedorismo pela visão dos respondentes.  

Nesse sentido, a categoria “pouca relevância” (21,6%), também revela um nível 

considerável de significação na formação profissional que pode ser também interpretado 

como negativo. No entanto, vale observar os extremos “nenhuma relevância” e “não sei 

responder” com relação aos percentuais de significação, que são insignificantes. 

2,9%

21,6%

32,4%

41,2%

2,0%

02) Você considera a disciplina de empreendedorismo, 
denominada “Administração e Empreendedorismo”, 

cursada no Inatel, uma experiência significativa e positiva 
no sentido de ter-lhe agregado valor?

102 Respostas

Nenhuma relevância

Pouca relevância

Média relevância

Muita relevância

Não sei responder
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Na Figura 16, buscou-se obter a visão dos egressos sobre a metodologia. 

 

Figura 16 
Fonte: Dados da pesquisa – Apêndice B 

 

Nessa questão (Figura 16), a categoria predominante é a “metodologia” das aulas 

de empreendedorismo, materializada nos termos “forma” e “dinâmica”.  Nela, a discussão 

foi direcionada para os fundamentos sobre metodologias ativas, muito em voga nas 

últimas duas décadas, e metodologias consideradas tradicionais.  

Para orientar os respondentes foram fornecidas a eles informações sobre o 

conceito de metodologia ativa e metodologia passiva, tomando como categoria 

determinante, a participação do aluno nas aulas. Segundo Libâneo (2010) e Saviani 

(1983) o ensino que conta com mais participação do professor é considerado ensino 

tradicional e o ensino ativo tem o aluno como protagonista do processo de ensino, a sua 

participação nas aulas é objetivo principal. 

Seguindo a mesma lógica, somando o percentual “muita participação” (16,7%) e 

“média participação” (44,1%), temos um percentual de 60,8%. O percentual 

correspondente à categoria “ativa: com pouca participação”, de 25,5% nos leva a 

considerar este período, de 2007-2015, como um período de transição e aprendizado, que 

merece um aprofundamento específico em outro momento.  

Isso se justifica no próprio movimento de aperfeiçoamento do projeto pedagógico 

do curso. Atualmente, a disciplina de empreendedorismo. 

Com relação à questão teoria e prática, as respostas estão agrupadas na Figura 17. 

25,5%

44,1%

16,7%

8,8%

4,9%

03) A forma e a dinâmica (metodologia) pelas quais essa 
disciplina “Administração e Empreendedorismo” foi 

conduzida pode ser considerada por você como:
102 Respostas

Ativa: com pouca participação
dos alunos

Ativa: Com média participação
dos alunos

Ativa: Com muita participação
dos alunos

Passiva: Sem a participação dos
alunos

Não sei responder
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Figura 17 
Fonte: Dados da pesquisa – Apêndice B 

 

Nas respostas apresentadas a categoria “competência” merece destaque, 

entretanto, em face do propósito desta pesquisa em relação à Pedagogia Universitária, 

procuramos investigar sobre o equilíbrio entre teoria e prática na dinâmica das aulas 

destinadas ao ensino de empreendedorismo, por ser esta uma das críticas recorrentes no 

ensino superior, quando se trata da formação competente na área. 

Nesse aspecto, os respondentes consideram que as aulas da disciplina 

Administração e Empreendedorismo são mais teóricas do que práticas, revelando um 

percentual 52%, enquanto 27,5% entenderam que as aulas foram praticamente 

equilibradas entre teoria e prática. No entanto, 8,8% disseram que a disciplina foi mais 

prática e menos teórica e 11,8% consideram que a disciplina foi somente teórica.  

Em relação à discussão entre teoria e prática no ensino superior, Cunha (2016, p. 

94) discute a necessidade de inovações e novas metodologias. Ela afirma que “as 

inovações se materializam pelo reconhecimento de formas alternativas de saberes e 

experiências”, nas quais, segundo a autora, se imbricam “objetividade e subjetividade, 

senso comum e ciência, teoria e prática, cultura e natureza, anulando dicotomias e 

procurando gerar novos conhecimentos”.  

As aulas teóricas são, historicamente, consideradas como tradicionais, sendo 

possível considerar que o ensino denominado tradicional ainda predomina na educação 

52,0%

8,8%

27,5%

11,8%

04) Em relação aos conhecimentos teóricos e práticos da 
disciplina “Administração e Empreendedorismo”, você 

considera que foram:
102 Respostas

Mais teóricos e menos prática

Mais prática e menos teoria

Teóricos e praticos de forma
praticamente equilibrada

Somente teóricos

Somente práticos
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superior, mas como afirmam Cunha e Wolf (2006), atualmente, “[...] há ações que 

estimulam a autoria e protagonismo dos alunos numa perspectiva emancipatória”. 

As respostas à questão seguinte (Figura 18), devem ser interpretadas na sua 

relação com as questões 4 e 3. 

 

Figura 18 
Fonte: Dados da pesquisa – Apêndice B 

 

Agrupando as respostas das questões 3 – 4 e 5, tomando como categorias três 

fatores: conteúdo, metodologia e abordagem, revela-se o conceito de competência em sala 

de aula. A questão 5 refere-se à abordagem como “tradicionais, inovadoras, 

empreendedoras, interativas, desafiadoras”. A questão 4 refere-se à relação teoria e 

prática e a questão 3 investiga sobre abordagens epistemológicas: ensino ativo e ensino 

passivo.  

No conjunto dessas três questões, recorremos a Pimenta e Anastasiou (2005, p. 

207) que assim defendem: A aula “não deve ser ‘dada’ e nem ‘assistida’, mas ‘construída, 

feita’ pela ação conjunta de professores e alunos”. Levando em consideração a discussão 

entre teoria e prática na prática docente, é possível dizer que a atividade prática docente 

não se cir cunscreve no visível da prática pedagógica e nem tão pouco no espaço da 

sala de aula, pois uma prática docente não se realiza apenas nos procedimentos didático-

metodológicos, mas, ao contrário, se organiza em vários tempos e espaços.  

Nesse sentido, Formosinho (2011, p. 133) analisa que “a universidade tradicional 

tem sido caracterizada institucionalmente por uma cultura acadêmica baseada 

41,2%

5,9%

20,6%

5,9%

26,5%

05) Em relação às aulas que frequentou na disciplina 
“Administração e Empreendedorismo”, você as considera:
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Empreendedoras

Interativas

Relativamente equilibradas

Desafiadoras
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predominantemente na compartimentação disciplinar [...]”, o que pode ser notado na 

estrutura curricular, nos planos de estudo, o que faz proliferar o número de disciplinas e 

vai refletir na distribuição do serviço docente e na atribuição do serviço e da 

responsabilidade docente por disciplinas. Com isso, entre as diversas consequências no 

que se refere à organização pedagógica do ensino e da aprendizagem, ocorre o que 

Formosinho (2011) chama de “aulas expositivas distanciadas da introdução de elementos 

oriundos da prática”.  

Tardif (2002a) destaca a necessidade de o ensino universitário possibilitar uma 

articulação consistente entre teoria e prática na formação de profissionais comprometidos 

com a transformação social, críticos, reflexivos e autônomos. Lucarelli (2000) acrescenta 

que a questão da educação superior tem despertado a atenção de uma grande quantidade 

de autores, que vêm se debruçando em torno de discussões e pesquisas sobre o tema da 

docência, da formação de professores, da conexão teoria e prática, entre outros. Portanto, 

as respostas dos egressos em relação à metodologia, relação teoria e prática, ensino ativo 

e ensino passivo e as caracterizações das aulas como tradicionais, inovadoras, 

empreendedoras, interativas, desafiadoras devem ser interpretadas no contexto emergente 

da atualidade.  

Na Figura 19 são apresentadas as respostas em relação às AC’s.  

