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anter um processo contínuo e perma-
nente de aprendizagem e contribuir para
que o indivíduo desenvolva o raciocí-
nio criativo, independente e inovador

tornou-se, na última década, um dos principais
paradigmas educacionais das instituições de ensino
superior (IES). Nesse contexto acadêmico, uma das
mais importantes buscas de educadores e gestores é
pela adequação do conhecimento às rápidas transfor-
mações da sociedade. A intenção é despertar o equilí-
brio entre a qualificação de alto nível e a capacidade
dos alunos em desenvolver competências que possi-
bilitem a inserção inteligente e construtiva na socie-
dade e no mercado de trabalho. Foi partindo dessa
perspectiva que muitas instituições de ensino brasi-
leiras incluíram na grade curricular cursos e matérias
específicas sobre empreendedorismo, disseminando
no país uma cultura de aprendizagem já conhecida e
bem-sucedida em outros países — mas que no Brasil,
segundo especialistas, ainda precisa de muitos anos
para se desenvolver.

A criação de projetos pedagógicos com base na cul-
tura empreendedora nas IES brasileiras tenta, desde
então, combater uma abordagem pedagógica ultrapas-
sada que vem desde o ensino básico, cujo modelo trata
o aluno como um recipiente de informações, e não
como ator no processo de construção do conhecimen-
to. Um modelo que, segundo o Global Entrepreneurship
Monitor (GEM), pesquisa anual coordenada pela
London Business School, da Inglaterra, e pelo Babson
College, dos Estados Unidos, é o principal obstáculo
ao desenvolvimento do empreendedorismo inovador
no Brasil. "É preciso transformar a sala de aula num
ambiente de geração de conhecimento, não em uma
relação entre quem sabe e quem não sabe", acredita o
professor.universitário e consultor Fernando Dolabela,
um entusiasta da cultura empreendedora dentro das
universidades brasileiras. Na visão de Dolabela, as IES
são muito competentes na proposta de ensino tradicio-
nal que detêm há séculos. "Mas ainda formam pessoas
que não sabem lidar com o mundo, profissionais que
dominam o passado, não especialistas em futuro", la-
menta o professor, que oferece seminários com o obje-
tivo de preparar professores universitários de todas as
áreas para formar empreendedores e é autor de livros
como Oficina do Empreendedor e O Segredo de Luísa,
um best seller na área.

Essa mudança no processo de geração de conheci-
mento é um dos pilares do projeto Coordenação de
Empreendedorismo nos cursos de graduação da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-Rio). Desde 1996, a universidade incluiu na gra-

de curricular 18 disciplinas eletivas de empreende-
dorismo em três diferentes módulos, intitulados
comportamental, inovação e ferramentas. Este preten-
de ensinar a elaborar e estruturar o já conhecido plano
de negócios. Os dois outros módulos trabalham ques-
tões mais subjetivas, com matérias como atitude em-
preendedora e planejamento de vida.

De acordo com a coordenadora de ensino de
empreendedorismo e professora do Departamento
de Comunicação da universidade, Sandra Korman,
o foco do curso transcende a formação de novos ne-
gócios. Segundo ela, muito mais que ensinar a ela-
boração do business plan, a PUC-Rio inclui no pro-
jeto pedagógico um empreendedorismo especial-
mente voltado à possibilidade de o aluno ser autor
de sua carreira, não apenas um instrumento para
fazer frente ao desemprego. "O empreendedor não
é apenas aquele que monta uma empresa, mas tam-
bém o sujeito que trabalha como funcionário e o
autônomo. Uma formação em empreendedorismo
que não atenta para isso é uma formação um pouco
míope", ressalta Sandra. Nessa perspectiva, a PUC-
Rio oferece o ensino de empreendedorismo para
cursos de todas as áreas como um complemento da
formação principal. Ao final do curso, há a possibi-
lidade dos alunos serem encaminhados às incuba-
doras do Instituto Gênesis, que mantém embriões
de empresas não apenas no setor tecnológico, mas
também nas áreas cultural e social, algo pouco co-
mum no país. Hoje, a universidade contabiliza de
600 a 700 alunos cursando todo semestre as disci-
plinas eletivas de empreendedorismo.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

