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Resumo: A verdadeira tarefa de educar envolve refletir sobre o futuro, o que nos coloca 
diante das transformações que vivemos no mundo contemporâneo.  Hoje, com o surgimento 
da sociedade do conhecimento, temos uma crescente redução dos postos formais de trabalho e 
o uso cada vez mais frequente do termo “empregabilidade”, e a necessidade de atitudes 
empreendedoras por parte dos indivíduos como uma forma de se posicionarem no mercado. 
Observa-se que na maioria is instituições de ensino pouco se observa o uso de práticas que 
visem desenvolver um meio que se visualize e se viabilize as possibilidades de empreender de 
maneira colaborativa numa relação que visa promover o desenvolvimento de todos os 
envolvidos no ecossistema empreendedor. Desta forma este artigo visa apresentar, e explicar 
os princípios educacionais desenvolvidos pelo projeto Células Empreendedoras, ganhador do 
prêmio Educação Empreendedora Brasil 2012 Endeavor e Santander, que vem mostrando 
como isto é possível e passível. 
Palavras-chave: Empreendedorismo, Educação Empreendedora, Gestão do Conhecimento.  
 

1 Introdução 
Refletir sobre o futuro da empregabilidade nos coloca diante de aspectos fundamentais 

que vêm determinando as mudanças por que passam as sociedades tais como, mudanças nas 
estruturas de mercados, acelerado processo de inovação tecnológica, surgimento da sociedade 
do conhecimento, agressiva competição mundial, intenso desenvolvimento tecnológico e 
extenso acesso à informação. Flower (2010) salienta que se por um lado as mudanças 
trouxeram novos postos de emprego, ganhos de produtividade e qualidade para as empresas, 
por outro lado elas agravaram o número de desemprego, em virtude de não se ter no mercado 
um número suficiente de pessoas capacitadas para ocuparem as posições disponíveis no 
mercado. Hoje o mercado almeja sujeitos que atuem como agentes de mudanças, criadores e 
disseminadores de conhecimentos inovadores e parceiros de criação de novas possibilidades. 
Requerem-se sujeitos que promovam desenvolvimento. 

Neste contexto o empreendedorismo e o desenvolvimento do espírito empreendedor 
tem sido posto no Brasil, como prioritário nos debates políticos, econômicos e acadêmicos, 
tendo em vista a comprovada influencia que o mesmo tem no processo de desenvolvimento 
econômico de uma sociedade. Para Druker (1986), Filion (1999); Dornelas (2001), quanto 
maior forem os números de empreendedores ativos maiores são as chances de promover 
desenvolvimento e gerar riquezas.  

Salienta-se, ainda que o empreendedorismo foi posto em destaque também devido a 
ideia de que o empreendedor é o indivíduo que pode preencher os referidos pré-requisitos 
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destes novos postos de emprego, mas também devido ao fato do empreendedorismo poder ser 
uma alternativa ao fim dos postos de trabalhos. Contudo o ser humano não faz o que quer, 
mas sim com base no fato de que se o que ele objetiva é subjetivamente possível, e, fará tanto 
mais, quanto mais for dotado de competência humana para tal (Nespoli, 2005). 

Neste cenário as instituições de ensino adquirem nova relevância, já que não somente 
elas são uma das principais fontes de conhecimento, mas também de desenvolvimento de 
competências. 

Várias discussões vêm sendo feitas por especialista e pesquisadores, sobre a realidade 
de ensino das instituições brasileiras. O questionamento se dá em relação ao fato de que existe 
ainda uma falta de sintonia entre as instituições de ensino e a realidade atual, em que se 
necessita de pessoas empreendedoras. Questiona-se sobre o fato das instituições de ensino 
estarem realmente preparando seus alunos para o mercado? Questiona-se sobre o fato delas 
realmente estarem formando empreendedores?  Foi neste contexto que surgiu uma proposta 
específica de ação empreendedora, denominada “Células empreendedor”, que viu a 
necessidade de se criar um método de formação empreendedora contextualizado com a 
necessidade dos principais interessados no desenvolvimento do espírito empreendedor: o 
aluno, a universidade e o mercado, reconhecendo a importância da universidade e de seus 
atores como protagonistas de uma ação colaborativa que visa a realização de sonhos e o 
desenvolvimento de todos que fazem parte de um projeto coletivo. Desta forma este artigo se 
propõe a discorrer sobre “o células empreendedoras”, sua origem, princípios, metodologias, 
estruturação, recursos e resultados, de modo a descrever como desenvolver o 
empreendedorismo por meio de uma educação pautada na gestão colaborativa do 
conhecimento. 

2. Referências 
2.1. A sociedade do conhecimento e a economia empreendedora 
Um novo modelo de sociedade e de economia surge, devido as grandes transformações e 

inovações ocorridas nos últimos anos. Estamos assistindo o surgimento e a consolidação de 
uma nova sociedade a “sociedade do saber” mais conhecida como a “sociedade do 
conhecimento” na qual, o conhecimento passa a ser o principal recurso de valor não só das 
sociedades, mas também das organizações. Sobre o exposto, Drucker (1993) discorre que o 
“conhecimento”, que é tão explorado nos dias atuais, o da sociedade do conhecimento, vem 
ajudando aos homens, bem como as organizações, não só a sobreviverem, mas também a se 
desenvolverem. Conforme os objetivos de cada indivíduo e de cada organização vão se 
modificando, suas necessidades de aquisições de conhecimentos vão aumentando, sendo estas 
realizadas pelas inúmeras interações sociais, quer seja pelo compartilhamento de experiências 
e de informações, quer seja pela comunicação associada à experimentação. 

 Rodriguez e Rodriguez (2001) salientam que o conhecimento sempre existiu desde a 
presença do homem no mundo, mas na sociedade do conhecimento torna-se o diferencial, um 
recurso de valor. Contudo, para uma apropriada compreensão a respeito da sociedade do 
conhecimento, é importante o prévio entendimento das transformações pelas quais as 
sociedades passaram até chegar a esta nova era: A da Sociedade do Conhecimento (figura 1) 

 
Figura 1 : A evolução das sociedades. 

