A EVOLUÇÃO CONCEITUAL DA EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO
COMO UM CAMPO CIENTÍFICO

Resumo
O objetivo principal deste trabalho é fornecer a evolução longitudinal da dimensão conceitual
da educação para o empreendedorismo como um campo científico, bem como sua
caracterização em forma de estágios entre os anos de 1990 e 2013. O estudo apoiou-se na
análise de copalavras para descrever as interações temáticas invisíveis, que existem entre
diferentes estágios temporais do processo evolutivo da educação para o empreendedorismo.
Foi utilizada uma amostra constituída de 274 artigos ISI publicados nos principais jornais
eletrônicos, internacionalmente reconhecidos pela comunidade científica, indexados à
plataforma Web Of Science para uma análise bibliométrica. Os resultados revelam um campo
eclético, multifacetado e interdisciplinar, passando pelos estágios: embrionário, de
crescimento, de crescimento rumo à maturidade e de maturidade científica. Sugerem, ainda,
ligações importantes entre a educação para o empreendedorismo, as intenções
empreendedoras, a autoeficácia empreendedora, o desenvolvimento de competências
empreendedoras e o contexto cultural.
Palavras-chave: análise bibliométrica;
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Abstract
The main objective of this work is to provide the conceptual evolution of the field of
entrepreneurship education as a scientific field and its characterization shaped stages of this
evolution between the years 1990 and 2013. The study relied on co-word analysis to describe
the invisible thematic interactions that exist between different time stages of the evolutionary
process of entrepreneurship education. A sample consisting of 274 ISI articles published in
major online newspapers, internationally recognized by the scientific community, indexed to
Web of Science platform for a bibliometric analysis was used. The results reveal an eclectic,
multifaceted and interdisciplinary field, past the embryonic stages of growth, growth to
maturity and scientific maturity. They also suggest important links between entrepreneurship
education, entrepreneurial intentions, entrepreneurial self-efficacy, the development of
entrepreneurial skills and the cultural context.
Keyword: Bibliometric analysis; entrepreneurship education; entrepreneurship