 

Figura 19 
Fonte: Dados da pesquisa – Apêndice B 

 

11,8%

42,2%29,4%
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06) Sobre as Atividades Curriculares Complementares 
(AC´s) ligadas ao empreendedorismo/inovação que 

cursou, essas podem ser consideradas por você como uma 
experiência marcante, positiva e que lhe agregou valor, em 

qual medida?
102 Respostas

Pouco relevante

Médio relevante

Muito relevante

Extremamente relevante

Não me lembro das AC's
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Cabe destacar que a matriz de atividades regulares complementares é planejada 

associada às disciplinas ou componentes curriculares dos cursos. No período investigado 

- 2007-2015, duas Atividades Curriculares Regulares Obrigatórias (AC´s) 

complementaram o conteúdo da disciplina de empreendedorismo na formação dos alunos, 

integrando a grade curricular dos cursos investigados. Essas AC´s também tratavam em 

seus conteúdos de saberes ligados ao empreendedorismo e inovação e tinham por objetivo 

serem realizadas de forma mais dinâmica, voltadas mais à prática, realização de projetos 

e, por isto, não eram formatadas como as disciplinas tradicionais, ministradas 

exclusivamente em sala de aula. 

Visando afirmar essa especificidade das AC’s, autores, como Masetto (2006), vêm 

enfatizando que o processo de aprendizagem de adultos pressupõe o seu engajamento 

consciente e voluntário, isto equivale dizer que eles precisam compreender a finalidade 

de estudar os conteúdos apresentados, necessitam entender a lógica e ter a possibilidade 

de negociar as formas propostas pelo professor para trabalhar estes conteúdos e para 

avaliar a aprendizagem realizada.  

Com relação às categorias investigadas, seguindo a mesma lógica aplicada à 

interpretação de questões anteriores, optamos por agrupar “extremamente relevante” 

(7,8%); “médio relevante” (42,2%) e “muito relevante” (29,4%), temos 79,4%, tendo em 

vista que ambas as categorias trazem o sentido de relevância das AC’s. Como em questões 

anteriores, a categoria “pouco relevante” (11,8%) foi tomada como um valor negativo e, 

da mesma forma, optamos por incluir a categoria “Não me lembro das AC’s” (8,8%).  

Portanto, trata-se de uma considerável relevância, na visão dos respondentes. 

Recorrendo ao que afirma Masetto (2006), é possível tomar como um dos aspectos 

fundamentais da formação universitária a perspectiva da educação de adultos que, 

conforme o autor se caracterizaria pelo desenvolvimento da inteligência crítica, do 

pensamento independente e da análise reflexiva. Para o autor, a evolução do autoconceito 

do adulto é marcada pela passagem da dependência para a autonomia. Nesse sentido, o 

discurso dos egressos demonstra uma autoconsciência sobre a importância das AC’s em 

seu processo de formação.  

Também foram buscadas informações sobre a visão dos respondentes em relação 

às atividades ofertadas pelo NEmp, durante o período da graduação, as quais estão 

agrupadas na Figura 20. 
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Figura 20 
Fonte: Dados da pesquisa – Apêndice B 

 

O NEmp é um dos núcleos estratégicos de apoio à academia, às coordenações dos 

cursos de graduação e pós-graduação e a sua atuação passa na transversal de todos os 

cursos regulares oferecidos pela instituição. Com relação à participação dos alunos no 

Nemp, cabe destacar que, de acordo com o projeto pedagógico do curso, a mesma é 

voluntária. Ou seja, não há controle de frequência, não lhes confere notas, nem horas em 

AC’s. Portanto, os alunos participam por motivação e interesse próprios. Dessa forma, os 

percentuais obtidos com relação à participação no Nemp (Figura 20) devem ser analisados 

nessa conjuntura. 

Seguindo a mesma lógica utilizada nas questões anteriores, optamos por agrupar 

as duas categorias “Muita participação” (19,6%) e “média participação” (36,3%), obtendo 

um total de 55,9%. Do outro lado, agrupando “pouca participação” (28,4%), “nenhuma 

participação” (12,7%), foi obtido o percentual 41,1%. Neste trabalho, a categoria “Não 

sei responder” (3%) está interpretada no segundo grupo. 

Em relação à participação no Nemp, a discussão apresentada anteriormente por 

Masetto (2006), se faz pertinente, uma vez que a participação não é obrigatória. Portanto, 

a autoconsciência do aluno com relação à sua formação é um fator determinante, o que 

vai ao encontro do que teorizou Lucarelli (2000) sobre o que representa o espaço da 

universidade: um espaço de conexão de conhecimentos, subjetividades e culturas. Para a 
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07) Em que medida você participou de atividades e 
capacitações extracurriculares ligadas ao 

empreendedorismo e inovação oferecidas pelo Núcleo de 
Empreendedorismo (NEmp) do Inatel, durante o período 

de sua graduação?
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autora, uma pedagogia inclui as formas de ensinar e aprender, mas trata-se uma dimensão 

mais abrangente, que vai além da estrita relação pedagógica entre professores e alunos. 

Ela articula as dimensões do ensino, da pesquisa, da extensão nos diversos lugares e 

espaços de formação e pode envolver uma condição institucional, ou não.  

Nesse sentido, é possível compreender as respostas englobadas neste bloco nesse 

espaço significativo mais amplo, considerando que a fundamentação teórica mais sólida, 

aliada às atividades complementares e às atividades extracurriculares, de modo conjunto, 

vai refletir na ação profissional e na valorização do estatuto da profissão e, em vários 

domínios. Tais domínios perpassam o desempenho profissional, como foi evidenciado 

nas questões que investigaram a atuação profissional dos respondentes, mas não se 

reduzem a eles. 

 

4.3.4 Bloco 4: Questões abertas   

 

Na composição do questionário, além das questões fechadas, foram utilizadas 

quatro questões abertas, porém, somente duas foram tomadas como objeto de análise, 

apresentadas a seguir, por estarem alinhadas aos mesmos temas investigados nas questões 

fechadas. As questões abertas tiveram como objetivo deixar o egresso mais livre para se 

expressar sobre o ensino de empreendedorismo/inovação e sobre a eficácia das atividades 

realizadas no NEmp, além do que já havia sido perguntado e, até mesmo, para confirmar 

o que já havia sido respondido pelos participantes em questões fechadas.  

 

1ª Questão: Se você participou de capacitações e atividades extracurriculares ligadas 

ao empreendedorismo e inovação oferecidas pelo Núcleo de Empreendedorismo (NEmp) 

do Inatel, durante o período de sua graduação, relate o que foi e que de alguma forma 

continua sendo, significativo para a sua profissão e justifique. 

2ª Questão: Relate de modo sucinto como as aulas de empreendedorismo e inovação, 

incluindo as Atividades Curriculares Complementares, contribuíram com a sua carreira 

e aponte o que mais foi significativo nas atividades e capacitações oferecidas pelo Núcleo 

de Empreendedorismo (NEmp). 

 

Considerando as respostas dos egressos, ora analisadas, referentes às duas 

questões abertas, ressaltamos que o processo de análise de conteúdo destas questões se 

baseou em três direções, apontadas pelos resultados oriundos das questões fechadas, a 
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saber: relação dos egressos com o mercado; desenvolvimento de atitudes empreendedoras 

- pessoal e profissional; resolução de problemas e gestão de negócios.  

Tendo em vista essas direções, foi possível fazer uma projeção destas para as 

questões mais amplas investigadas neste trabalho no que se refere ao ensino e atividades 

de empreendedorismo e inovação com a finalidade de proporcionar uma melhor formação 

empreendedora, promover ideias inovadoras, aumentar a empregabilidade do egresso e 

abrir a sua visão para outras possibilidades profissionais. Nas respostas às questões 

abertas, disponibilizadas aos participantes da pesquisa como um espaço para os mesmos 

se manifestarem livremente, o que foi solicitado alinhava-se aos mesmos elementos que 

compunham as questões fechadas. Dessa forma, foi possível aproximar as ideias centrais 

das duas questões abertas aos resultados das questões fechadas, escopo das três direções 

aqui já descritas.  

Desta forma, o trabalho de análise das questões abertas se deu observando as três 

direções - relação dos egressos com o mercado; desenvolvimento de atitudes 

empreendedoras - pessoal e profissional; resolução de problemas e gestão de negócios – 

originando daí duas categorias que representam a materialidade das respostas discursivas 

dos respondentes, quais sejam: “Resolução de Problemas e Processos de criatividade” e 

“Gestão e estratégias”.  

A seguir, relatamos como se deu o trabalho de análise das questões abertas, 

primeiramente, em relação à primeira e, na sequência, à segunda. 