Fonte: adaptado de Rodriguez e Rodriguez (2001) 
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Sobre as transformações pelas quais as sociedades passaram Rodriguez e Rodriguez (2001, 
p.17) mencionam: 
 

Durante toda a história da humanidade, a cada novo paradigma que 
surge, voltamos a zero em termos dos padrões e regras, até então 
utilizados. Neste processo evolutivo, passamos da Sociedade Agrícola 
para a Sociedade Industrial e desta para a Sociedade do 
Conhecimento, a qual está baseada no conhecimento e em valores 
intangíveis. 

 
Rodriguez e Rodriguez (2001) lembram, porém, que o surgimento de uma sociedade 

não implica o desaparecimento da anterior, mas implica uma mudança de foco de poder e do 
relativo crescimento em valor, se comparada com as demais sociedades.   

Sobre as características da Sociedade do Conhecimento  Sveiby (1998) discorre o 
principal recurso de valor não é mais encontrado nas máquinas (patrimônios tangíveis), mas 
sim nos conhecimentos (ativos intangíveis) que estão nas pessoas, em que a parte visível do 
iceberg representaria o patrimônio tangível e a parte que não se pode ver, pois está submersa, 
representaria os ativos intangíveis.  

Os novos paradigmas trazidos pela sociedade do saber acarretaram implicações na 
esfera econômica, que Drucker (1993) salienta como uma ruptura no modo de se promover o 
desenvolvimento, que implicou em mudanças na estrutura econômica, que fez emergir a 
necessidade de uma nova postura comportamental.Buscam-se dentro deste cenário, práticas 
que fomentem a retenção e o desenvolvimento de competências que levem as pessoas a 
produzirem conhecimentos, sobretudo inovador. Porém produzir o conhecimento só não 
basta. É preciso criar, compartilhar e usar o mesmo de forma sábia para produzir riquezas e 
provocar mudanças. Isso decorre muitas vezes do que Drucker (1986) denomina de espírito 
empreendedor.  

O espírito empreendedor, é o empreendedorismo, é a prática de empreender. (Leite, 
2012). É neste cenário, conhecido como a Era da sociedade do Conhecimento, que vem se 
estruturando a “Economia Empreendedora”. Como esclareceu Drucker (1986), ao expor que 
na atualidade surge um novo padrão de comportamento dos agentes econômicos que se baseia 
principalmente na busca acelerada e constante pela inovação. Sendo a inovação crucial ao 
desenvolvimento econômico e sendo a mesma tarefa de empreendedores, tendo em vista que a 
inovação é o instrumento do espírito empreendedor (Drucker, 1986). 

A relação da inovação com o empreendedorismo se faz presente desde a sociedade 
industrial, constituindo um conceito relacionado especificamente a raiz histórica de cunho 
econômico do empreendedorismo, cujo teórico que se destacou neste cenário foi Shumpeter 
(1982) que foi um dos primeiros associar de fato a inovação com o empreendedorismo. Para o 
autor o empreendedor constitui um agente que por meio do conhecimento consegue promover 
a inovação e o desenvolvimento da nação. Ele o faz de modo a desestrutura a ordem 
econômica por meio das inovações que promove. Contudo o que é o empreendedorismo e 
quem é o empreendedor? 

2.2. Empreendedorismo e espírito empreendedor 
A expressão empreendedorismo, que deriva do termo latim imprehendere, surgiu, 

como termo que significa “O indivíduo que assume riscos ao começar algo novo” (Filion, 
1999).  
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Uma das principais contribuições dadas, ao entendimento dos termos, foi a do 
economista Joseph Shumpeter (1982), que formulou uma concepção do empreendedorismo e 
definiu o papel do empreendedor no contexto econômico, que predomina ainda hoje como 
uma concepção válida e dominante. Shumpeter (1982) definiu “o empreendedor como aquele 
que destrói a ordem econômica existente pela introdução da inovação (novos produtos e 
serviços, pela criação de novas formas de organização ou pela exploração de novos recursos 
materiais)”.  Este processo ele denominou como sendo uma “destruição criativa”.  Nesse 
sentido o empreendedor para o autor foi posto como o agente deste processo e a inovação que 
ele promove foi dada pelo mesmo como o motor da economia e da sociedade.  

Em paralelo ao desenvolvimento da visão econômica, outra visão que se desenvolveu 
foi a perspectiva comportamental, que teve como autor de destaque David McClelland (Leite, 
2012) que segundo Leite (2012) define o empreendedor como alguém que exerce certo 
controle sobre os meios de distribuição e produz mais do que pode consumir, com o objetivo 
de vendê-lo para obter renda individual. O empreendedorismo para McClelland (1961) é o 
espírito empreendedor, a qualidade ou atividade do empreendedor. 

McClelland (1961) concentrou sua atenção no aspecto motivacional do empreendedor, 
o tratando como o principal combustível do espírito empreendedor, e este aspecto 
motivacional estava relacionado para o autor com  a necessidade de realização. Salienta-se 
que a necessidade de realização constitui a necessidade em que se busca continuamente a 
superação de seus limites.  

 Outra linha de pensamento que surgiu, foi a Perspectiva da gestão do 
empreendedorismo, cujo precursor foi Peter Drucker (Leite, 2012). Considerado o pai da 
administração moderna Peter Drucker (2000) nos traz uma definição relevante do 
empreendedorismo, ao expor que o empreendedor é aquele que  cria algo novo, algo diferente, 
é aquele que muda ou transforma “valores” e, ainda, pratica a inovação sistematicamente, 
buscando fontes de inovação e criando oportunidades. É ele que faz o futuro acontecer. No 
contexto organizacional, o autor ressalta a importância do espírito empreendedor devido ao 
fato da inovação ser o instrumento do empreendedor e é por meio dela que se consegue 
promover o desenvolvimento econômico. 

Timmons (1994) definiu o empreendedor como alguém capaz de identificar, agarrar e 
aproveitar oportunidades, buscando e gerenciando recursos para transformar a oportunidade 
em negócio de sucesso. 

Numa tentativa de unificação das abordagens citadas: Filion (1999) apresenta  uma 
teoria denominada, “teoria visionária”. Para autor o empreendedor é visto como aquele que 
imagina e desenvolve visões, além de ser uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de 
estabelecer e atingir objetivos e de inovar, mantendo um nível de consciência do ambiente em 
que vive e utilizando-o para detectar oportunidades de negócios. 