Introdução
A promoção do empreendedorismo, já faz algum tempo, é visualizada como uma prioridade
nacional por parte dos governos ao redor do mundo (Fairlie & Holleran, 2011). A evolução do
campo, na perspectiva de Landström, Harirchic e Aströmn (2011), está relacionada com as
grandes mudanças econômicas e sociais no mundo a partir das décadas de 1970 e 1980. O
interesse é impulsionado, entre outros, pela evidência de que as pequenas e as médias
empresas criam uma parte desproporcional dos novos postos de trabalho na economia,
representam uma importante fonte de inovação, aumentam a produtividade nacional e aliviam
a pobreza (OCDE, 2007).
As políticas nacionais, adotadas em muitas nações, ao enfatizarem o desenvolvimento do
empreendedorismo, acabam refletindo na integração do empreendedorismo aos currículos
escolares. Tais movimentos educacionais na perspectiva de Seikkula-Leino et al. (2011) são
conduzidos por opiniões individuais sobre que tipo de conhecimento é de maior valor e por
aqueles que detêm o poder na sociedade atual. Nesse sentido, a integração do ensino do
empreendedorismo às matrizes curriculares responde às necessidades das tendências nas
sociedades, tais como a globalização, o avanço tecnológico e o próprio desenvolvimento da
vida social.
Não sendo recente a pesquisa em educação para o empreendedorismo, qual a reserva de
conhecimento acumulado nesse campo? Quais os estágios pelos quais a estrutura da rede
passou no processo de construção de conhecimento? Quais são as características desses
estágios? Quais as principais temáticas e obras que têm impactado a pesquisa? São muitos
questionamentos sem respostas convincentes, ou, parcialmente, respondidos.
Entre múltiplas estratégias para dar vazão a todos esses e a outros questionamentos e, ao
mesmo tempo, produzir novos conhecimentos, o que nem sempre foi uma tarefa suave, as
técnicas e análises bibliométricas têm ocupado cada vez mais espaços no universo acadêmico
(Bailón-Moreno et al., 2005). É uma alternativa diferente da tradicional revisão de literatura
que, geralmente, não revela a teia invisível existente entre as diversas interações temáticas
num determinado campo científico e pode levar o pesquisador a interpretações pouco
conclusivas e claras sobre suas estruturas social, conceitual e intelectual.
O objetivo principal deste trabalho é fornecer a evolução da dimensão conceitual da educação
para o empreendedorismo (EE) como um campo científico, numa perspectiva longitudinal,
bem como a caracterização em forma de estágios dessa evolução entre os anos de 1990 e
2013.
Espera-se que o estudo possa contribuir para o desenvolvimento do campo em vários
aspectos: Primeiro, pelo fato de fornecer aos investigadores do campo uma análise das
direções das investigações publicadas, identificando as principais contribuições conceituais
feitas para criar uma agenda de pesquisa no futuro. Portanto é oportuno analisar o que já foi
alcançado. Segundo, por fornecer aos professores, especialmente, aqueles que lidam
diretamente em sala de aula, um esquema dos principais desenvolvimentos nessa área no nível
dos aspectos didático-pedagógicos, nas técnicas eficazes para ensinar o empreendedorismo.
Por último, oferecer para os gestores públicos, informações relevantes que possam contribuir
para as bases do desenvolvimento de instrumentos de políticas públicas.
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Evolução dos estudos bibliométricos como estratégia para a produção do conhecimento
científico.
O desenvolvimento do campo bibliométrico ganhou força a partir de autores como Eugene
Garfield e Derek Price nas décadas de 1950 e 1960. Nessas décadas, a bibliometria começou a
emergir como uma área de pesquisa distinta e estabeleceu os alicerces para a análise de
citação atual. Segundo Börner, Chen e Boyack (2003) a criação do Institute for Scientific
Information (ISI) por Eugene Garfield deu origem ao desenvolvimento de um banco de dados
único multidisciplinar, Science Citation Index (SCI), representando a comunicação
acadêmica.
Gibbons et al. (1994) argumentaram que, nas décadas de 1980 e 1990, a bibliometria ganhou
forma como produtora de conhecimento científico. O uso dos métodos e das análises
bibliométricas como estratégia da produção desse conhecimento, assim como para agrupar
definições compartilhadas pelos investigadores de um determinado campo, proporciona a
nova produção do conhecimento, denominada por esses autores de “Modo 2”. Os achados de
Martin (2011) trazem evidências de que a bibliometria, como um campo de pesquisa, tem
contribuído para uma mudança do modo de produção do conhecimento nas duas últimas
décadas.
Em contraste com as clássicas revisões de literatura, esse tipo de análise poderá revelar interrelações entre as diferentes escolas de pensamento e oferecer maior objetividade, porque é o
resultado de um julgamento composto de muitas citações de autores. Portanto, a análise em si
não influenciará o resultado, uma vez que a alocação de temas para as áreas de pesquisa não é
mais baseada nos pontos de vista subjetivos individuais dos autores dos estudos (RamosRodriguez e Ruz-Navarro, 2004).
Para este estudo, a bibliometria será definida como um conjunto de métodos e análises
utilizados para analisar os aspectos estruturais e dinâmicos da pesquisa científica, o impacto
de documentos na evolução do campo e outras informações relevantes a partir de um
determinado banco de dados, tal como defendida por Martin (2011); Araújo (2006) e Gibbons
et al. (1994), por exemplo.
Análises bibliométricas para descrever a dimensão conceitual de um campo científico.
A partir de palavras-chave, pode ser feita uma análise de copalavras numa perspectiva
longitudinal para detectar a estrutura conceitual de um determinado campo de pesquisa, para
além de descobrir e descrever as interações entre diferentes campos científicos em todo o