 

4.3.4.1 Questão aberta 1: Sobre a participação nas atividades do NEmp 

 

“Se você participou de capacitações e atividades extracurriculares ligadas ao 

empreendedorismo e inovação oferecidas pelo Núcleo de Empreendedorismo (NEmp) do 

Inatel, durante o período de sua graduação, relate o que foi e que de alguma forma 

continua sendo, significativo para a sua profissão e justifique”. 

 

Com relação à primeira questão, ela se refere especificamente ao NEmp e, por 

isto, os seus resultados foram aproximados aos resultados da questão fechada de nº 7, 

apresentados na Figura 20, na qual os índices apresentados são: “Muita participação” 

(19,6%) e “média participação” (36,3%), obtendo um total de 55,9%, o que consideramos 

positivo. Do outro lado, agrupando “pouca participação” (28,4%) e “nenhuma 
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participação” (12,7%), foi obtido 41,1%, sendo este considerado como neutro ou negativo 

para efeito de análise.  

Seguindo essa mesma lógica de interpretação selecionada para compreender as 

questões fechadas, ou seja, o constructo “muito” e o “médio” representam a face positiva 

e, por isto, foram somados. O constructo “pouco” e “nenhum” representam a face neutra 

ou, até mesmo negativa, não fez diferença e, assim, foram somados e compreendidos 

nesta perspectiva.  

Portanto, no caso das duas questões abertas, o constructo “não se aplica” referente 

à não participação das atividades do NEmp foi interpretada também como neutra, não 

fazendo diferença para o aluno e, da mesma forma compreendidas às classificadas em 

“não contribuiu”. Conforme exposto no anexo 3 (Respostas às questões abertas), as 

categorias “não se aplica / não participou / não contribuiu” representam do total das 

respostas do corpus de análise. E nesse caso, cabe registrar que esse índice se aproxima 

do percentual revelado na questão fechada de número 7, Figura 20, em que foi investigado 

sobre o nível de participação dos respondentes nas atividades do NEmp, ao qual 42% 

responderam “nenhuma participação/ pouca participação/ não sei responder”. Em nosso 

entendimento, as respostas das duas questões aqui analisadas se explicam mutuamente, 

ou seja, aqueles que apontam que, de certa forma, não foram influenciados positivamente 

pelas atividades do NEmp, foram os que, também, não participaram ou participaram 

muito pouco das mesmas.    

As demais respostas dos respondentes se concentraram nos resultados que, de 

alguma forma, contribuíram em sua formação pessoal e/ou profissional, materializadas 

na categoria “Desenvolvimento de atitudes empreendedoras e habilidades de gestão”. Ao 

articular esse resultado ao resultado da questão fechada que investigou sobre o mesmo 

tema “participação no NEmp” (questão 7, Figura 20), as evidências positivas 

apresentadas nas respostas discursivas estão alinhadas ao nível de “muita participação” e 

“média participação” que, agrupados resultaram em um total de 55,9%.  

Merece destacar, a seguir, algumas manifestações discursivas dos respondentes da 

pesquisa que, ao nosso entender, não devem ser desconsideradas, levando em 

consideração que o principal objetivo do curso de nível superior, segundo a LDBEN, nº 

9394, de 1996, é a formação adequada para o mundo do trabalho. Dentre outros, 

destacamos os seguintes recortes:  
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Recorte 1: “Durante minha graduação eu abri minha primeira empresa e tive uma 

experiência gigantesca, desde conhecimentos de mercado, financeiro, estratégicos e 

marketings que eu não tinha, até o de relacionamento com outros sócios”. 
 

Recorte 2: “Estímulo pela busca de inovação e resolução de problemas”. 

 

Recorte Durante a minha formação eu trabalhei na empresa júnior do INATEL e isso foi 

de significativa importância, pois eu tive conhecimento de como funcionava uma empresa 

e como teria de me portar posteriormente no mercado de trabalho. 

 

Recorte 3: “Isso ajudou bastante na minha postura durante entrevistas e durante 

determinadas situações cotidianas na profissão”. 

 

Recorte 4: “ A experiência de ter um projeto na pré-incubadora me ajudou a entender 

melhor algumas situações e me fez chegar mais maduro profissionalmente  ao mercado”. 

 

Recorte 5: “A atividade extracurricular que tenho maiores lembranças e que devido ao 

tempo dedicado e abrangência, foi fundamental na minha formação é a Empresa Júnior. 

No meu caso foi o primeiro contato com "o mundo profissional" e digo com certeza de 

que sem essa experiência eu não seria o profissional e a pessoa que sou hoje.” 

 

Recorte 6: “A Empresa Júnior te desenvolve em diferentes esferas (relacionamento, 

trabalho em grupo, oratória, planejamento, comprometimento, responsabilidade) e te 

coloca em contato frequente com o mundo do empreendedorismo”. 

 

Recorte 7: “As atividades estimulavam o empreendedorismo nos alunos para alcançar 

resultados diferentes do tradicional”. 

 

Recorte 8: “Na visão crítica das tarefas e atividades, assim como a possibilidade de 

propor soluções inovadoras pensando fora da caixa do mercado”. 

 

Recorte 10: “As atividades sempre me ajudaram a pensar e analisar o mercado. Acho 

difícil pontuar uma única coisa, mas no geral tem me dado experiência nas decisões que 

tenho que tomar para o rumo dos produtos da empresa onde trabalho e de dos serviços 

de minha própria empresa”. 

 

No conjunto, as respostas dos egressos evidenciam os seguintes aspectos 

positivos: ampliou a área de conhecimento; desenvolveu atitudes empreendedoras e 

habilidades de gestão; “desenvolveu habilidades de comunicação, desenvolvimento de 

maturidade e experiências profissionais; desenvolvimento de maturidade e experiências 

profissionais; contribuiu para a formação e relacionamento profissional; desenvolveu 

visão do aprender fazendo; favoreceu contatos profissionais; aprendeu a abrir empresa 

com análise de custos e riscos; eficácia em processos seletivos; muito importante na 

formação. 
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No entanto, o fato de ser opcional a participação do graduando nas atividades do 

NEmp acabou repercutindo na avaliação das contribuições do NEmp. Nesse sentido, 

destacamos que, desde o primeiro semestre de 2017, todas as AC’s e atividades de 

formação para o empreendedorismo e inovação estão concentradas no NEmp, sendo 

obrigatória a participação do aluno, conforme projeto pedagógico do curso reformulado. 

 

4.3.4.2 Questão aberta 2: Sobre as contribuições das aulas de 

empreendedorismo/inovação e das Atividades Curriculares Complementares 

(AC’s) 

 

“Relate de modo sucinto como as aulas de empreendedorismo e inovação, incluindo as 

Atividades Curriculares Complementares, contribuíram com a sua carreira e aponte o 

que mais foi significativo nas atividades e capacitações oferecidas pelo Núcleo de 

Empreendedorismo (NEmp)”. 

 

Referente à segunda questão, foi solicitado aos respondentes relatar sobre as 

contribuições da disciplina de empreendedorismo/inovação e AC’s para a carreira 

profissional; e apesar de já ter sido perguntado, especificamente, sobre a significância das  

atividades educativas oferecidas pelo NEmp, foi novamente questionado sobre o mesmo, 

de forma associada aos conteúdos formais (disciplina e AC’s), pelo fato já observado no 

dia a dia das atividades educativas do Inatel que, muitas vezes, alguns alunos não 

conseguem distinguir a diferença entre as AC’s (que são obrigatórias) e as atividades do 

NEmp (que não são obrigatórias - optativas).   

Diante do exposto, foi objetivo dessa questão buscar compreender, na visão dos 

egressos, como os conteúdos e as atividades de empreendedorismo e inovação, 

independentemente de integrar a matriz curricular ou não, repercutiram até o presente 

momento em sua trajetória profissional. Assim, o esforço se deu no sentido de procurar 

interpretar as manifestações discursivas dos respondentes, fazendo articulação com os 

índices provenientes das respostas das questões fechadas no que se referem à disciplina 

de empreendedorismo/inovação e às AC’s. Foi possível observar no discurso dos 

respondentes uma considerável aceitação e reconhecimento dos mesmos sobre o valor do 

ensino de empreendedorismo e inovação e também foi possível conhecer suas limitações 

e fragilidades que foram, neste trabalho, agrupadas na categoria “Não se aplica”, com um 

índice de 21%.  
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Dessa forma, sobre as contribuições das aulas de empreendedorismo/inovação 

(disciplina), as contribuições consideradas positivas pelos respondentes nas questões 

abertas  apresentaram um índice de 79% que reconhecem e descrevem (Apêndice 3) as 

contribuições do ensino de empreendedorismo/inovação. Essas informações se 

aproximam dos dados evidenciados na análise das questões fechadas: as AC’s, em sua 

face positiva, obteve um índice de 79,4%, e a disciplina de empreendedorismo e inovação 

obteve o índice de 73,6%.  