Dolabela (2008) utilizando o pensamento de Timmons e Say e ampliando a 
perspectiva apresentada pela teoria visionária de Filion, propõe o seguinte conceito: “É 
empreendedor, em qualquer área, alguém que sonha e busca transformar seu sonho em 
realidade”. O autor (2003) qualifica o empreendedorismo como “uma forma de ser”, como um 
projeto de vida. Dolabela (2008), diz ainda que o empreendedor é alguém capaz de 
desenvolver sonhos que:Tenha congruência com o seu eu; Produzam valores úteis á 
comunidade; Sejam capazes de produzir emoções sob forma de energia em intensidade 
suficiente para impelir à sua realização através da cooperação. 
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A ação empreendedora aqui é tratada enquanto um fenômeno social que tem natureza 
coletiva (Amâncio, Valle, Wilkinson, 2007; Lundvall, 1997; Stoper, 1997; Wilkinson, 1997).  

Dentro da lógica relacional, a noção de coletividade está atrelada a colaboração que 
expande os limites funcionalistas tradicionais que é “ter parte” para englobar a ação concreta, 
“fazer parte” e, sobretudo, a dimensão existencial do sujeito individual ou coletivo que é “ser 
parte” (Cordeiro, 2006). Você só é parte de algo se de fato se sentir parte. Os laços sociais tal 
como discorre Granovetter (1985) podem ser usados para desenvolver projetos coletivos, por 
meio das informações geradas e compartilhadas, conhecimentos criados e compartilhados, 
inovações promovidas e ações concretas realizadas. 

2.3. Universidade e formação empreendedora 
Não há dúvidas quanto à importância da educação para o ser humano. Inúmeros 

autores discorrem sobre isto, sobretudo o fato da educação ser a forma pelo qual o homem se 
faz homem. Nesse sentido ela abrange mais do que saber, pois incluem aspectos culturais, 
valores, princípios. A educação assim, constitui um processo  pelo qual a sociedade  reproduz 
a si mesma (Lopes, 2010). 

A medida que a sociedade vai se tornando mais baseada no conhecimento, as empresas 
vão mudando suas características e o mercado de trabalho vai se tornando mais intensivo em 
conhecimento, gerando demandas por um novo tipo de profissional (Audy e Marosini, 2006). 
Identifica-se, a necessidade de um novo profissional, destinado a atuar como agente de 
mudanças, criativo e parceiro de criação de novas possibilidades. Um profissional que 
compartilhe e transforme conhecimento em atividade econômica e promova o 
desenvolvimento impulsionado pelo desejo empreendedor, pois na sociedade pós-moderna, a 
capacidade de inserção e mesmo a de sobrevivência de qualquer um reside fundamentalmente 
na criatividade: uma criatividade transformadora (De Masi, 2000). 

A criatividade, portanto, é a gênese da transformação, da diferenciação e da inovação. 
E criatividade tem a ver com pensamento (geração de ideias, uma nova visão), mas tem 
também a ver com ação (fazer as coisas acontecerem, produzir) (Audy e Marosini 2006), esta 
por sua vez tal como salienta Alvin Toffler (1993), está relacionada aos trabalhadores do 
conhecimento, que no contexto da economia empreendedora, pode ser entendido como 
“empreendedores do conhecimento”. Contudo o ser humano não faz o que quer, mas sim com 
base no fato de que se o que ele objetiva é subjetivamente possível, e, fará tanto mais, quanto 
mais for dotado de competência humana para tal (Nespoli, 2005). 

Na sociedade do conhecimento, a educação superior e as universidades adquirem nova 
relevância, já que não somente são uma das principais fontes para gerar conhecimento, como 
também são os principais centros de compartilhamento do conhecimento, da ciência e da 
tecnologia e formação de profissionais (Mora, 2011), mas também de desenvolvimento de 
competências. 

Sob a ótica do empreendedorismo, as universidades contribuem para o 
desenvolvimento de uma cultura empreendedora por meio de uma educação empreendedora, 
que incentive os alunos a despertarem dentro de si o espírito empreendedor e a explorarem o 
espaço potencial para o empreendedorismo.A universidade teve seu início na Idade Média, 
tendo como missão a preservação e transmissão de conhecimentos, ou seja,  sendo 
caracterizado pelo ensino que preparava os discentes para ocupar um posto de trabalho 
(Etzkowitz 2003). 

No final do século XIX, houve uma primeira revolução acadêmica que definiu a 
pesquisa como função legitima da universidade, o papel da universidade alcançou uma nova 
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dimensão, em que se inseriu conhecimento cientifico e tecnológico nos currículos, oriundos 
de pesquisas básicas e aplicadas (Etzkowitz 2003). Nos anos de 1970,  surge a universidade 
moderna que passa  servir a sociedade. Neste novo modelo a pesquisa e o ensino estão mais 
voltados para aplicação dos conhecimentos para solucionar os problemas sociais, econômicos, 
indústrias, etc. Existindo também uma preocupação com o emprego dos discentes. Isto 
envolveu adquirir competências e habilidades por meio das disciplinas cursadas (Etzkowitz 
2003). Com a segunda revolução acadêmica a OCDE (1998), surge uma terceira missão como 
de serviço à comunidade, em que a universidade deve promover o desenvolvimento 
econômico e social. Nesse sentido Etzkowitz (2004), discorre que isto tornou a universidade 
empreendedora que alguns autores chamam de Universidade Inovadora (Clark, 2003). Tal 
argumento se justifica devido ao fato que o papel do empreendedorismo na sociedade segundo 
Druker (1987), Filion (1999); Dorneles (2001), consiste muitas vezes em  promover 
desenvolvimento e gerar riquezas.  

Etzkowitz (2003) define a Universidade Empreendedora como aquela que transforma 
o conhecimento gerado na Universidade em um valor econômico e social. Este tem que ser 
configurado como um  conhecimento pluriuniversitário que é um conhecimento contextual na 
medida em que o principio organizador da sua produção é a aplicação que lhe pode ser dada 
(Santos, 2008). A Universidade possui um ambiente propício à inovação, pela concentração 
de conhecimento e de capital intelectual, onde os estudantes podem ser potenciais 
empreendedores. Está se caracteriza por canalizar os fluxos de conhecimento para novas 
fontes de inovação (Etzkowitz e Leydesdorff, 1997). 

Se universidade quiser cumprir sua terceira missão é preciso que desenvolva 
empreendedores, mas a acima de tudo que ela se assuma como empreendedora. Tal como 
salienta Clark (2003) que o termo Universidade Empreendedora destaca com mais ênfase e 
clareza a necessidade de ações e de uma visão que leve à mudanças na postura das 
instituições. Sobretudo em relação tal como expôs Paulo Freire, sobre o que se entende como 
educação. Neste contexto o autor salienta que ela tem que ser vista como formação, e não 
apenas como treinamento. (Freire, 2001, p. 36) “saber ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. 