período (Garfield, 1994 e Cobo et al., 2011a). Essas análises representam conglomerados de
diferentes aspectos científicos. Especificamente, no caso da análise de copalavras, esses
clusters representam grupos de informações textuais, que podem ser entendidos como grupos
semânticos ou conceituais dos temas tratados pelo campo de pesquisa
Análise de copalavras foi proposta por Callon et al. (1983) como uma técnica de análise de
conteúdo. Formalmente, a base metodológica da análise de copalavras é a ideia de que a coocorrências de palavras-chave descreve o conteúdo dos documentos em um banco de dados,
ao mesmo tempo que ilustra as associações entre palavras-chave por meio da construção de
várias redes, destacando as ligações entre elas.
Aspectos metodológicos do estudo
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Metodologicamente, este estudo envolveu vários procedimentos para a seleção da amostra e
análise dos dados. O que segue procurará explorar alguns aspectos medotológicos e os
procedimentos utilizados com o suporte da ferramenta de software específica de bibliometria,
a SciMAT, para descrever as interações invisíveis que existem entre diferentes fases do
processo evolutivo da educação para o empreendedorismo. Segundo Cobo et al. (2012) essa
ferramenta de mapeamento de ciência de código aberto incorpora métodos, algoritmos e
medidas para todas as etapas do fluxo de trabalho de mapeamento. A SciMAT permite ao
usuário realizar estudos com base em várias redes bibliométricas (copalavras, cocitações,
cocitações de jornais, coautoria, acoplamento bibliográfico, acoplamento bibliográfico de
revista e acoplamento bibliográfico de autor).
Banco de dados: A seleção da amostra envolveu a pesquisa de artigos publicados em
periódicos disponíveis na plataforma ISI Web Of Knowledge (WOS), utilizando os termos de
busca “Entrepreneurship education” ou “Entrepreneurship teaching” ou “Entrepreneurial
education” ou “Education for entrepreneurship” no título, nas palavras-chave e nos resumos
de documentos.
As buscas foram aperfeiçoadas por artigos, limitadas ao período temporal compreendido entre
os anos de 1990 e maio de 2013 e base de dados dos seguintes bancos Science Citation Index
(SCI – EXPANDED), Sociais Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation
Index (A & HCI), Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI – S), Conference
Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI-SSH), Current Chemical
Reactions (CCR-EXPANDED) e Index Chemicus (IC).
Como resultado final, depois de alguns refinamentos como o tipo de documentos (artigos),
idioma (inglês), as principais áreas de pesquisas e categorias do campo e os jornais mais
representativos, dado o foco em artigos em causa com as particularidades da EE, chegou a
uma amostra de 274 artigos (ISI + SCOPUS)
Seleção da unidade de análise: Palavras-chave apresentadas nos documentos como unidade
de análise e a co-ocorrências como a alternativa de construir a rede.
Extração de informação relevante a partir dos dados em bruto e cálculo de semelhanças
entre as unidades: Para evitar possíveis vieses, o conjunto de dados foi completamente
verificado e corrigido por meio de um pré-processamento que incluiu uma análise cuidadosa
dos erros de ortografia, homônimos, dados duplicados, inconsistências e plurais.
Agrupamento temático: Manualmente, as palavras-chave foram agrupadas e codificadas por
termos que fossem representativos de um determinado grupo. Equivalence index foi o índice
utilizado como medida de similaridade para normalizar a rede.
Depois de seguidos testes, foram definidos os tamanhos máximo e mínimo da rede: máximo
14 e mínimo 4 documentos. Para a análise de desempenho, isto é, para mensurar a
importância, o impacto e a qualidade dos diferentes elementos dos mapas e também da rede,
foi utilizado como medida bibliométrica o h-index.
Mapeamento longitudinal: O Equivalence index foi a medida selecionada para detectar e
visualizar o mapa longitudinal, tanto para a evolução conceitual da rede quanto para a
sobreposição desses mapas.
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Partições temporais do período
Quanto aos critérios da partição do horizonte temporal em subperíodos, não existe, ainda, na
literatura revisada, critérios científicos convencionados. São diversas áreas do conhecimento
que se apoiam na bibliometria com diversos interesses e objetivos para produzirem seus
novos conhecimentos e analisarem os existentes. Assim, cada situação estudada poderá
representar uma situação singular em termos de condições motivacionais, culturais,
geoespaciais, temporais, unidades de análise, etc. No entanto, os investigadores tendem a
adotar aqueles critérios com menor nível de subjetividade.
Ronda-Pupo e Guerras-Martín (2010), por exemplo, estratificaram a análise em três etapas de
dez anos cada: 1980 – 1989; 1990– 1999 e 2000 – 2009. O intervalo de 10 anos foi
considerado adequado pelos autores, uma vez que representa um período importante de
crescimento e maturidade das fases da comunidade acadêmica. Backhaus et al. (2011) para
realizarem um estudo longitudinal da evolução das principais pesquisas do marketing B2B,
agruparam os artigos em quatro períodos multianos (1972 – 1978; 1987 -1991; 1998 - 2000 e
2007 – 2009). No entanto, outros estudos, como, por exemplo, Landström, et al. (2011) ao
identificarem os “produtores de conhecimento” que moldaram o campo ao longo do tempo e
seus principais trabalhos de pesquisa de empreendedorismo entre os anos de 1980 e 2010 e
Hansen et al. (2011), ao explorarem artigos desde 1990, envolvendo oportunidades
empresariais em revistas de empreendedorismo altamente citadas, não adotaram as
subdivisões temporais.
Para este estudo, o horizonte temporal estabelecido para as buscas (1990 – maio/2013) foi
estratificado da seguinte maneira: período 1: (1990 – 2000); período 2: (2001 – 2005);
período 3: (2006 – 2010) e período 4: (2011 – maio/2013).