Nesse sentido, de modo conjunto, essa análise nos permitiu considerar que o 

ensino de empreendedorismo é relevante para a formação dos graduandos, da área 

investigada, uma vez que o seu valor é concretamente reconhecido pelos profissionais 

egressos do Inatel, atuantes no mercado. Essa análise possibilitou também, conhecer 

algumas fragilidades pedagógicas institucionais no que se refere à formação profissional 

no aspecto da formação empreendedora, como demonstrado em alguns recortes 

selecionados, que passamos a apresentar: 

Recorte 1: “Desenvolver habilidades de comunicação e também curiosidade por 

descobrir coisas novas”. 

 

Recorte 2: “Importante em relação a ser aprovado em todos os testes propostos pela 

empresa, na qual fiz entrevista”. 

 

Recorte 3: “Durante minha graduação eu abri minha primeira empresa e tive uma 

experiência gigantesca, desde conhecimentos de mercado, financeiro, estratégicos e 

marketings que eu não tinha, até o de relacionamento com outros sócios”.  

 

Recorte 4: “Empresa Júnior foi o primeiro contato. O desafio de plano de negócios era 

interessante, me forçou a fazer pesquisas em livros e a consultar pessoas da área que me 

ensinaram muito sobre as "entre-linhas" do empreendedorismo e também sobre a 

burocracia da inovação que até então eu acreditava ser muito mais simples.”. 

 

Recorte 5: “Durante a minha formação eu trabalhei na empresa Junior do INATEL e 

isso foi de significativa importância, pois eu tive conhecimento de como funcionava uma 

empresa e como teria de me portar posteriormente no mercado de trabalho". 

 

Recorte 6: “Isso ajudou bastante na minha postura durante entrevistas e durante 

determinadas situações cotidianas na profissão”. 

 

Recorte 7: “A experiência de ter um projeto na pré-incubadora me ajudou a entender 

melhor algumas situações e me fez chegar mais maduro profissionalmente  ao mercado.” 

 

Recorte 8: “A parte mais significativa de ter participado dessas atividades é a visão do 

"mãos-a-obra", onde o próprio aluno vê que ele deve fazer, e se fizer com vontade os 

resultados apareceram.” 
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As observações consideradas nesta análise como “negativas” ou “fragilidades” 

são basicamente as que foram agrupadas pelos respondentes na categoria “não se aplica”, 

na qual foram agrupadas as seguintes manifestações, conforme ilustram alguns recortes: 

“Não sei responder”, “Nunca atuei na área de administração, somente co P&D”; “Não 

participei”; “No momento em nada”; “Não cheguei a usar”; entre outros. 

Essas manifestações, inseridas na categoria “não se aplica” foram interpretadas 

partindo do entendimento de que, se o aluno não participou ou não cursou, ele 

consequentemente, não terá condições de avaliar e, se cursou ou participou das atividades, 

mas considera que as atividades não lhe acrescentaram nada, de qualquer forma trata-se 

de um aspecto negativo e, neste trabalho, estamos atribuindo este fator como fragilidade 

da instituição ou dos profissionais pelas referidas atividades ou até mesmo do projeto 

pedagógico.  

Assim, após esse processo analítico cabe destacar que, na área educacional, a 

organização dos conteúdos – tratados normalmente como disciplinas ou componentes 

curriculares – e das atividades práticas, além das atividades complementares regulares 

encontram-se regulamentadas no documento denominado “projeto pedagógico do curso”. 

O PPC diz respeito a um documento de caráter político, pois nele se materializa o 

compromisso da instituição e dos profissionais com a formação do cidadão e com a 

formação profissional do mesmo para uma dada sociedade. Daí a função social da 

instituição de ensino por meio da definição de princípios e práticas educativas necessárias 

a todo o processo pedagógico que vise a transformação da realidade por meio de uma 

construção contínua e coletiva.  

Desta forma, como demonstrado na análise dos PPC´s anteriormente já 

apresentados neste trabalho, o Inatel vem demonstrando seu compromisso com uma 

formação profissional coerente com as necessidades do século XXI, principalmente para 

a formação do profissional engenheiro. No entanto, como toda a instituição, ainda ocorre 

um certo nível de descompasso entre a teoria, que está prescrita no projeto pedagógico, e 

sua execução, uma vez que são os profissionais docentes por meio de sua prática que 

torna o projeto pedagógico uma realidade, ou seja, o desafio do projeto institucional não 

se encerra na sua existência, mas, sim, na sua prática. Com isso, ressaltamos o valor da 

reflexão trazida neste trabalho pelo viés da pedagogia universitária.  
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4.4 DEMANDAS E CONTRIBUIÇÕES A UMA PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA 

VIA EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 

 

Para apreender os temas que vieram pela voz dos egressos, via investigação 

empírica, bem como apreender os significados atribuídos à educação que receberam no 

Inatel, no que se refere às aulas e atividades de empreendedorismo, foram analisados os 

dados e informações coletadas, observando tanto o aspecto quantitativo como o 

qualitativo, o que é reconhecido por Bardin (2009). Na análise quantitativa, foi tomada 

como referencial a frequência com que se apresentaram certas características do 

conteúdo. Na análise qualitativa, seria a presença ou a ausência de uma dada característica 

de conteúdo ou de um conjunto de características num determinado fragmento de 

mensagem, que é tomado em consideração, pois há mensagens que escondem sentidos 

que convém desvendar ou apresentam duplo sentido, exigindo uma observação 

cuidadosa.  

Dessa forma, ao tomar posse dos dados e mensagens, realizamos a leitura flutuante 

(BARDIN, 2009) de todo o material e, na sequência, passamos a comparar enunciados e 

ações entre si, a fim de verificar as convergências que as unifique. A discussão se deu 

recorrendo aos fundamentos teóricos a que tivemos acesso no desenvolvimento deste 

trabalho. No caso, fundamentos relacionados à Pedagogia Universitária e à Pedagogia 

Empreendedora, considerando ainda a proposta curricular dos cursos em análise, 

materializada no Projeto Pedagógico (PPC).  

A partir dessa triangulação de dados e informações, tornou-se relevante 

reconhecer que a educação para o empreendedorismo pode ser considerada aderente às 

proposições ideológicas do mercado uma vez que a atividade dos empreendedores pode 

contribuir para o processo de crescimento econômico. Por sinal, essa é uma das principais 

críticas apontadas pela área acadêmica à educação para o empreendedorismo na 

atualidade, relacionando-a à chamada Teoria do Capital Humano, concebida por 

Theodore W. Schultz, (1902 - 1998) - década de 1960. Tal teoria se desenvolveu 

demonstrando que os países em desenvolvimento, como o Japão, que foram destruídos 

na Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945) conseguiram reconstruir suas economias em 

tão pouco tempo com investimento no capital humano, via educação.  

O fundamento da Teoria do Capital Humano se baseia no pressuposto de que a 

educação é fator de desenvolvimento e distribuição de renda. Segundo Schultz (1971, p. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1902
https://pt.wikipedia.org/wiki/1998
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33), “ao investirem em si mesmas, as pessoas podem ampliar o raio de escolha posto à 

disposição. Esta é uma das maneiras por que os homens livres podem aumentar o seu 

bem-estar”. O autor defende o investimento no capital humano como importante fator de 

desenvolvimento econômico, considerando que, ao aumentar os ganhos produtivos do 

trabalhador, ganhos estes econômicos, aumentam também os ganhos sociais.  