A mera transferência de conhecimento, ou de informações, jamais levará um sujeito a 
“sonhar com dias melhores”, a ter perspectivas, a ousar e a criar o novo; poderia, no máximo, 
fazê-lo tomar conhecimento do novo. Se devêssemos, então, propor um único predicado para 
o ato de ensinar, diríamos “ensinar é fazer sonhar”, é levar a sonhar, levar a descobrir, a criar 
seu próprio mundo (Caruso, Carvalho e Freitas, 2003). Contudo tal como expõe Freire (2001) 
a questão do sonho possível só é possível por meio de uma educação libertadora, que é 
pautada em uma ação dialógica. O sonho, longe de ser fator de imobilismo, é justamente o 
elemento mobilizador na busca por educação, escolas, vida digna, enfim, toda a gama das 
convivências qualitativas entre as pessoas no universo. 

Nesse sentido, educar implica em dialogar, despertar a rebeldia, a criatividade, a força 
da inovação para construir um mundo melhor. É substituir a lógica do utilitarismo e do 
individualismo pela construção do humano, do social, da qualidade de vida para todos. 
(Dolabela 2003). No contexto educacional é substituir a pratica domesticadora de educação 
para a prática libertadora de educação (Freire, 2003). 

Todos os participantes do processo são chamados a assumir o posto de verdadeiros 
sujeitos cognoscentes, pois agora eles compartilhas a produção do saber, gerando cidadãos, 
profissionais e pensadores dotados de reflexão crítica, que nutrem-se de amor, de esperança, 
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de fé e de confiança nos homens com seus saberes e suas potencialidades de transformar 
realidades e de realizar sonhos (Freire, 2003). 

Sonhar e buscar realizar este sonho envolve uma conexão onde de um lado tem-se o 
sonho, como algo mutável na medida em que é realizado e a realização em si do sonho que 
depende de habilidades, competências e recursos pra realizá-lo.  A universidade dentro do 
contexto da educação tem o papel de se dedicar por meio da pedagogia a conexão entre o 
sonho e a realização (Nespoli, 2005).Isto envolve uma ecologização de saberes, que se assenta 
no reconhecimento de uma pluralidade de saberes heterogêneos, na autonomia de cada um 
deles, na articulação sistêmica, dinâmica e horizontal entre eles que constituem um sistema 
aberto ao conhecimento, e que está em constante criação e renovação pelo dialogo entre os 
envolvidos. Juntos apreendem conhecimento com e dos outros, ensinam seus conhecimentos, 
codificam e decodificam o que está sendo comunicado, de modo que criam e recriam 
conhecimentos úteis que servirão de base para que todos que participam conduzam suas 
práticas em prol da realização  de sonhos. 

O sonho pode dá origem e organizar um projeto de vida, articulando sinergicamente 
desejos, visões de mundo valores, competências. O sonho definido por Dolabela (2008) é um 
sonho estruturante e que se sonha acordado e é capaz de conduzir á auto-realização. O que 
impulsiona a ação de realizar o sonho é a energia que é disparada pela emoção. Emocionar é 
mudar de domínio de ação, é transporta-se para outro estado em que a forma de ver e sentir o 
mundo e perceber as próprias capacidades se transforma.  

Semear o empreendedorismo, por meio de uma educação libertadora em busca da 
realização do sonho, pode está relacionado ao semear o espírito de aprender a empreender, é  
tomar o destino nas próprias mãos, conforme sintetiza Gilberto Dimenstein no prefácio da 
obra (Dolabela, 2003). 

A verdadeira tarefa de educar perpassa sempre pela reflexão sobre o futuro, o que nos 
coloca diante de análises sobre as transformações que vivem as pessoas, empresas e 
instituições no mundo contemporâneo. A formação empreendedora é o processo de 
construção de novos padrões de comportamentos, a partir de descobertas interessantes sobre 
potencialidades pessoais, contexto cultural, motivações e sonhos (Sela et. al.2006) 

Empresas hoje passam a exigir de seus profissionais mais criatividade, liderança, 
espírito de equipe, capacidade de autoaprendizagem, visão de futuro, etc. Em paralelo, a 
sociedade vivencia  uma revolução causada pela internet e suas redes sociais colaborativas: 
“as novas mídias colaborativas estão permitindo o surgimento de ações conjuntas  de 
mudança social, estamos em uma nova era de generosidade e criatividade coletiva” (Giardelli, 
2010). 

No entanto, as diversas habilidades e as competências hoje exigidas para que os 
estudantes, no decorrer de sua trajetória profissional, tenham uma carreira de sucesso na 
sociedade do conhecimento não são ensinadas nas instituições de ensino.   

A maioria adota modelos de ensino onde 'tudo é dado de bandeja ao aluno, ou seja, o 
educador faz “depósitos” de conteúdos que devem ser arquivados pelos educandos, de modo 
que a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o 
educador o depositante. O educador será tanto melhor educador quanto mais conseguir 
“depositar” nos educandos. Os educandos,  por sua vez, serão tanto melhores educados, 
quanto mais conseguirem arquivar os depósitos feitos (Freire, 2003). Logo pauta-se em uma 
educação domesticadora, que trata o aluno como objeto, um sujeito passivo. 
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Contudo salienta-se que estas práticas educacionais desenvolvidas na idade média e 
aprimoradas na sociedade industrial, não se adéqua a nova realidade, a da sociedade do 
conhecimento, em que conhecer só não basta, é preciso saber criar e compartilhar 
conhecimentos inovadores, e usar isto em prol do desenvolvimento de ideias, sonhos e 
carreiras. Isto é tarefa de sujeitos e não de objetos (Freire, 2003). 

Sela et. al.(2006) salienta que os modelos educacionais vigentes nas instituições 
brasileiras, não enfatizam a formação de profissionais empreendedores, estando na verdade 
orientadas para a ocupação de um posto de trabalho. Enfatiza-se a aquisição de conhecimento 
e não o desenvolvimento de habilidades, para o uso produtivo do conhecimento. 