Resultados e discussão
Resultados quantitativos
A abordagem metodológica utilizada permitiu apresentar a evolução temática da EE de forma
gradual distribuída em quatro multiperíodos anuais. Os resultados quantitativos do período
total serão apresentados na seguinte ordem.
i) Palavras-chave mais utilizadas: O número de palavras-chave serve como um indicador da
dinâmica e do status de desenvolvimento de um determinado campo (Muñoz-Leiva et al.,
2012). As 10 palavras-chave mais utilizadas entre os anos de 1990 e maio de 2013 encontramse organizadas em ordem decrescente na Tabela 1.
Tabela 1
Lista das 10 palavras-chave mais utilizadas (entre 853)
Nº
Nome
Artigos
Palavras do autor
ENTREPRENEURSHIP
65
55
1
ENTREPRENEURSHIP-EDUCATION
54
37
2
EDUCATION
17
13
3
KNOWLEDGE
7
6
4
LEARNING
7
3
5
HIGHER-EDUCATION
6
6
6
SELF-EFFICACY
6
6
7
TECHNOLOGY-TRANSFER
6
6
8
UNIVERSITY
3
3
9
BUSINESS
2
2
10
Fonte: Elaboração própria

Palavras Adicionadas
10
17
4
1
4
0
0
0
0
0

4

ii) Número de artigos publicados por subperíodo: As publicações científicas do campo
cresceram significativamente, a partir de 2006 (Gráfico 1).
Gráfico 1
Documentos por período
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Fonte: Relatório SciMAT

iii) Artigos mais citados: Na Tabela 2, poderá ser visualizada a lista dos dez artigos mais
citados (entre 274) da amostra.
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Tabela 2
Lista dos 10 artigos mais citados (entre 274) da amostra
Título
Autor
The promise of entrepreneurship as a field of research
VENKATARAMAN, SHANE &
Entrepreneurship - productive, unproductive, and destructive
BAUMOL
Initial human and financial capital as predictors of new venture COOPER, GIMENOGASCON &
performance
WOO
Social and commercial entrepreneurship: same, different, or AUSTIN, STEVENSON & WEIboth?
SKILLERN
The relationship of entrepreneurial traits, skill, and motivation to BAUM & LOCKE
subsequent venture growth
The cognitive perspective: a valuable tool for answering BARON
entrepreneurship's basic "why" questions
The mediating role of self-efficacy in the development of ZHAO, SEIBERT & HILLS
entrepreneurial intentions
The effects of embeddedness on the entrepreneurial process
JACK & ANDERSON
The chronology and intellectual trajectory of american KATZ
entrepreneurship education 1876-1999
Opportunity recognition as pattern recognition: how BARON
entrepreneurs "connect the dots" to identify new business
opportunities

Ano
2000
1990
1994

Citações
1316
571
327

2006

165

2004

141

2004

132

2005

129

2002
2003

111
109

2006

85

iv) Jornais que mais publicaram: A base de publicações revela o fato de que pouco mais da
metade (53.1%) dos artigos encontrados estão concentrados em cinco revistas, que se
especializam em empreendedorismo (Ver Tabela 3).
Tabela 3
Lista dos 5 Jornais (entre 128) que mais publicaram
Nº
JOURNAL OF BUSINESS VENTURING
1
ACADEMY OF MANAGEMENT LEARNING & EDUCATION
2
ENTREPRENEURSHIP AND REGIONAL DEVELOPMENT
3
ENTREPRENEURSHIP THEORY ANDPRACTICE
4
INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP AND MANAGEMENT JOURNAL
5
Fonte: Elaboração própria

Documentos
21
17
11
10
9

%
16.4
13.3
8.6
7.8
7.0

5

É possível observar que não há um único jornal específico voltado à educação para o
empreendedorismo. Isso pode significar que, embora seja visível o crescimento do campo,
ainda é necessário avançar muito em termos de pesquisas e reconhecimento acadêmico.
Resultados qualitativos
A evolução longitudinal conceitual da educação para o empreendedorismo pode ser
visualizada a partir da Figura 1. Os resultados revelam uma disciplina altamente dinâmica; no
entanto, o estado do conhecimento sobre sua estrutura e evolução continua a ser limitado.
Figura 1
Evolução temática da educação para o empreendedorismo no períro compreendido entre
1990 e maio de 2013

Fonte: Relatório SciMAT

No primeiro período, o termo “Empreendedorismo” era o tema central do cluster. No segundo
período, embora a estrutura da rede tenha sofrido alterações, o termo “Empreendedorismo”,
ainda ocupava a posição central do cluster. A mudança não foi demasiadamente dramática.
Muitos dos termos que apareceram no período anterior apareceram mais uma vez no período
subsequente.
No período seguinte, com o aumento significativo de documentos (Ver Gráfico 1), foram
constituídos quatros clusters temáticos: empreendedorismo, educação secundária,
internacionalização e educação empresarial. Os dois primeiros surgiram com a evolução do
cluster empreendedorismo do período anterior e dos novos documentos. Os dois últimos
tiveram sua constituição com base, exclusivamente, nos novos documentos. No último
período, foram estabelecidos dois clusters: educação para o empreendedorismo e capital
humano, sendo que o primeiro cluster sofreu influências diretas dos clusters
empreendedorismo, educação secundária e internacionalização, e o segundo dos clusters
internacionalização e educação empresarial do período que antecede.
A seguir, serão apresentadas as características e as redes temáticas emergentes do campo em
cada estágio pré-estabelecido.
Período 1: Período embrionário do campo (1990 – 2000).
6