A base do projeto pedagógico da PUC-Rio tem
sido utilizada também por outras IES do país. Com
a intenção de transcender os resultados da elabora-
ção do business plan e incutir o comportamento e a
atitude empreendedora nos alunos da graduação,
outras universidades também têm investido em pro-
jetos que levam em consideração as características
mais subjetivas - como uma tentativa de retratar a
causa ou o sonho pessoal e transformá-lo em solu-
ções práticas para a sociedade e para o próprio indi-
víduo. A Universidade Federal do Paraná (UFPR), por
exemplo, abriu em maio de 2005 o campus UFPR Li-
toral, que inaugurou um novo projeto pedagógico
que inclui o fomento ao empreendedorismo nos cur-
sos de graduação. Por enquanto limitado aos cursos
de Fisioterapia e Gestão Ambiental, o projeto possui
um diferencial: tem uma ligação umbilical com a co-
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Castro, da Pitágoras: "Vence quem sabe tomar
iniciativas, é criativo e inventa boas soluções"

munidade litorânea do Estado. O objetivo dos idea-
lizadores é criar desafios para que os alunos utilizem
a "paixão" empreendedora na modificação da reali-
dade da comunidade - unindo assim a teoria e a prá-
tica da profissão, preparando o aluno para a pesqui-
sa científica inter e multidisciplinar.

"Numa visão macro, é um modelo pedagógico ba-
seado em projetos. O sujeito recebe um aprofun-
damento teórico, mas avança seus conhecimentos com
a inserção na realidade da comunidade", explica Valdo
Cavallet, pró-reitor de graduação da UFPR Litoral. Os
projetos - orientados por 51 novos professores que re-
ceberam treinamento especial para
compreender o modelo - preten-
dem instigar os alunos a diagnos-
ticar os principais problemas da
comunidade, para depois construí-
rem alternativas de solução com
base na identificação do potencial
do local. "O aluno é instigado a
empreender. Quando ele entra
num projeto para revitalizar um
parque, por exemplo, está traba-
lhando intimamente com os con-
ceitos de empreendedorismo", afir-
ma Cavallet.

Em 2006, a UFPR Litoral deve
dar início a uma nova fase de seu
projeto com o início do curso
Gestão e Empreendedorismo,
graduação para o período matu-
tino com 30 vagas para o segun-
do semestre.

Harmond, do Ibmec: "A maioria dos alunos
quer e precisa trabalhar em alguma empresa"

Uma das tendências do mundo empresarial é in-
centivar o empreendedorismo entre os funcionários.
Mais do que concentrar as decisões entre os executi-
vos de alto escalão, há uma tendência, ainda que tími-
da, em valorizar as idéias na base da pirâmide
corporativa, incentivando a capacidade dos funcioná-
rios de agir como se fossem os próprios empresários.
Esse braço do conceito de empreender - chamado de
intra-empreendedorismo ou intrapreneuring- é tam-
bém uma das bases para a formação de alunos em-
preendedores em algumas IES. Na Univates, institui-
ção de Caxias do Sul (RS), a primeira disciplina rela-
cionada ao empreendedorismo nasceu no final dos
anos 90, em princípio limitada ao curso de Econo-
mia. Em 2002, no entanto, a disciplina entrou para o
planejamento estratégico da universidade, dando iní-
cio a uma nova fase pedagógica. "Nós trabalhamos
com todas as possibilidades que o conceito de
empreendedorismo nos permite", explica o coorde-
nador do curso de Economia e do MBA em Inova-
ção e Empreendedorismo da universidade, Eloni José
Salvi. Hoje, além de fazer parte da grade de todos os
cursos - em alguns como disciplina obrigatória, em
outros é eletiva -, o empreendedorismo está presen-
te em ferramentas educacionais como a incubadora
de empresas e o Seminário Internacional em Em-
preendedorismo, que conta anualmente com a pre-
sença de Louis Jacques Filion, professor e pesquisa-
dor do Centro de Empreendedorismo do HEC Mon-
treal, uma das mais importantes escolas de adminis-
tração do Canadá e referência mundial no assunto.