O desafio da educação empreendedora se dá na superação da educação domesticadora, 
que se apresenta de maneira hegemônica dentro das instituições de ensino, que consolida um 
ambiente infértil ao desenvolvimento de sujeitos que possam inovar criar e consequentemente 
empreender. Esta educação resulta em objetos, estes personalizados como  “alunos” que 
acabam desistindo dos cursos, desconhecendo o contexto social onde estão inseridos, não 
possuindo definições claras de vocação profissional, e/ou simplesmente deixando de viver de 
suas próprias ideias ou formação, sendo meros reprodutores. Contudo na sociedade do 
conhecimento e economia empreendedora não existe espaço para reprodutores e sim 
criadores. 

A ordem global nos obriga a convivência com o novo, com o inusitado, e nos força a 
encontrar mecanismos de conduta nesses novos contextos. São exigências dimensionadas por 
Filion que tornam imprescindível que os antigos paradigmas da educação deem lugar a 
formação de uma mentalidade empreendedora (Guerra e Grazziontin, 2010). 

Se persistirmos na utilização das mesmas ferramentas, continuaremos a encontrar os 
mesmos resultados, que são com certeza inadequados às novas exigências.A educação 
empreendedora e a universidade empreendedora aqui não são vistas como elementos isolados, 
e sim como complementares na medida em que criam um meio que se visualize e se viabilize 
as possibilidades de empreender: ideias, sonhos, vidas, carreiras, sempre de maneira 
colaborativa numa relação que visa promover o desenvolvimento de todos. 
3 O procedimento metodológico 

Partindo, dos referenciais teóricos abordados neste estudo, empreendedorismo e 
espírito empreendedor, educação, universidade, formação, conhecimento e colaboração 
objetiva-se com este estudo descrever como pode-se desenvolver o empreendedorismo por 
meio de uma educação libertadora pautada na gestão colaborativa do conhecimento, fazendo 
uso da descrição e análise de caso do Células Empreendedoras. 

O presente estudo caracterizou-se com um estudo descritivo e qualitativo (Yin, 
2001).Foi efetuada inicialmente pesquisa referente a publicações sobre o referido tema. Outra 
característica que favoreceu a coleta de dados da presente pesquisa é a observação 
participante de dois dos investigadores, uma vez que os mesmos teviveram a oportunidade de 
participar direta e indiretamente do projeto que será descrito no presente estudo de caso. Yin 
(2001, p.116) destaca que a observação participante é uma forma especial de pesquisa em que 
o pesquisador pode realizar uma infinidade de funções dentro do estudo de caso, podendo, de 
fato, participar dos eventos que estão sendo estudados. O autor ainda destaca que esse tipo de 
trabalho oferece vários benefícios para a pesquisa, destacando a oportunidade de se estudar 
um fenômeno que, de outra maneira, estaria restrito ao universo que o compõe: “A 
observação participante fornece certas oportunidades incomuns para a coleta de dados. A 
oportunidade mais interessante relaciona-se com a sua habilidade de conseguir permissão para 
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participar de eventos ou de grupos que são, de outro modo, inacessíveis à investigação 
científica.”  
4 O caso 

Células Empreendedoras constitui um projeto coletivo no qual participam  grupos de 
alunos, professores e profissionais de diversas áreas do conhecimento que por meio de 
ferramentas sociais e um ecossistema de ações de fomento à criatividade e a inovação, 
desenvolvem empreendimentos colaborativos que visam firmar a ação empreendedora  
enquanto meio de vida sustentável.  

O projeto surgiu em 2008 no curso de Sistemas de Informação da Faculdade Integrada 
do Recife - FIR/Estácio (Cruz Neto 2009). Na ocasião, o professor Genésio Gomes (fundador 
do projeto), recém empossado ao cargo de coordenador do curso, vivia um conflito dentro da 
organização, fomentado pelos alunos que exigiam um maior dinamismo e integração do curso 
com mercado de trabalho.  

Neste contexto, querendo atender as demandas dos alunos e por em prática os 
conhecimentos sócio-culturais de aprendizagem que aprendera durante o doutoramento em 
tecnologias educacionais, o professor iniciou uma série de diálogos com os alunos, que 
culminou no incentivo ao desenvolvimento de ações que viessem a satisfazer estas 
necessidades mútuas, dos alunos, da Instituição de Ensino e do professor. As ações 
desenvolvidas culminaram na criação de um projeto colaborativo que emergiu a partir dos 
alunos. O sucesso do projeto foi imediato e consequentemente outros cursos da FIR/Estácio, 
bem como outras Instituições de ensino de Pernambuco (UPE, FG, UFRPE, UNICAP, 
UFPE), vieram a aderir ao projeto e a criar células acadêmicas com este perfil 
“empreendedor”. Hoje já são mais de 30 células empreendedoras espalhadas em 6 
instituições. Cerca de 200 jovens e 30 professores participam e ajudam a construir o que se 
denomina, dentro do projeto, de um ecossistema colaborativo de educação empreendedora. 

Em 2010, o projeto tornou-se então multi-institucional e passou a se chamar de 
Células Empreendedoras com várias inovações incorporadas dentro das praticas educacionais 
direcionadas a formação empreendedora. Assim, o projeto vem acumulando prêmios em 
empreendedorismo e inovação na educação. 

 
5 A análise 
5.1 A Proposta pedagogica: empreendedorismo e colaboração 

A missão do projeto consiste em  desenvolver empreendimentos colaborativos que 
visem firmar a ação empreendedora  enquanto meio de vida sustentável por meio de 
ferramentas sociais e um ecossistema de ações de fomento à criatividade e a inovação. Isto 
significa criar um meio que se visualize e se viabilize as possibilidades de empreender: ideias, 
sonhos, vidas, carreiras, de maneira colaborativa numa relação que visa promover o 
desenvolvimento de todos que são parte do Células Empreendedora. 

A pedagogia que orienta as práticas educacionais de formação empreendedora do 
projeto é pautada na pedagogia de educação libertadora de Paulo Freire. 