A primeira rede temática foi composta por 22 documentos dos 274 artigos do período total. É
a rede com o menor número de artigos entre todos os períodos.
As definições de EE utilizadas na década de 1990 como suporte teórico para os estudos,
praticamente, concentravam-se naquelas que ofereciam uma abordagem de ensino, no nível
superior, que poderia ajudar a colmatar o fosso entre a academia e o mundo empresarial,
(Sexton et al., 1997; Mitchell et al., 1995; Vesper e Gartner 1997), concentrando-se em
necessidades de aprendizagem comum a ambos, os estudantes e os empresários.
A literatura sobre a EE, no período, foi munida pelos principais debates acadêmicos
alicerçados no pensamento e nas abordagens do desenvolvimento econômico das sociedades.
Naturalmente, tais definições de empreendedorismo, que emergiram do campo, influenciaram,
fortemente, a orientação do ensino do empreendedorismo, que, em termos gerais, era tida
como um conjunto de ensinamentos formais estabelecidos e ofertados pelas IES e escolas de
negócios. Uma educação que informava, treinava e educava quem estivesse interessado em
promover o desenvolvimento socioeconômico por meio do empreendedorismo, criação de
negócios e do desenvolvimento de pequenos negócios (Vesper e Gartner, 1997).
Na árvore de cluster da rede temática (Ver Figura A1 no apêndice A), as diversas interrelações temáticas, que emergiram, podem ser mais bem visualizadas e, por conseguinte, as
análises dos documentos associados ao cluster correspondente ao banco de dados.
Os subdomínios conceituais emergentes com maiores intensidades nas interações da rede, os
principais estudiosos que contribuíram para a formação da rede e o foco de suas investigações
estão na Tabela 4.

Empreendedorismo

Tabela 4
Subdomínios conceituais, principais estudiosos e os investimentos acadêmicos do Período Embrionário.
Cluster
Principais autores
Foco
Subdomínios conceituais
emergentes1
EE Negócios
Sexton, et al. (1997),
Necessidades de formação e treinamento empresarial com foco na
Personalidade
Mitchell e Chesteen (1995),
criação e no desenvolvimento de negócios lucrativos e sustentáveis
Empreendedorismo.
Robinson e Sexton (1994),
Ênfase nos aspectos psico e sociocognitivo;
Hood e Young (1993),
Tentativas de encontrar explicações dos traços de personalidade dos
Brandstatter (1997),
empreendedores
Atitudes, Gênero, Competências
Kourilsky e Walstad (1998)
A triangulação entre essas temáticas configuraram-se como as interempreendedoras
e
relações mais fortes da rede;
Empreendedorismo.
As conclusões dos estudos, de modo geral, levaram a implicações
curriculares importantes para a EE;
Diferenças significativas entre gênero
EE, Modelos e Empreendedorismo.
Béchard
e
Toulouse
Testar modelos didáticos, em programas de treinamento de graduação
(1998),McMullan e Gillin
e de pós-graduação em empreendedorismo nas IES;
(1998);
Porter
(1994);
Uso de metas pedagógicas e métodos alternativos baseados em
Subotzky (1999).
abordagem realista para a educação.
Fonte: Elaboração própria

Em conclusão geral, a rede temática da comunidade científica neste estágio foi caracterizada
pelos seguintes aspectos:
i)
Estágio de desenvolvimento “embrionário”, mais ou menos desprovido
teoricamente de questões e respostas significativas;
ii)
Excessiva preocupação relativa aos efeitos e aos métodos didático-pedagógicos
utilizados para a educação, a formação e o treinamento para o empreendedorismo,
principalmente, aqueles desenvolvidos pelas IES e escolas de negócios norteamericanas;
iii)
As técnicas utilizadas não evidenciaram de forma convincente que o
empreendedorismo poderia ser influenciado por programas educacionais
1

Temas particulares ou áreas temáticas gerais.
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específicos. Despreocupação com a incorporação de controles básicos, como pré e
pós-testes, grupo de controle, amostras adequadas e tratamento estatísticos pouco
rigorosos.
De certa forma, a aceitação do empreendedorismo como uma disciplina de valor,
principalmente, no meio acadêmico, deslocaria os educadores e investigadores para posições
privilegiadas de fazer contribuições no século XXI muito mais convincentes do que os
pioneiros fizeram no século passado, o que pode ser considerado um grande sucesso para um
campo que há 20 anos era incerto de si mesmo.
Período 2: Período de crescimento do campo (2001 – 2005).
A segunda rede temática correspondente inclui 29 artigos distribuídos num único cluster
evoluído do período 1.
Nessa década, as definições de empreendedorismo continuaram relacionadas com a promoção
do aumento da eficiência econômica, da inovação ao mercado e da criação de novos postos de
trabalho. Nesse sentido, a EE, não apenas incorporou esse pensamento, como acrescentou as
percepções da aprendizagem formal relacionados ao empreendedorismo a partir de aspectos
comportamentais e culturais, como a autoeficácia empreendedora (Zahao et al., 2005); a
capacidade de identificar oportunidades (Detienne e Chandler, 2004); as competências
empreendedoras Oosterbeek et al., 2010).
Na Tabela 5, estão os subdomínios conceituais emergentes com maiores intensidades nas
interações da rede, os principais estudiosos que contribuíram para a formação da rede e o foco
de suas investigações.