Segundo o professor Eloni
Salvi, o incentivo à capacidade
de empreender dos alunos pas-
sa tanto pelo empreendedo-
rismo solidário — a escola tem
duas ONG incubadas, uma na
área de projetos sociais para a
comunidade, outra voltada à
proteção do meio ambiente -
quanto no intra-empreen-
dedorismo - a abordagem das
aulas incentiva o comporta-
mento empreendedor também
como forma de qualificação
para a carreira nos setores pú-
blico e privado. "O plano de ne-
gócios é uma continuidade do
projeto pedagógico. Incentiva-
mos uma mudança de postura
diante da sociedade e do pró-
prio mercado de trabalho, dan-
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do espaço para que o aluno possa despertar para a
criatividade e o empreendedorismo muito além da
criação de seu próprio negócio", afirma Salvi.

No Ibmec São Paulo, o método de ensino de
empreendedorismo busca um ponto de equilíbrio en-
tre a capacitação para a abertura de novos negócios
e o empreendedorismo corporativo - e, ao contrário
de algumas universidades, procura o enfoque mais
prático do business plan. "A maioria dos alunos pen-
sa em empreender, mas em curto prazo querem - e
precisam - trabalhar em alguma empresa", afirma
Álvaro Harmond, professor de empreendedorismo
do Ibmec São Paulo. A disciplina empreendedorismo,
eletiva e já na 10a edição, abriga um programa misto
de teoria e aplicação prática, da concepção ao desen-
volvimento de negócios por meio do business plan. A
instituição apostou nas parcerias para incrementar
as aulas práticas do curso. O parceiro é o Instituto
Empreender Endeavor, organização sem fins lucra-
tivos de fomento ao empreendedorismo. Na prática,
é possível trazer um cardápio de casos reais para que
os alunos desenvolvam o plano de negócios. A par-
ceria prevê ainda a realização de workshops semanais
gratuitos sobre temas relevantes ao empreendedor, o
desenvolvimento de uma conferência anual interna-
cional de empreendedorismo e dois fóruns com a
presença de investidores e empreendedores em ro-
dadas de negócios.

Com o trabalho em conjunto com a Eccelera, em-
presa de gestão de capital de risco, o Ibmec consegue
trazer profissionais do mercado para avaliar o desem-
penho dos alunos e seus business plan, além de minis-
trar workshops semanais e palestras para mostrar como
se comporta um capitalista de risco e como funciona o
mercado de venture capital. "A aceitação dos alunos do

Disciplinas focadas em ações empreendedoras fazem parte
do cotidiano dos alunos da Univates, no Rio Grande do Sul

Ibmec São Paulo no mercado está num nível muito su-
perior a muitas instituições também em função dessa
abordagem", acredita Harmond.

Como forma de incentivar a capacidade de inova-
ção - uma das palavras-chave para empreender -, mui-
tos gestores educacionais passaram a admitir que a cria-
tividade não é mais um modismo de começo de milê-
nio e a incluí-la como disciplina nos cursos de forma-
ção de empreendedores. Há apenas três anos, algumas
universidades brasileiras saíram na frente e incorpora-
ram a disciplina criatividade em seus currículos. A Fun-
dação Armando Álvares Penteado (Faap), de São Pau-
lo, incluiu a disciplina de criatividade em todos os cur-
sos de graduação, pós-graduação e MBA, Em 2003,
inaugurou o Centro de Criatividade e Empreende-
dorismo, e as aulas de criatividade de outros cursos tam-
bém passaram a acontecer no centro. O curso de For-
mação de Empreendedores da Faap, com 120 horas de
duração, já está na 11a turma e é norteado pela tendên-
cia pragmática do ensino de criatividade, típica das uni-
versidades norte-americanas e mais focada em merca-
do e cálculos de viabilidade.

Além de tatames, tapetes, obras de arte, música e
iluminação especial, as salas em que ocorrem as aulas
de criatividade são equipadas com TV, vídeo, aparelho
de som e. uma lousa interativa. A intenção é que esses
recursos ajudem a deixar os alunos mais relaxados e
confiantes, estimulando o processo criativo. Segundo
Victor Mirshawka Júnior, diretor de pós-graduação da
Faap, a abordagem foi escolhida em função do perfil da
comunidade acadêmica - é comum encontrar na insti-
tuição jovens que herdarão o negócio da família ou dis-
põem de capital para ingressar nesse mundo antes mes-
mo dos 20 anos. "É consenso que a criatividade deve
permear todos os setores de uma organização, não so-
mente áreas específicas como marketing", diz
Mirshawka Júnior.