A educação libertadora é uma premissa baseada em uma relação horizontal e 
dialógica. Horizontal, porque se coloca na condição de igual nas relações sociais com os 
outros.  È dialógico, pois se crê que só por meio do diálogo, ou seja, do experienciar o dialogo 
que se aprende ensinando e ensina-se aprendendo, pois o sujeito dialógico crê na humanidade, 
é crítico, reconhece o poder de fazer, criar e transformar como próprio dos homens e está 
pode se dar em comunhão. 
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Os empreendimentos desenvolvidos pelo projeto se originam da ação de empreender 
que está relacionada ao ato de desenvolver a capacidade de sonhar e de realizar este sonho 
como uma ação própria dos empreendedores, pois aqui “é empreendedor alguém que sonha e 
busca transformar seu sonho em realidade, tal como discorre, Dolabela, (2003). Assim o 
empreendedor é aquele que lança a ideia do sonho o estrutura e busca tornar este sonho 
realidade.  A realização deste sonho é a energia que impulsiona o empreendedor e é o que dá 
significado à sua vida, ou seja, o sentido do ser. O sonho mencionado é aquele que se sonha 
acordado, que tem a capacidade de gerar auto-realização e representar um projeto de vida 
(Dolabela, 2003). 

Dolabela (2008), diz que qualquer pessoa tem a capacidade de formular sonhos, pois é 
da natureza humana. Assim, a premissa que orienta o diálogo entre todos os envolvidos ou 
que querem fazer parte do projeto tem como questão central o seguinte questionamento: o que 
lhe traz brilho nos olhos? Qual o seu sonho? Qual o sentido do ser? . 

 

 
Figura 2: Células Empreendedoras 

Leva-se em conta a visão de Freire (2001) que discorre que 
a questão do sonho possível só é possível por meio de uma educação libertadora, que é 
pautada em uma ação dialógica. 

Ser dialógico é empenhar-se na transformação constante da realidade, por meio do 
conhecimento; e o conhecimento é tarefa de sujeitos e não de objetos (Freire, 2003). 

O ato de transformar sonhos em realidade e o papel que este ato representa na 
sociedade, envolve um constante refletir com todos os envolvidos ou que querem fazer parte 
do projeto sobre o posicionamento do ser em relação a questões sociais. Isto Implica em 
questionar como o sonho a ser realizado pode mudar o mundo para melhorar e transformar 
realidades?  

Nesse sentido, o ser empreendedor e visto como um agente crítico, que reconhece o 
poder de fazer, criar e transformar como próprio dos homens (Freire, 2003). Assim se coloca 
como um agente transformador de realidades (como solucionador de problemas que afligem a 
sociedade) por meio dos empreendimentos que desenvolve.  

No que se refere ao fato da ação ser colaborativa, isto se dá em virtude de que se 
pretende desenvolver empreendimentos sustentáveis. Questiona-se com todos os envolvidos 
ou que querem fazer parte do projeto sobre como empreender um meio de vida sustentável?  
Neste sentido a ação empreendedora no projeto é tratada enquanto um fenômeno social que 
tem natureza coletiva (Amâncio, Valle, Wilkinson, 2005; Lundvall, 1997; Stoper, 1997; 
Wilkinson, 1997). A coletividade da ação empreendedora também tem o sentido de 
construção de projetos colaborativos que possibilitem o fortalecimento do espírito 
empreendedor individual de cada integrante, tendo em vista o fato de que em muitos casos um 
indivíduo sozinho não é empreendedor, mas quando trabalha em equipe torna-se um. Além 
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disto, acredita-se que as sinergias geradas pelo coletivo podem realizar sonhos que talvez 
individualmente não pudessem ser realizados. 

Dentro da lógica relacional, a noção de colaboração está presente e expande os limites 
funcionalistas tradicionais que é “ter parte” para englobar a ação concreta, “fazer parte” e, 
sobretudo, a dimensão existencial do sujeito individual ou coletivo que é “ser parte” 
(Cordeiro, 2006). Você só é parte de algo se de fato se sentir parte.  

Contudo para que se consiga empreender não só na essência, mas também em um 
contexto de práticas coletivas, questiona-se com todos os envolvidos ou que querem fazer 
parte do projeto sobre como atuar com os outros no desenvolvimento de um coletivo. Neste 
sentido o projeto prima por ações colaborativas ou conjuntas entre agentes ligados entre si por 
serem parte do células. Estes trabalham de forma colaborativa e em redes, interligados por 
laços sociais estabelecidos por diferentes motivos, que não são unicamente financeiros, estes 
podem ser sociais, políticos e culturais. 

Os laços sociais tal como discorre Granovetter (1985) podem ser podem ser usados para 
desenvolver projetos coletivos, por meio das informações geradas e compartilhadas, 
conhecimentos criados e compartilhados, inovações promovidas e ações concretas realizadas. 

O compartilhamento de conhecimentos e inovações promovidos por uma coletividade, 
no âmbito do projeto, envolve uma Ecologização dos saberes, cujo diálogo se dá com todos os 
envolvidos ou que querem fazer parte do projeto, e envolve o saber como integrar diversos 
conhecimentos, bem como o saber como gerar inovação nos empreendimentos que 
desenvolvem. Envolve o compartilhamento como eco-diálogo (Tschá, 2011), ou seja, os 
atores durante a comunicação/compartilhamento de saberes, comunicam, criam e renovam 
seus conhecimentos por meio de uma pedagogia dialógica com sujeitos que possuem 
diferentes saberes. Juntos apreendem conhecimento com e dos outros, ensinam seus 
conhecimentos, codificam e decodificam o que está sendo comunicado, de modo que criam e 
recriam conhecimentos úteis que servirão de base para que comunidades epistêmicas que 
conduzam suas práticas em prol do desenvolvimento dos seus sonhos. 

Conforme exposto para atingir a sua missão, o projeto estabeleceu alguns valores: 
sentido do ser, social, coletividade, espírito empreendedor, ação dialógica, ecologização de 
saberes. Os valores são trabalhados de acordo com as necessidades de cada células. A 
metodologia desenvolvida pelo projeto é multidisciplinar, flexível, participativa, e pautada por 
uma educação libertadora. 

5.2  O Papel do professor na formação 
As ações do projeto se iniciam pelos professores, aqui tidos como líderes/mentores, 

que  são experientes conselheiros, guias e sábios (Shea, 2001; Kram, 1988). Eles estimulam, 
inspiram, criam ou orientam ideias, ações concretas e colaborativas em torno de realizações. 
Estas realizações podem ser materializadas por meio do desenvolvimento de produtos, 
serviços, projetos, criação de empresas, novas práticas, etc. 

O professor aprende ensinado e ensina aprendendo, sua atuação não se atém apenas ao 
processo educacional, vai mais além, pois envolve o desenvolvimento interpessoal, 
psicossocial e profissional dos seus alunos.  