As críticas se baseiam numa discussão entre alguns pesquisadores que acusam o 

novo cenário político e econômico de exigir a formação de um indivíduo capaz de superar 

os desafios e, a partir de uma conduta heroica, promover o desenvolvimento econômico 

e o bem estar social, sendo a formação do empreendedor aderente a este propósito. A 

década de 1990 tem sido considerada por alguns pesquisadores como Saviani (2010), 

como o retorno à Teoria do Capital Humano, patrocinada pelo mercado e pela iniciativa 

privada em que se advoga a valorização dos mecanismos de mercado [...], a redução do 

tamanho do Estado e das iniciativas do setor público.  

Como apontado por Lima (2012), a figura do empreendedor passou a ganhar 

centralidade, nesse novo cenário denominado sociedade do conhecimento, e a noção de 

empreendedorismo na educação se apresenta calcada na Teoria do Capital Humano como 

forma de adaptar o indivíduo para servir os imperativos da competitividade econômica 

em escala global. Apesar dessas críticas se basearem, principalmente, nessas exigências 

que são impostas aos trabalhadores de novas qualificações, competências e habilidades 

como condição se inserirem no mercado de trabalho, no discurso dos respondentes, foi 

possível observar como o maior mérito da educação para o empreendedorismo, recebida 

no Inatel ao longo do processo de graduação, como evidenciaram algumas ideias centrais 

localizadas nas manifestações dos egressos sobre as aulas e as atividades 

complementares, as quais passamos a listar: muito importante (experiência gigantesca); 

desenvolvimento de atitudes empreendedoras e de gestão; desenvolveu atitudes 

empreendedoras e habilidades de gestão; eficácia em processos seletivos sendo bem 

sucedido em todos eles; desenvolvimento de habilidades de comunicação; instigou o 

aprofundamento de conhecimentos sobre empreendedorismo; ampliou a área de 

conhecimento; desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e habilidades de gestão; 

participação em eventos da instituição; desenvolvimento de maturidade e experiências 

profissionais; desenvolvimento de atitudes de gestão; contribuiu para a formação e 

relacionamento profissional; desenvolveu visão do aprender fazendo; favoreceu contatos 
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profissionais; despertou espírito empreendedor; aprendeu a abrir a própria empresa com 

análise de custos e riscos.  

Vale ainda destacar que, no conjunto das manifestações dos respondentes, a ideia 

predominante foi o desenvolvimento de atitudes empreendedoras e de gestão. Por essas 

respostas, oriundas de profissionais atuantes em áreas tão distintas, apesar de todos com 

formação em Engenharia, é possível vislumbrar a importância e o alinhamento da 

educação para ao empreendedorismo, como estratégia de formação para uma realidade 

multifacetada e complexa, em constante transformação. 

Em face desses resultados, escolhemos o título desta seção, tendo em vista a 

instituição pesquisada e sua inquietude frente ao seu papel social e político, enquanto 

instituição educativa na contemporaneidade, o contexto das profissões e do trabalho 

educativo desenvolvido diante de novas demandas. O Inatel tem se mostrado capaz de 

refletir sobre seu próprio caráter e função institucional, tendo em vista as suas relações 

com as múltiplas dimensões sociais, tanto no aspecto micro-regional como no macro. O 

seu olhar crítico sobre si mesma e sobre o trabalho educativo que desenvolve tem lhe 

permitido renovar suas perspectivas orientadoras na produção do conhecimento e na 

formação de profissionais, o que levou à mais recente renovação curricular, adotada desde 

o início de 2017, já referida neste texto. 

A institucionalização das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e do Sistema 

de Avaliação do Ensino Superior, após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN), nº 9394 de 1996, que adotaram uma série de orientações 

e indicadores para a organização institucional e dos currículos, por meio do ensino por 

competências, induziram as instituições de ensino superior a formar profissionais 

competentes para atender às determinações do mercado e da própria sociedade. Diversas 

são as críticas atribuídas a essa nova tendência da educação superior, pelo seu caráter que 

se pretende hegemônico e pelo compromisso primeiro com o mercado, deixando em lugar 

secundário a formação humana.  

Não é possível negar que o ensino graduação encontra-se submetido à lógica do 

mercado, como argumentam alguns autores visitados neste trabalho, mas, por outro lado, 

alguns pontos devem ser destacados como objeto de discussão no que se refere à 

organização e estruturação do ensino superior, tais como: o novo cenário político-social 

e econômico; o público do ensino superior que é composto de jovens e/ou adultos com 

mais de 17 anos que almejam, fundamentalmente, ter uma formação profissional 
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competente e ingressar no mercado de trabalho; o Estado como legitimador da educação 

a ser proporcionada ao cidadão; a sociedade neoliberal capitalista e as políticas 

educacionais que estão submetidas às leis do mercado.  

Na direção da crítica já apontada por Cunha (2006) de que a universidade está 

sendo convocada a colocar-se como parceira dos processos produtivos sob a lógica da 

ideologia neoliberal, Almeida (2015, p. 129) assim se expressa:  

É importante reconhecer a crescente evidência de que a sociedade 

globalizada vai definindo sua própria compreensão de conhecimento e 

impondo à universidade as maneiras de produzi-lo e trabalhá-lo na 

formação de seus futuros quadros. Muitos são os conceitos que 

orientam as direções colocadas para as políticas universitárias: fala-se 

em competências, capacidades, créditos, aprendizagens baseadas em 

problemas, em casos advindos do mundo produtivo.  

 

Nesse cenário e, a partir das reflexões teóricas empreendidas ao longo deste 

trabalho, é possível pontuar que um dos principais problemas ou desafios a serem 

enfrentados pelas instituições de ensino superior é se posicionar na implementação de 

suas ações pedagógicas e administrativas diante dessa situação desafiadora e complexa. 

Esse cenário é assim descrito por Almeida (2015, p. 128-129): 

[...] ao mesmo tempo em que é questionada por alguns, a força das 

políticas econômicas também se traduz em estratégias orientadoras do 

contexto universitário, impregnando suas formas de organização e 

gestão (direcionadas para a redução de custos), os objetivos e 

reformulações curriculares (centrada na lógica das necessidades 

advindas do mercado), as relações de trabalho (centradas na lógica da 

intensificação do produtivismo), a avaliação do sistema e da produção 

do conhecimento (orientadas pela produtividade). Provavelmente, essas 

tensões constituem em um dos maiores impasses que assolam a vida da 

universidade contemporânea. 

 

Nesse contexto, em que as novas expectativas de formação impõem novos 

desafios às instituições de ensino, cabe ainda destacar que um dos principais fatores 

observados na literatura a que tivemos acesso no que se refere às discussões em torno da 

Pedagogia Universitária, trata-se da atuação do docente universitário. Na sua esteira, está 

a formação para o exercício desta docência, bem como a definição de conteúdos e de 

estratégias de ensino diante de um público diversificado. Docência universitária e 

formação pedagógica se apresentaram como categorias centrais na literatura pesquisada, 

evidenciando um grande e desafiador impasse da educação superior.  

No discurso dos respondentes foi identificado que os professores ainda adotam 

práticas tradicionais de ensino, ministram aulas teóricas, ou seja, revelaram ainda uma 
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atuação tradicionalmente articulada entre a teoria e a prática de forma dicotômica. Foi 

possível observar que os egressos valorizam mais as atividades educativas desenvolvidas 

pelo NEmp (opcionais) na sua formação profissional do que as aulas da disciplina de 

empreendedorismo e ACs (obrigatórias), sendo ainda que estas duas categorias – Nemp 

e AC’s – se sobrepõem às aulas na forma de disciplinas, como revelam os recortes 

discursivos que seguem: 

Recorte 1: “Essas aulas me ajudaram a desenvolver melhor a criatividade para a solução 

de problemas. As atividades práticas foram as mais significativas das aulas”. 

Recorte 2: “Tiveram média relevância. A mais importante/marcante foi o plano de 

negocio que desenvolvemos na atividade de AC”. 

Recorte 3: “Durante a minha formação eu trabalhei na empresa junior do INATEL e isso 

foi de significativa importância, pois eu tive conhecimento de como funcionava uma 

empresa e como teria de me portar posteriormente no mercado de trabalho. 

Isso ajudou bastante na minha postura durante entrevistas e durante determinadas 

situações cotidianas na profissão”. 

Recorte 4: “A experiência de ter um projeto na pré-incubadora me ajudou a entender 

melhor algumas situações e me fez chegar mais maduro profissionalmente  ao mercado”. 