Empreendedorismo

Tabela 5
Subdomínios conceituais emergentes, principais estudiosos e seus investimentos acadêmicos do Período de Crescimento.
Cluster
Subdomínios conceituais
Principais autores
Foco
emergentes
Aprendizagem
Honig (2004); (Wee, 2004); Exploração dos aspectos curriculares dos cursos e
empreendedora,
EE, (Klandt, 2004); Detienne e programas de empreendedorismo.
Currículo
e Chandler (2004); Kierulff Preocupação com o desenvolvimento de empresários
Empreendedorismo.
(2005); Shepherd (2004)
inovadores e capazes de responderem aos desafios do
contexto;
Aprendizagem
Traz à tona as preocupações, em termos de intenções
empreendedora,
Culturas,
empreendedoras, alienações, motivações e barreiras
Negócios
e
percebidas para a partida de negócio em contextos regionais
Empreendedorismo.
diferentes;
Associação entre os valores culturais e a aprendizagem
empreendedora,
Negócios, Universidades e Detienne e Chandler, 2004; As IES estavam se tornando em instituições do
Empreendedorismo.
Carayannis et al., 2003
conhecimento envolvidas na criação, partilha e transferência
do conhecimento empresarial.
EE,
Infraestrutura
e Katz (2003)
Preocupação com o crescimento e a demanda dos elementos
Empreendedorismo.
da infraestrutura formal do campo.
Intenções empreendedoras, Zahao et al., 2005; DE Foco específico sobre o impacto da EE em que a
Competências
Clercq, e Arenius (2006).
autoeficácia empreendedora medeia a relação entre os
empreendedoras
e
fatores antecedentes e as intenções empreendedoras dos
Empreendedorismo.
alunos.
Fonte: Elaboração própria

Em conclusão geral, a rede temática da comunidade científica, nesse estágio, foi caracterizada
pelos seguintes aspectos:
i)

Tendência de crescimento da EE em todo o mundo mesmo que o corpo docente
não se encontrasse preparado adequadamente para assumi-lo;
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ii)
iii)
iv)

v)
vi)
vii)

Mudanças nas práticas didático-pedagógicas com ênfase nas estruturas curriculares
inovadoras, principalmente, aquelas que conjugavam a teoria e a prática;
Manutenção significativa da pesquisa em EE centrada no contexto da educação
formal, nomeadamente, a nível terciário;
Nível de conhecimento multifacetado expandindo-se para cursos que, até então,
tinham pouco contato com as questões empresariais, como Engenharias e
Computação;
Escassez de pesquisadores, avaliando sistematicamente o impacto da EE na
atividade empresarial;
Rede temática mais diversificada com a inclusão de múltiplas temáticas;
Tratamento estatístico e outros procedimentos metodológicos pouco rigorosos.