Por meio de uma educação libertadora (Freire, 2003, 2001) e ação empreendedora 
(Dolabela, 2008, 2001) que envolve o desenvolvimento de competências relativas criação, 
desenvolvimento e sustentabilidade de empreendimentos (ideias, produtos, serviços, 
processos, empresas, práticas), professores e alunos buscam realizações colaborativas 
relacionadas aos sonhos profissionais de todos os envolvidos. 
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  Um grupo pode ser formado em função de um tema de interesse e diversas ações são 
estimuladas e criadas a fim de se aprofundarem na temática em questão de modo a vislumbrar 
as diversas oportunidades que podem advir em termos de empreendimentos relacionados 
aquela temática e que podem ser um meio pelo qual cada integrante de maneira colaborativa/ 
cooperativa (Cordeiro, 2006) pode realizar seu sonho profissional. O interesse aqui é posto 
como o combustível inicial e o laço social (Granovetter 1985) para o desenvolvimento de 
projetos colaborativos. As ações normalmente correspondem a encontros, eventos, cursos, 
projetos, criação de empresas, intervenções urbanas, apresentações culturais, entre outras 
ações possíveis. 

Atualmente o células empreendedoras possuem células nas seguintes áreas temáticas: 
o Células Temáticas ou de Perfis Profissionais: Células que representam ênfases 

profissionais por áreas temáticas. Exemplo: OpenSource, Marketing, Jogos.  
Normalmente são os tipos de células que servem de base para o empreendedorismo 
colaborativo da vida profissional. 

o Células de Inovação: voltadas ao desenvolvimento de projetos de inovação. Aqui os 
jovens empreendedores poderão estar unidos por projetos, que poderão ter professores 
mentores voluntários (da rede) para um acompanhamento de sua evolução. Normalmente 
os projetos (inovações) surgem com as atividades dentro de uma célula temática e 
possuem como objetivo ao final do curso a incubação de uma empresa/startup.  

o Células de Inovação Docente: voltadas a registrar e incentivar as ações inovadoras dos 
docentes. Através destas células pretende-se criar uma rede colaborativa de professores 
empreendedores, que naturalmente também são voluntários para auxiliar as ações dos 
jovens universitários. Eventos, cursos e encontros específicos sobre inovação pedagógica 
são organizados.  

5.3 Estrutura e desenvolvimento de uma célula 
A estrutura de uma célula empreendedora é bastante simples. Uma célula é formada por 

um conjunto de interessados (alunos, professores, funcionários) que desejam desenvolver 
empreendimentos colaborativos que visem firmar a ação empreendedora  enquanto meio de 
vida sustentável. Nesse sentido eles precisam ter alguém da universidade que fazem parte, que 
os representem, podendo este ser o professor/orientador que deve se cadastrar e ficar 
responsável pela célula empreendedora criada, no portal do Células. Através deste cadastro, 
eles poderão ser oficialmente  registradas no Portal do células empreendedoras. 

Por meio do Portal do Células Empreendedoras e do uso intensivo de mídias sociais 
como o Facebook, eles poderão potencializar a rede de contatos, a gestão do conhecimento, a 
aprendizagem e usar as mesmas para desenvolver seus empreendimentos, projetos 
colaborativos e sonhos profissionais. 

As Células Empreendedoras servem como ótimos ambientes para o aparecimento de 
empresas e startups. Ideias de projetos surgem a todo o momento por grupos de alunos e 
professores que se unem em torno de uma área/tema. A partir daí tais projetos podem ser 
operacionalizados e melhor estruturados com o apoio de parceiros (Cruz Neto; et. al., 2012). 
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Figura 3: Rede células empreendedoras 

Fonte: Cruz Neto; et. al. (2012). 
Outro ponto importante a ressaltar é a capacidade dos grupos em realizarem tarefas de 

forma multi-institucional e multi-disciplinar. Os projetos e ações das células são 
compartilhados por integrantes de várias instituições, e não apenas com os alunos e 
professores da faculdade no qual o projeto Células Empreendedoras está sediado. Segue 
figura ilustrativa (Figura 4) (Cruz Neto; et. al., 2012). 

 
Figura 4: Células multi-institucionais e multi-disciplinares 

Fonte: Fonte: Cruz Neto; et. al. (2012). 

5.4 Os resultados 
Desde a criação do projeto até o presente momento, o mesmo vem tendo suas ações 

dentro do campo educacional e de práticas empreendedoras, reconhecidas nacional e 
internacionalmente,  fato este que vem gerando vários prêmios para o projeto e seus 
integrantes.  

Os principais resultados do projeto e de suas ações colaborativas podem ser 
vislumbrados a seguir: 

• Premios conquistados (alunos, professores – células) 
! Destaque EXTENSÃO da POLI/UPE 2011 (CÉLULAS EMPREENDEROAS) 
! Prêmio de EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA da ENDEAVOR BRASIL - O prêmio 

foi na categoria compromisso. (CÉLULAS EMPREENDEROAS) 
(http://www.reebrasil.org.br/premio.html). (2012) 

! PRÊMIO SANTANDER UNIVERSIDADES EMPREENDEDORISMO – categoria 
Economia Criativa. A célula PLAYFUL com o PROJETO GIGAMIGOS ganhou o 1o 
LUGAR DO PRÊMIO SANTANDER NIVERSIDADES DE 
EMPREEMDEDORISMO - CATEGORIA ECONOMIA CRIATIVA. Aluno: 
Rogério Araújo, Célula Playful, aluno ECOMP/POLI/UPE. Orientador: Genésio 
Gomes. Além dos troféus, a playful ganhou 50.000,00 para investir no projeto, mais 
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um curso de empreendedorismo nos EUA no COLLEGE (www.babson.edu), 
classificada como a melhor escola de empreendedorismo do mundo. 