Recorte 5: “Foi muito interessante participar de uma organização dessas e 

principalmente conhecer pessoas de outras áreas. Além disso, participei também da 

Empresa Júnior, foi lá que meu networking cresceu muito, e hoje tenho certeza que se 

contatar um dos meus colegas de lá, eles irão sempre me ajudar. Além disso, a empresa 

junior me ajudou a ser mais responsável e organizada, e também consegui conhecer 

softwares que podem otimizar minhas atividades, o que considero muito importante - 

gestão de projetos e de tempo são temas que devem ser considerados quando falamos de 

empreendedorismo e infelizmente não tivemos isso nas aulas de Administração e 

Empreendedorismo”. 

Recorte 6: “A atividade extracurricular que tenho maiores lembranças e que devido ao 

tempo dedicado e abrangência, foi fundamental na minha formação é a Empresa Júnior. 

No meu caso foi o primeiro contato com "o mundo profissional" e digo com certeza de 

que sem essa experiência eu não seria o profissional e a pessoa que sou hoje. A Empresa 

Júnior te desenvolve em diferentes esferas (relacionamento, trabalho em grupo, oratória, 

planejamento, comprometimento, responsabilidade) e te coloca em contato frequente 

com o mundo do empreendedorismo”. 

 

Segundo Cunha (2011, p. 21-22), tradicionalmente, no ensino superior, o 

professor sempre contou com a maturidade dos alunos para responder às exigências da 

aprendizagem, por isto o paradigma tradicional da transmissão do conhecimento ainda 

predomina em sala de aula. Assim, não se registra, historicamente, uma preocupação 

significativa com os conhecimentos pedagógicos no ensino superior, os quais se 
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constituíram distantes do espaço universitário e só tardiamente alcançaram uma certa 

legitimação científica no ambiente acadêmico e nas políticas educacionais.  

Referindo-se aos desafios políticos e epistemológicos da universidade, Cunha 

(2006, p. 16) afirma que “as grandes discussões acadêmicas sobre a vocação da 

universidade, especialmente nos países em desenvolvimento, vão se perdendo”, diante 

dos novos processos de regulação da qualidade imposta por processos avaliativos 

externos sem uma análise mais ampla desses processos.   

A rapidez com que são implementadas as novas diretrizes para as 

universidades destoa do ritmo natural da reflexão acadêmica que, em 

geral é mais lento e está acostumado a um certo distanciamento dos 

fatos para empreender a sua interpretação (CUNHA, 2006, p. 16). 

 

Nesse contexto, o conceito de ensinagem, como função da universidade enquanto 

instituição educativa deve ser mais disseminado e incorporado no cenário educacional, 

como uma forma de colocar no centro desse debate os sujeitos da educação nesse nível 

de ensino, uma vez que são jovens e/ou profissionais, necessitando serem respeitados 

quanto aos seus sonhos e expectativas. Nesse sentido, cabe recorrer à Pedagogia 

Empreendedora, concebida por Dolabela (2003), considerada como teoria empreendedora 

dos sonhos, uma teoria revolucionária e inédita, porque até então, não havia na literatura 

um conceito de empreendedorismo que expressasse a sua concepção de formação de 

empreendedores calcada especificamente no sujeito, no seu sonho e no seu poder de ação 

para transformar seu sonho em realidade. Esse sonho não precisa ser referente a negócio 

e/ou empresa, mas a todas as atividades humanas, como ressalta seu autor. Advogamos, 

com base na percepção dos engenheiros egressos do Inatel e em nossa experiência no 

NEmp, que esses fundamentos podem ser transportados para as discussões em torno de 

uma pedagogia destinada ao ensino superior.  

Os resultados da articulação de dados e informações empíricas e teóricas 

revelaram que é necessária uma aproximação entre as instituições de ensino superior e o 

mercado; entre a teoria e a prática; entre os profissionais docentes e os estudantes, para 

que ocorra mais inovação e atividades educativas empreendedoras no cenário acadêmico. 

O empreendedor é importante porque é a mola da economia, pois é o empreendedor que 

gera emprego, inovação, é ele quem transforma conhecimentos em riquezas, que 

transforma ideias em bens e serviços (DOLABELA, 2005), portanto, tem uma função 

social e política. Todavia, para que o empreendedorismo sirva de alavanca para o 

desenvolvimento, é preciso que ele seja não só gerador de riqueza, mas também 
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distribuidor dessa riqueza, como destaca o próprio autor. No seu entendimento, essa deve 

ser a nova construção ética, uma vez que o empreendimento bom é aquele que contribui 

para a melhoria das condições de vida da coletividade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com este trabalho foi possível compreender que no cerne das discussões em torno 

da educação superior está a formação para uma profissão, portanto, uma pedagogia para 

o ensino superior refere-se não apenas a questões de caráter pedagógico, mas também de 

caráter político e social. Diante de tais considerações, destaca-se a importância do 

comprometimento das instituições de ensino e dos profissionais que se dedicam à 

docência com o processo de “ensinagem”. Podemos dizer que o conceito de ensinagem 

advoga em nome de mais eficácia no ensino e na aprendizagem, configurando-se como 

um pilar de sustentação da missão de toda instituição educativa. Representa uma ruptura 

com a dicotomia entre ensinar e aprender, ainda bastante arraigada no cenário educacional 

e, nesta mesma linha, destaca-se a importância da discussão em torno de uma pedagogia 

mais empreendedora e inovadora para o ensino superior. 

Os resultados deste trabalho revelaram as mudanças do mercado e do cenário 

educacional, principalmente no ensino superior, nas últimas décadas, evidenciando que é 

necessária uma aproximação entre a universidade e o mercado e entre a teoria e a prática 

para que ocorra uma pedagogia mais voltada à emancipação do indivíduo profissional, ao 

uso de práticas empreendedoras e orientada à aprendizagem. A estratégia de investigação, 

os métodos e os procedimentos utilizados neste trabalho de pesquisa, contribuíram de 

modo relevante para a compreensão dos dados coletados e na identificação de elementos 

que podem auxiliar na viabilização de uma pedagogia própria para as instituições de 

ensino superior.  

Estamos cientes das limitações contidas neste estudo devido à complexidade que 

envolve a questão da Pedagogia Universitária como também pela amplitude de questões 

que perpassam pela proposta de pesquisa que ousamos empreender, que se trata, 

prioritariamente, de articular os fundamentos teóricos da Pedagogia Universitária aos 

elementos teorizados por Dolabela (2003) na sua proposta de uma Pedagogia 

Empreendedora, ouvindo de outro lado, com muita atenção, a percepção de profissionais 

graduados no Inatel, que participaram das atividades educativas para o 

empreendedorismo, nesta instituição.   

Nesse sentido é oportuno ressaltar que de modo algum foi colocado em avaliação 

o ensino de empreendedorismo do Inatel, mas sim, a realização de uma investigação de 
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aspectos relevantes da educação para o empreendedorismo realizada por esta instituição, 

que vieram pelo discurso dos egressos dos cursos ora analisados, considerando suas 

trajetórias de profissionais inseridos no mercado, cuja visão podemos classificar como 

experimentada e por isto alinhada com a proposta de nossa pesquisa. Esses respondentes 

foram alunos e receberam como parte de suas formações o conteúdo de educação para o 

empreendedorismo, e, hoje, são profissionais inseridos no mercado de diferentes formas, 

que possivelmente utilizaram e continuam utilizando, em maior ou menor grau, deste 

conteúdo aprendido para o desenvolvimento profissional de cada um.  

Sobre o ensino de empreendedorismo, é possível perceber com este trabalho o 

quanto ele pode contribuir principalmente no tocante às metodologias utilizadas em sala 

de aula.  Nesse sentido, o processo de ensinagem, aliado às estratégias de educação para 

o empreendedorismo e inovação, se apresentou como um dos pontos altos da discussão 

neste trabalho, em torno de uma pedagogia para o ensino superior.  

A pesquisa aponta que 75% dos egressos pesquisados classificaram como “muito 

relevante”, que foi o nível mais alto de importância entre as opções dadas para responder 

a essa questão, o ensino do empreendedorismo e suas vertentes em qualquer curso 

superior, ou seja, foi esta a percepção da maioria absoluta dos entrevistados, inseridos no 

mercado das mais diferentes formas, como especialistas técnicos, gestores, empresários, 

professores, pesquisadores acadêmicos, profissionais autônomos de várias áreas, entre 

outras, sobre a importância de trabalhar o empreendedorismo na universidade. Por essas 

respostas, oriundas de profissionais atuantes em áreas tão distintas, apesar de todos com 

formação em Engenharia, é possível concluir sobre a importância e o alinhamento do 

ensino de empreendedorismo ou da educação para o empreendedorismo como a realidade 

atual.  