Período 3: Período de crescimento rumo à maturidade do campo ( 2006 – 2010).
A quantidade expressiva levantada de estudos nesse período iniciava um estágio que
provocaria certa inquietação acerca das principais definições da EE adotadas nos períodos
anteriores. A interdisciplinaridade e as interações entre os subdomínios conceituais de
períodos anteriores e os novos, a partir do ano de 2006, fixaram pelos critérios préestabelecidos, quatros cluster temáticos: i) Cluster Empreendedorismo; ii) Cluster Educação
secundária; iii) Cluster Internacionalização; iv) Cluster Educação empresarial.
Embora as principais definições adotadas anteriormente não tenham sofrido alterações
radicais na sua estrutura, essas novas definições vieram confirmar e, ao mesmo tempo,
acrescentar elementos na relação entre a EE e aspectos ligados à inovação (Youtie e Shapira
(2008), às contribuições para o desenvolvimento econômico e social (Arroyo-Vazquez et al.,
2010), às taxas de autoemprego juvenil (Schroder e Schmitt-rodermund, 2006); à autoeficácia
empreendedora (DE Clercq e Arenius, 2006), entre outros.
Os quatro clusters foram constituídos a partir da entrada de novos documentos, para além dos
nexos temáticos do período anterior. Todas as inter-relações temáticas internas podem ser
visualizadas na árvore de cluster nas Figuras A3, A4, A5 e A6 no Apêndice A. De fato, o
estabelecimento de quatro clusters temáticos, nesse período, é um indício de que o campo da
EE ficou muito mais eclético, abrangente e interdisciplinar
As principais características que emergiram a partir dos quatros agrupamentos temáticos do
período podem ser consideradas como “pegadas” relativas aos processos de evolução do
conhecimento científico do campo rumo à maturidade. Por exemplo, os impactos desses
programas sobre as intenções empreendedoras e os modelos de ensino e de aprendizagem, que
dominaram a prática e as reflexões acadêmicas do campo, estimulando a criação de novos
negócios de sucesso, ou, ainda, um comportamento intraempreendedor, continuaram na mesa
do debate acadêmico.
Na Tabela 7, de forma sintética, estão apresentados os subdomínios conceituais, os principais
estudiosos e os focos acadêmicos do período.
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Tabela 6
Subdomínios conceituais emergentes, principais estudiosos e os investimentos acadêmicos.
Cluster
Subdomínios conceituais
Principais autores
Foco
emergentes
EE;
Inovação, Bramwell e Wolfe (2008); O papel das IES como liderança regional e geradora de
Universidades; Negócios; Youtie e Shapira (2008), conhecimentos comercializáveis;
Empreendedorismo.
Arroyo-Vazquez et al. Contribuições das IES para o desenvolvimento do
(2010)
empreendedorismo.
EE;
Aprendizagem Parker (2006); Oosterbeek As atividades do processo de ensino-aprendizagem que
empreendedora;
et al.(2010); Okudan, e influenciavam
o
desenvolvimento
do
espírito
Competências
Rzasa (2006); Pittaway e empreendedor e das competências empreendedoras;
empreendedoras;
Cope (2007).
A natureza da aprendizagem empresarial, os
Empreendedorismo.
determinantes dos processos e os fatores-chave da
aprendizagem.
Culturas;
Intenções Von Graevenitz et al. Abordagens cognitivas;
empreendedoras;
(2010); DE Clercq e Fatores que afetam as intenções empreendedoras;
Empreendedorismo.
Arenius (2006); Souitaris Formação sociocultural;
et al. (2007); Gurel (2010).
Influência exògena da EE2 sobre as intenções.
Família;
Carreiras, Schroder
e
Schmitt- A EE no nível secundário ganhou importância e
Educ.
Personalidade; etworks;
rodermund
(2006); reconhecimento da comunidade científica;
Secundária
Educ. Secundária.
Komulaine et al. (2009); Exploração dos requisitos pessoais e das competências
Thomas- (2009).
para atividades empreendedoras dos adolescentes.
Internacionali
Gestão, Conhecimento e Stromquist
(2007); Os esforços de internacionalização das IES;
zação
Internacionalização.
Elenurm (2008); Evans et Expansão dos estudos para além de suas bases locais;
al. (2007); Youtie e Fatores e equipes de aprendizagem multiculturais;
Shapira (2008).
Compartilhamento de conhecimentos.
Educação
Luthje e Prugl (2006); Planejamento de novos negócios;
empresarial
Berglund e Johansson Compensar um viés antiplanejamento de negócios
(2007); Ben-Zvi (2010).
presente na literatura; Ferramentas de ensino.
Fonte: Elaboração própria

Em conclusão geral, a rede temática da comunidade científica, nesse estágio, foi caracterizada
pelos seguintes aspectos:
i)
ii)
iii)
iv)

A EE acumulou maiores investimentos científicos integrados ao contexto do
ensino secundário;
As estratégias pedagógicas associadas ao debate em torno da educação empresarial
focadas em planos de negócios estavam desaparecendo da rede;
Interesse crescente da comunidade pelas abordagens cognitivas, entre elas, as
intenções empreendedoras, a autoeficácia e as competências empreendedoras;
Os procedimentos metodológicos dos estudos, de modo geral, ofereceram nível
relativamente baixo de design de investigação com controles básicos rigorosos, os
pré e pós-testes, grupos de controle, tratamentos estatísticos e, muito menos, dados
comparativos completos e longitudinais. No entanto, houve um crescimento
significativo na utilização de estudos de casos, principalmente, no âmbito
universitário;

Período 4: Período da maturidade do campo (2011 -2013).
Finalmente, a EE cada vez mais presente nas IES, acompanha, tal como esperado, as mesmas
tendências inclusivas e abrangentes das definições dadas ao empreendedorismo na década
anterior. As definições pendenciaram de acordo com as evoluções das definições do
empreendedorismo. As abordagens da rede extrapolaram o sentido da EE tão somente para
impactar as escolhas de carreira empresarial das pessoas, ou treinar aquelas que já carregam
aptidões empreendedoras e, adicionaram as atitudes, os valores e as concepções das próprias
habilidades, competências e inteligência pessoais.