• Participação de células empreendedoras em eventos (palestras, feiras e visitas 
técnicas)  

O células empreendedoras esteve presente em diversos eventos e feiras no estado de 
Pernambuco, bem como foi convidado para palestras em São Paulo. Dentro dos eventos 
em que participamos destaca-se o CPEJE – Congresso Pernambucano de 
Empreendedorismo, a FENAUPE – Feira de Profissões da UPE, a Campus Party, o 
Empreender Games (Univ. Católica), Workshop de Empreendedorismo, Pesquisa e 
Extensão do Curso de Eletrônica da UFPE, II Escola Regional de Informática em 
Petrolina, Eco-Fliporto, Visita técnica ao Porto Digital, entre outros eventos. 
• Realização de Workshops de Inovação Regulares na Escola Politécnica de 

Pernambuco (POLI)- UPE pelos integrantes do células: 
Um dos objetivos do projeto é realizar workshops regulares na POLI de modo a reunir os 
alunos interessados em empreendedorismo e inovação.  Foram realizados cerca de 8 
eventos deste tipo, chamados de QUARTAS DA INOVAÇÃO, ou QUINTA DAS 
IDÉIAS, dependendo do dia da semana.  
Tivemos aqui palestras dos coordenadores de incubadoras do ITEP e do Cais do Porto, o 
primeiro Cyborg, representantes da Petrobrás, entre outros convidados importantes. 
• Prêmio Inovação  
Foi consolidado pelo POLINOVAÇÃO 2012: Seleção, apresentação e premiação das 
melhores inovações da Escola Politécnica de Pernambuco. Durante o Seminário de 
Engenharia da Computação da Semana Universitária POLI/UPE realizamos o 
POLNOVAÇÃO 2012: Mostra e Premiação das melhores Inovações da Escola Politécnica 
de Pernambuco. Venho aqui informar amplamente as células ganhadoras e os resultados 
alcançados. 
 
" VENCEDORES CATEGORIA PRINCIPAL - CÉLULAS IDEALIZADAS E 

COORNDENADAS POR ALUNOS: 
Célula Mídias Educativas: SHAI-Sistema Hipermídias Adaptativo para o ensino de 

idiomas. Líder Rodrigo Carneiro (rodrigo@midiaseducativas.com.br). Eng 
Computação/POLI/UPE. http://www.midiaseducativas.com.br/; Célula Coeus: 
Desenvolvimento de aplicativo móvel para divulgar atrações turísticas do Recife. Líder: 
Dennis Cunha (dennis@coeus.com.br). Eng Computação/POLI/UPE. 
http://www.facebook.com/CoeusIT?fref=ts ; Célula Playful:  Ambiente virtual com jogos 
personalizados aplicados em tablets para diagnosticar déficits de aprendizagem e distúrbios 
cognitivos. Líder: Perseu Bastos (peu.bastos.design@gmail.com) - Jogos Digitais/Católica. 
http://www.playful.com.br/ 

" VENCEDORES CATEGORIA DOCENTE - CÉLULAS COORDENADAS POR 
PROFESSORES QUE AXILIAM NO DESENVOLVIMENTO DE VÁRIAS 
OUTRAS CÉLULAS: 

Célula NAPSI (docente): Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Escola  Politécnica - 
Líderes profa Anna Lúcia (annalucia@poli.br) e prof Luiz  Albérico 
(prof.luizalberico@gmail.com) - POLI/UPE; Célula TICC (docente):  Projetos Arrumadinho 
Cultural & E-Bonito. Líderes profa. Mychelle Jacob (mychjacob@yahoo.com.br) e profa 
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Patrícia Endo (patriciaendo@gmail.com) - Adminstração com ênfase em Moda/UPE/Caruaru 
e Sistemas de Informação/UPE/Caruaru. http://www.facebook.com/projetoebonito  

• Parcerias firmadas 
Parceria em andamento com a ENDEAVOR BRASIL (www.endeavor.org.br). Firmada ao 
ganhar o prêmio Educação empreendedora. A ideia é aliar conteúdo provindo da Rede 
Células, com o Curso BOTA PRA FAZER (www.botaprafazer.org.br) da Endeavor (2o 
Semestre de 2013). 
• Incubação  
As  célula COEUS foi incubada pelo ITEP  e a célula Playfull pelo Porto Digital. 
• Pesquisas 

Pesquisas desenvolvidas em parceria com UFPE, sobre “Estudos qualitativos de 
usuário voltados ao design de tecnologias de redes sociais para formação de 
empreendedores”. O projeto foi em parceria com o grupo de Ciências Cognitivas e 
Tecnologia Educacional do Centro de Informática da UFPE (www.cin.ufpe.br/ccte) (Cruz 
Neto; et. al., 2012). A referida pesquisa originou várias trabalhos de conclusão de curso em 
cima do células e publicações em eventos científicos. Além das expostas existem dois 
mestrandos em Gestão da Faculdade Boa Viagem – Devry, que estão desenvolvendo suas 
dissertações sobre o células. 
6 Considerações finais 

Pode-se concluir  que o Células empreendedoras é um movimento contra-hegemônico, 
que se apresenta como uma nova forma de ensinar e desenvolver o empreendedorismo no 
contexto das Instituições de ensino. O Mesmo  é uma construção coletiva, pautado em uma 
educação libertadora, devendo ser compreendido como um processo, e por isso, não 
finalizado.  

Suas Práticas constituem uma ação empreendedora de cunho social que impulsionam a 
formação e desenvolvimento de movimentos coletivos na região em prol do fortalecimento 
dos laços sociais e do desenvolvimento de todos os envolvidos.  As práticas são calcadas em 
uma nova sociabilidade sedimentada no Sentido do Ser, na Visão Social, na Visão da 
Coletividade, no Espírito Empreendedor, na Ação Dialógica, e na Ecologização dos Saberes 
de todos os envolvidos. 

As experiências, vivenciadas têm contribuído para a formação de estudantes de 
diversos cursos permitindo aos futuros profissionais dispor de um ambiente real como 
laboratório e ferramentas facilitadoras para novas possibilidades de realização colaborativa de 
sonhos profissionais. Além disto, as ações do projeto colaboram para geração de 
conhecimentos sobre formas e práticas de empreender sonhos. Todos os conhecimentos 
gerados como resultados do projeto retornam a sociedade através de um conhecimento 
disponível e totalmente passível de ser replicado em outros ambientes e situações. Salienta-se 
que a contribuição mais salutar neste processo é a de proporcionar a todos os envolvidos o 
encontro consigo mesmo. A questão primordial consiste em dar condições para que as pessoas 
possam viver do que lhe traz brilho nos olhos de forma digna, autônoma, assegurando sua 
própria identidade e conquistando sua sustentabilidade. 

Salienta-se que esta iniciativa pode servir de exemplo, para outras instituições que 
queiram desenvolver a capacidade de sonhar e de realizar este sonho de forma colaborativa. 
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