Ao longo deste trabalho demonstramos também, com apoio nos autores tomados 

como aporte teórico, que a questão da Pedagogia Universitária é cada vez mais legitimada 

no cenário educacional, em todo o mundo, pois a convocação para desenvolver e avançar 

rumo à elevação da qualidade do ensino superior é um fato que ganha cada vez mais 

espaço na sociedade e nas políticas públicas. Observamos nessa literatura que há um 

consenso entre os autores de que muitos docentes atuantes em instituições de ensino 

superior são profissionais especialistas em seu ramo de conhecimento, o que 

reconhecemos como fator importante, mas, no entanto, não apresentam nenhuma 

formação pedagógica para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem.  
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Identificamos também que foi somente a partir das últimas décadas do século XX 

que o cenário da educação superior começou a despertar atenção no ambiente acadêmico-

científico, provocando discussões, com considerações propositivas, ainda que em 

pequena quantidade, mas que vem ganhando espaço no cenário da pesquisa; sendo neste 

movimento que se origina a proposta de uma nova pedagogia para as universidades, 

denominada “Pedagogia Universitária”. Nesse contexto e por uma Pedagogia 

Universitária, é que esta pesquisa procura trazer contribuições e possibilidades da 

educação para o empreendedorismo no século XXI, cabendo contudo aqui reiterar, que 

nunca foi nossa intenção almejar o encerramento desta discussão apresentando uma 

proposta de Pedagogia Universitária, mas sim, participar deste debate já iniciado com 

reflexões e algumas conclusões que possam contribuir para a melhoria da eficácia do 

processo de ensinar e aprender, ou seja, para que ocorra a ensinagem.  

Nesse sentido, esperamos que os resultados deste trabalho possam contribuir para 

superar o modelo tradicional predominante em sala de aula11, executado por profissionais 

que se tornaram professores, muitas vezes nutridos pelas melhores intenções e com 

experiências significativas em suas áreas de atuação no mercado, mas sem nenhuma 

formação e/ou preparo no campo pedagógico, como também por profissionais que 

tiveram alguma formação em áreas pedagógicas, mas que ainda assim apresentam 

grandes fragilidades no exercício da docência. Dentre muitos fundamentos pesquisados e 

apresentados neste trabalho, escolhemos para repetir aqui a citação de Pimenta e 

Anastasiou (2005, p. 36), que, descrevendo sobre os desafios do ensino no nível superior, 

relatam sobre a urgente necessidade de superar o perigoso “consenso de que a docência 

do ensino superior não requer formação no campo do ensinar”, já que o domínio de 

conhecimentos específicos e/ou o exercício profissional no campo seriam suficientes. 

Devido a esse consenso cultural na educação superior, profissionais bacharéis, ao 

assumirem a docência, não recebem qualquer orientação sobre os processos de 

planejamento, metodológico, didático e de avaliação. Por isso a abrangência desse 

problema ultrapassa a sala de aula, colocando em discussão dimensões muito maiores 

como até mesmo as próprias finalidades do ensino de graduação. Por isso, as reflexões 

aqui apresentadas objetivam também fazer aguçar ainda mais o desejo de se levar adiante 

e dar ainda mais densidade à apologia do discurso de construção de uma pedagogia 

                                                           
11 O modelo tradicional de sala de aula a que estamos nos referindo refere-se à aula centrada no professor 

como agente ativo e ao aluno como agente passivo.  
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universitária que consiga contar com elementos inovadores diante daqueles 

historicamente já utilizados e, muitas vezes sem resultados eficazes.  

Sendo assim, este trabalho também se preocupou em não avançar no 

desenvolvimento de uma pedagogia universitária calcada em apresentar “mais do 

mesmo”. Ou seja, foi levado em conta o risco de não buscar somente constructos 

tradicionais, que sempre integraram o processo educativo-pedagógico, o que levaria este 

trabalho a perder a chance de, em seu escopo, apresentar elementos para uma pedagogia 

mais ousada e até mesmo provocativa.  

Nesse sentido, procuramos entender pela visão e experiência dos egressos dos 

cursos de Engenharia do Inatel, em que medida o ensino de empreendedorismo conseguiu 

contribuir para a formação de uma pedagogia específica para o ensino superior, a 

chamada pedagogia universitária, e, também, como seus fundamentos e práticas mais 

usuais podem apresentar elementos e contribuições aos profissionais da educação e aos 

próprios estudantes, para uma reconfiguração do modelo de ensino da educação superior, 

tendo como alvo, como já colocado, a ocorrência da “ensinagem”. 

Os novos tempos apresentam novas necessidades e realidades ao ensino, e, 

consequentemente, novos desafios para a educação. Essas mudanças exigem novos 

esforços e ações inovadoras por parte das instituições de ensino, no caso deste trabalho, 

das instituições de ensino superior, que recebem sobre si o desafio cada vez maior de 

conseguir preparar o profissional de tal forma que este seja inserido com facilidade no 

mercado de trabalho, evitando assim o risco da exclusão social oriunda do desemprego. 

Contudo, é necessário atentar-se ao fato de que o próprio emprego está passando por um 

processo de mutação há algum tempo, em função de vários fatores, dentre eles o 

surgimento de novas demandas e desafios globais da sociedade, pela diversidade dos 

novos modelos de negócios criados e, no caso do Brasil, reforçado pela reforma 

trabalhista recém aprovada.  

Nesse contexto, sobre o ensino do empreendedorismo, como parte relevante deste 

trabalho, observou-se que a educação empreendedora se refere a dar oportunidades e 

instrumentalizar o educando para realizar suas escolhas e contribuir para o fortalecimento 

de seu projeto de vida, aquele que está no centro do seu sonho, portanto, constitui-se no 

caso da preparação de jovens, para que estes participem da construção do 

desenvolvimento social. Busca, também, desenvolver suas habilidades e competências 
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fortalecendo sua liberdade, a fim de que o mesmo se sinta cada vez mais capaz de decidir 

o seu próprio futuro e gerar o auto emprego.  

Foi possível perceber também pelas pesquisas com os egressos, principalmente 

por meio das questões abertas, o quanto os conhecimentos formativos adquiridos fora da 

sala de aula, ou seja, aqueles não formatados como disciplina, foram marcantes 

positivamente e parece que, até mesmo mais assertivos, no sentido de conferir, na 

percepção deles, um maior alinhamento aos desafios que encontraram no mercado de 

trabalho. Podemos concluir que, nesse caso, este formato de ensino ofertado se aproximou 

mais da ocorrência do processo de ensinagem. Isso pode ser considerado como um 

sinalizador que aponta para a possibilidade de estarmos diante de uma premissa a ser 

utilizada no processo de construção de uma Pedagogia Universitária, apesar de merecer 

um maior aprofundamento por parte de pesquisadores da área acadêmica, qual seja, 

ofertar conteúdos educativos/formativos em outros formatos diferentes do formato 

tradicional.  

Tradicional, neste caso, estamos nos referindo ao modelo disciplinar curricular em 

que as aulas são organizadas nos projetos pedagógicos e realizadas em módulos de 

cinquenta minutos, de maneira fragmentada e sequencial, além de certo distanciamento 

da realidade ou de um mundo que, atualmente, é antidisciplinar, entre outros. Portanto, o 

processo de ensinagem pode ser considerado uma metodologia dialética, pois envolve a 

formatação de conteúdos, independentemente de serem obrigatórios ou não, além da 

mudança de comportamento dos professores no sentido de serem preparados para 

desenvolver processos educativos atuando como facilitadores dentro e fora de sala de 

aula, com a utilização de estratégias e dinâmicas variadas e diferentes daquela comumente 

ofertada e configurada como uma “disciplina”.  