2

Educação para o empreendedorismo
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Seikkula-Leino (2011) desencadeia um intenso debate sobre como redefinir o
empreendedorismo e, consequentemente, a EE com argumentos diferentes dos investigadores,
que, até então, utilizaram a visão tradicional do empreendedor/empreendedorismo sustentado
apenas pelo debate acadêmico em torno do desenvolvimento econômico e da criação de novos
negócios sustentáveis e inovadores.
Com o alto índice de conectividade e a entrada de novos documentos nesse período, a rede
temática foi constituída por dois clusters distintos: i) Educação para o empreendedorismo
surgiu pela primeira vez como tema central em todo o período analisado, evoluindo a partir
dos clusters Empreendedorismo, Educação secundária e Internacionalização do período
anterior, ou seja, existiram vários nexos conceituais entre os clusters desses períodos; ii)
Capital humano, para além da entrada de novos documentos foi constituído, também, da
evolução dos clusters Internacionalização e Educação empresarial (Ver Figura 5).
Todas as inter-relações temáticas dos dois clusters das redes temáticas do período estão
disponíveis nas figuras A7 e A8 – Apêndice A.
Na Tabela 8, de forma sintética, estão apresentados os subdomínios conceituais, os principais
estudiosos e os investimentos acadêmicos do período.

Educação para o
empreendedorismo

Cluster

Capital
humano

Tabela 7
Subdomínios conceituais emergentes, principais estudiosos e os investimentos acadêmicos.
Subdomínios conceituais
Principais autores
Investimentos
emergentes
Culturas,
Empreendedorismo, Lee et al. (2011); Liñán EE explorando, principalmente, o papel da cultura
Intenções
empreendedoras, et al. (2011); Guerrero e regional e institucional;
Universidades,
Competências Urbano
(2012); IES empreendedoras, com ensino, pesquisa e missões
Giacomin et al. (2011).
empresariais;
empreendedoras e EE.
Determinantes das intenções e das competências
empreendedoras.
Currículo,
C
Competências Fairlie e Holleran (2011); Desenvolvimento do empreendedorismo no currículo
empreendedoras,
Seikkula-Leino (2011); escolar;
Empreendedorismo e EE.
Korhoen et al. (2012).
Desenvolvimento das competências empreendedoras;
Conhecimento,
Intenções
empreendedoras,
Aprendizagem
empreendedora e EE.

Pittaway et al. (2011);
Walter, e Dohse (2012);
Sanchez (2011).

Criatividade, Venture, Meta-análise
e Capital humano.

Obschonka et al. (2011);
Dutta e Merenda (2011).

O papel da aprendizagem e do conhecimento no
processo empreendedor;
Foco nos modelos de intenções;
Teorias do comportamento.
Capital humano e capital social associados às
competências empresariais

Fonte: Elaboração própria

Em conclusão geral, esse estágio de desenvolvimento do campo foi caracterizado pelos
seguintes aspectos:
i)
A EE ocupou uma posição privilegiada no debate com temas bem desenvolvidos
internamente na rede, embora as temáticas associadas ao Capital humano sejam
susceptíveis de desaparecer;
ii)
A rede consiste numa teia mais entrelaçada, ampla e heterogênea;
iii)
Diversidade de técnicas e análises estatísticas mais rigorosas, com amostras
generosas e estudos longitudinais;
Considerações finais
O processo de construção e evolução da rede temática da EE, como um campo científico
atravessou vários estágios de desenvolvimento para alcançar o estágio da maturidade
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científica atual. O campo, depois de sair do seu estágio embrionário na década de 1990, chega
à sua maturidade em 2013 como um campo científico com muitas contribuições para o
conhecimento da área, com confirmações e desconfirmações de achados relevantes e acima de
tudo com a responsabilidade de aprofundar, principalmente, aqueles conteúdos pouco
explorados ou explorados com baixo nível de rigor científico.
A evolução longitudinal conceitual da educação para o empreendedorismo teve muitos
significados diferentes, com focos distintos em vários momentos e em vários contextos. O
desafio consiste em reformular os programas, incluindo os processos de ensino, de forma a
que as competências empreendedoras, os conhecimentos do mundo empresarial e a
capacidade de criar e gerir empreendimentos ocupe destaque nas matrizes curriculares. De
modo geral, as instituições educativas, em todos os níveis, ainda, não encontraram um ponto
norteador comum para promover as inovações pedagógicas necessárias, contemplando as
teorias de aprendizagem e atendendo às expectativas do ambiente real.
Serão necessárias outras avaliações, em períodos subsequentes, para saber se o interesse da
comunidade científica pelo protagonismo da educação para o empreendedorismo como
instrumento eficaz, capaz de contribuir para o desenvolvimento econômico regional
institucional, assim como o desenvolvimento de crenças, valores e atitudes para o
empreendedorismo como uma alternativa profissional manter-se-á atraente.
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Figura A1 – Rede temática do Cluster 1 – Período 0

Figura A2 – Rede temática do Cluster 1 – Período 1

Figura A3 – Rede temática do Cluster 1 – Período 2

Figura A4 – Rede temática do Cluster 2 – Período 2
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Figura A5 – Rede temática do Cluster 3 – Período 2

Figura A 6 – Rede temática do Cluster 4 – Período 2

Figura A7 – Rede temática do Cluster 1 – Período 3

Figura A8 – Rede temática do Cluster 2 – Período3

Fonte: Relatório sciMAT
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