De acordo com o professor de criatividade e vice-
diretor da Faap, Luiz Alberto Aranha Machado, para
concluir o curso de Empreendedorismo e receber
certificação, o aluno precisa preencher os requisitos
mínimos de presença e apresentar um trabalho fi-
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nal. "É preciso identificar o potencial criativo dos
alunos, perceber até que ponto ele mudou durante o
processo e perceber os efeitos da criatividade em cada
disciplina ou área específica", afirma Machado. O tra-
balho final é submetido a uma banca examinadora,
que conta com a presença de empresários como Ana
Maria Diniz, do Instituto Pão de Açúcar, e Carlos
Alberto Mira, do setor de transportes e logística.
Mesmo tendo como foco o incentivo ao despertar da
criatividade, os professores do curso de Empreende-
dorismo da Faap procuram ir além da teoria e da
estruturação do plano de negócios. "Existe uma preo-
cupação em olhar para cada aluno de maneira parti-
cular. Muitos podem precisar de uma reorientação
tanto em relação ao desempenho pessoal quanto ao
business plan", explica Mirshawka Jr.

HIBERNAÇÃO ESTRATÉGICA

A orientação pedagógica das Faculdades Pitágoras
permitiu à instituição uma abordagem diferenciada
do tema empreendedorismo na sala de aula, sob a for-
ma de créditos oficiais. Nos dois primeiros anos dos
cursos de Administração e Economia, os educadores
preparam o aluno a mudar de profissão - o objetivo é
incentivar o desenvolvimento das ferramentas inter-
nas do indivíduo. Nessa fase, o aluno escreve, por
exemplo, sobre seu plano de vida nas aulas de portu-

guês e faz uma reflexão pessoal sobre seus objetivos.
"Ele tem que hibernar no ponto de vista de business e
se voltar para o próprio desenvolvimento. É um em-
preendimento no próprio futuro", explica o presiden-
te do Conselho Consultivo da faculdade, Cláudio de
Moura Castro. Já nos últimos dois anos de curso, o
ensino é voltado ao plano de negócios - os professo-
res são personagens do mercado, empresários e gran-
des executivos. "Metade da aula é prática, com solu-
ção de casos, para aprender a trabalhar com quem tra-
balha", diz Castro. O intra-empreendedorismo tam-
bém é uma das abordagens que fazem parte do proje-
to educacional das Faculdades Pitágoras. "Dentro da

José Salvi, da Univates: "Trabalhamos com todas as
possibilidades que o conceito de empreendedorismo
nos permite"

empresa vence quem sabe tomar iniciativas, é criati-
vo, inventa boas soluções", acredita.

Apesar da febre positiva em disseminar o concei-
to de empreendedorismo nas IES - seja da maneira
mais tradicional, com ênfase nos planos de negócios,
seja enfatizando a forma mais filosófica e subjetiva
do conceito -, a abordagem do tema no Brasil ainda
está, de acordo com os especialistas, em sua fase em-
brionária. Mesmo nas universidades que utilizam
ferramentas como incubadoras e empresas juniores,
essas práticas são elementos ainda secundários. "O
Brasil está entrando agora numa segunda fase do
empreendedorismo. Mas, na maioria dos casos, é um
ensino muito limitado", acredita José Dornelas, con-
sultor de empreendedorismo e sócio-fundador e CEO
da Empreende World Class Entrepreneurship. Na
opinião do especialista, a maioria das IES brasileiras
ainda está distante da profissionalização do conceito
do empreendedorismo. "Não basta criar uma disci-
plina para seguir seus concorrentes. É preciso algo
muito mais abrangente, entender o empreende-
dorismo como conceito, como comportamento", diz.

Para a coordenadora Sandra Korman, da PUC-Rio,
o conceito de empreendedorismo ainda tem muito ca-
minho para percorrer rumo à consolidação nas IES do
país - o ideal, segundo Sandra, é que ele seja incorpo-
rado à missão e filosofia das universidades a ponto de
não haver necessidade de ser encerrado em disciplinas.
"O ensino do empreendedorismo deve ser algo transi-
tório. Ele deve, sim, se expandir e atingir a maturidade
em todos os departamentos. Mas o sucesso do
empreendedorismo numa universidade é ele deixar de
existir", finaliza. •
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