A esse respeito, cabe citar que o Inatel, locus da pesquisa realizada para este 

trabalho de Dissertação de Mestrado em Educação, iniciou a partir do primeiro semestre 

do ano de 2017, um novo currículo para todos os seus cursos de Engenharia. A partir 

dessa reformulação curricular, os conteúdos de ensino de empreendedorismo não se 

encontram mais contemplados em disciplina formal. Todos os programas, capacitações e 

ações formativas, oferecidas pelo seu Núcleo de Empreendedorismo (NEmp), passam a 

ser oferecidos aos alunos de graduação que, obrigatoriamente, deverão cursar uma carga 

horária mínima pré-estabelecida durante o período do curso. Vale dizer que o Inatel, na 

realização dessa reformulação curricular, no que concerne ao ensino do 
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empreendedorismo e inovação, o que consideramos como um significativo avanço, não 

se apoiou em uma pedagogia universitária para dar conta de sua proposta empreendedora 

e inovadora para formação do engenheiro e do tecnólogo, o que é há muito tempo meta 

desta instituição. Porém, contou com o esforço coletivo de seu corpo docente, que tem 

como objetivo claro fazer com que o projeto pedagógico dos cursos de Engenharia e 

Tecnologia se mantenha alinhado às necessidades do contexto global.  

 O novo currículo apresenta certa flexibilidade, em que os estudantes podem optar 

por aquelas capacitações e/ou atividades que mais lhes interessarem ou que mais 

estiverem alinhadas com seu perfil e às suas expectativas, considerando o vasto leque de 

opções ofertadas ano a ano por esse núcleo, tomando o cuidado necessário para não se 

desconfigurar a ambiência positiva criada ao longo dos anos e manifestada na grande 

aceitação dos alunos, inclusive com benefícios que foram relatados pelos egressos, agora 

profissionais no mercado, respondentes da pesquisa. Essas constatações abrem espaços 

que a educação para o empreendedorismo pode preencher, tendo como protagonista o 

professor, na medida em que este terá a oportunidade de empreender e inovar novas 

dinâmicas para a sala de aula, bem como o gestor educacional e os coordenadores de 

curso, na medida em que deverão estruturar de uma forma não tradicional, mas dentro do 

escopo dos currículos dos cursos, os saberes e conteúdos necessários. O aluno também 

exercerá um papel fundamental no processo, já que este deverá ter uma participação muito 

mais ativa no processo de ensinar e aprender, como sugere o processo de ensinagem.  

Apesar de esse processo parecer simples, ou até mesmo óbvio, não devemos 

descartar a possibilidade de estarmos diante de um item orientador do processo de 

construção de uma Pedagogia Universitária, já que, ao tratarmos de inovação, podemos 

citar aqui Peter Drucker (2000), considerado um dos maiores expoentes mundiais da 

Administração Moderna, que ao descrever inovação, diz: “Todas as inovações eficazes 

são surpreendentemente simples. Na verdade, o maior elogio que uma inovação pode 

receber é haver quem diga: Isto é óbvio! Por que não pensei nisso antes?” 

Lembramos que, de acordo com os fundamentos do processo de ensinagem, 

somente há aprendizagem quando o aluno aprende, por isto este trabalho partiu do 

princípio, que encontrou sustentação nos resultados das pesquisas, de que o professor que 

se dedica à docência no ensino superior deve ser um empreendedor capaz de inovar para 

que o processo de ensinagem ocorra de maneira eficaz. Nesse mesmo sentido, é 

importante observamos também que o conceito comum de inovação, consensual entre 
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vários especialistas do tema, é que a inovação é basicamente “uma ação nova que 

apresenta um resultado novo e positivo ” ou “uma ação que apresenta um novo resultado, 

sendo este positivo”, ou seja, só ocorre de fato a inovação se ocorrer um resultado novo, 

positivo e diferente dos alcançados anteriormente. Dessa forma e, de acordo com essa 

interpretação, é possível apontar a vinculação entre empreender e inovar com o processo 

de ensinagem, que tem como foco central aprendizagem do aluno, ou seja, no resultado 

final do processo e não somente nos esforços inerentes ao ensino. 

Ao olharmos para a definição de empreendedorismo do estudioso sobre o tema, o 

canadense Filion (1999), citado algumas vezes neste trabalho, ao se referir sobre quem é 

o empreendedor, observamos que ele o define como “Alguém que imagina, desenvolve e 

realiza visões”. Notamos por essa definição que o que diferencia o empreendedor de 

outras pessoas é a sua capacidade de realizar, implementar suas visões, já que, 

normalmente, as pessoas ficam somente no campo da imaginação e, apenas algumas 

passam para a fase do desenvolvimento do que foi imaginado, sendo que a maior parte 

delas param nesta fase e não colocam em prática, não “pagam pra ver” a visão realizada.  

Partindo dessa definição de Filion (1999) e, considerando a percepção dos 

egressos do Inatel, respondentes da pesquisa, entendemos que pessoas empreendedoras 

executam este ciclo (imaginação, desenvolvimento e realização), todo ele, com mais 

naturalidade no decorrer de suas vidas. Sendo assim, pelo prisma do foco em resultados 

eficazes, temos a possibilidade de enxergar fortes semelhanças de propósitos entre 

ensinagem, empreendedorismo e inovação, o que torna mais harmônica e até sinérgica a 

utilização conjunta destes temas em prol das discussões em torno da construção de uma 

Pedagogia Universitária que consiga contribuir com uma maior eficácia nos resultados da 

sala de aula do ensino superior, o que é buscado como objetivo central neste trabalho.  

Por fim, ressaltamos que esta pesquisa pode contribuir fundamentalmente para as 

discussões em torno de uma pedagogia própria ao ensino superior, a partir de uma visão 

mais empreendedora aplicada à organização de projetos pedagógicos mais inovadores, 

bem como a implementação de metodologias que levem à superação da dicotomia entre 

ensino e aprendizagem, sendo professor e aluno protagonistas do processo de ensinagem. 

Nessa direção, consideramos ser possível, no século XXI, superar a vinculação do espírito 

empreendedor e da inovação exclusivamente às atividades empresariais ou de negócio, 

nesse novo cenário que está induzindo a reorientação dos sistemas educacionais, por meio 

de uma pedagogia capaz de sofrer metaformoses  no sentido de assumir sua condição de 
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parceria com os novos processos produtivos, num quadro de complexidade natural que 

tomou conta das instituições de ensino superior e da formação para uma profissão. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(TCLE) 

 

 



 

 



 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA PESQUISA COM OS EGRESSOS DO 

INATEL 

 



 

 



 

 



 

 



 

APÊNDICE C - E-MAIL UTILIZADO NA PESQUISA 

Caro(a) Colega de Inatel, 

Venho através deste e-mail encarecidamente solicitar-lhe alguns poucos minutos de sua 

atenção para responder ao questionário eletrônico que pode ser acessado pelo link: 

https://goo.gl/ErmHJh . 

Se trata de uma breve pesquisa para a minha Dissertação de Mestrado em Educação, 

que passa pela questão da pedagogia universitária e pelos temas empreendedorismo e 

inovação. O Trabalho tem o Inatel como lócus de pesquisa como também os ex-alunos 

formados nos cursos de Engenharias entre 2011 e 2015, que serão os profissionais 

pesquisados. Nossa expectativa é que os resultados desta pesquisa apresentem 

informações preciosas para a gestão acadêmica do Inatel, que fará o melhor uso destas 

informações. 

 

Obs. o DOC anexo (TCLE) é somente uma exigência do Comitê de Ética da UNIVÀS 

(Universidade que curso o Mestrado), basicamente para garantir que os respondentes 

estão cientes do objetivo da pesquisa e que responderão ao questionário de livre 

iniciativa. Por favor, não é necessário assinar ou muito menos imprimir/me enviar este 

DOC; bastará dar o aceite de ciência do mesmo no próprio questionário eletrônico. 

 

Desde já lhe agradeço por esta importante colaboração e aproveito para desejar-lhe um 

ótimo ano de 2017. 

 

Grande Abraço, 

 

Rogério Abranches 

Inatel 

https://goo.gl/ErmHJh


 

APENDICE D - AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA 

 

 



 

 

 

 

 



 

ANEXO E – FOLHA DE ROSTO PARA PESQUISA ENVOLVENDO SERES 

HUMANOS 

 



 

ANEXO F – APROVAÇÃO VIA PLATAFORMA BRASIL  

 

 

 

 



 

 


