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Resumo 

O mundo globalizado e neoliberal traz efeitos significativos do ponto de vista econômico que 

repercutem no âmbito social ao passo que precariza as condições e relações de trabalho em 

virtude da flexibilização e desregulamentação dos direitos dos trabalhadores. Esse cenário 

acaba sendo palco para ascensão de dois movimentos, cada qual com sua ideologia específica: 

de um lado o Empreendedorismo que traz um discurso na maioria das vezes vinculado a 

possibilidade de solucionar o desemprego estrutural e de outro lado a Economia Solidária que 

se apresenta como um movimento social contra hegemônico baseado em princípios de 

autogestão e solidariedade. As Instituições de Ensino Superior incorporam ambos discursos a 

depender das características específicas de seus cursos, seja por meio de ensino, pesquisa ou 

extensão. Embora em alguns momentos os discursos se limitem ao viés econômico, 

reforçando muitas peculiaridades do projeto neoliberal, a tendência de uma abordagem mais 

crítica do empreendedorismo e o fortalecimento ideológico dos pressupostos principais da 

Economia Solidária convergem com o papel dessas instituições na reflexão acerca da inclusão 

social. 

Palavras-chave: Neoliberalismo; Instituições de Ensino Superior; Empreendedorismo; 

Economia Solidária. 

 

 

 



  

 

1. Introdução 

As transformações ocorridas no mundo do trabalho refletem os processos políticos, 

econômicos e culturais que as contextualizam. De maneira geral, se apresentam como 

consequências – e em alguns momentos como causa – de transformações tecnológicas nos 

processos produtivos e no próprio funcionamento dos mercados e de mudanças em direitos 

civis, trabalhistas e políticos bem como em sua forma de exercê-los e promovê-los. 

Tal contexto decorrente de um mundo globalizado e neoliberal traz efeitos 

significativos do ponto de vista econômico, manifestado por meio de uma reestruturação 

produtiva que repercutem no âmbito social ao passo que precariza as condições e relações de 

trabalho em virtude da flexibilização e desregulamentação dos direitos dos trabalhadores. 

Castro e Nunes (2014) identificaram após algumas décadas que essas transformações 

fizeram com que os trabalhadores fossem ideologicamente induzidos a acreditar que essa 

reestruturação e suas consequências – desemprego estrutural e inviabilização da manutenção 

do emprego - eram um mal necessário para manter o mercado de trabalho. 

Esse cenário acaba sendo palco para ascensão de dois movimentos, cada qual com sua 

ideologia específica: de um lado o Empreendedorismo que traz um discurso na maioria das 

vezes vinculado a possibilidade de solucionar o desemprego estrutural e de outro lado a 

Economia Solidária que se apresenta como um movimento social contra hegemônico baseado 

em princípios de autogestão e solidariedade. 

As Instituições de Ensino Superior incorporam ambos discursos a depender das 

características específicas de seus cursos, seja por meio de ensino, pesquisa ou extensão. A 

reflexão em torno dessas temáticas e o produto dessas reflexões (sejam publicações ou cursos) 

assumem algumas características inerentes ao que se é esperado dessas instituições que atuam 

e formam futuros profissionais que atuarão na lógica de mercado. 

Tendo em vista as características do Ensino Superior no Brasil e suas demandas em 

um contexto neoliberal, o presente trabalho tem como objetivo refletir sobre as abordagens 

acadêmicas em torno do Empreendedorismo e da Economia Solidária. Entre os objetivos 

específicos, foram considerados os seguintes: Identificar as principais consequências das 

transformações no mundo do trabalho; Conceituar Empreendedorismo e Economia Solidária; 

Apresentar de que forma as Instituições de Ensino Superior tratam essas temáticas. 



  

 

A pesquisa é de natureza qualitativa, de cunho bibliográfico e documental. O trabalho 

está dividido da seguinte forma: a primeira seção traz algumas informações acerca do projeto 

neoliberal e da globalização seguida de como as Instituições de Ensino superior se apresentam 

nesse contexto. As próximas seções contêm os conceitos de Empreendedorismo e Economia 

Solidária, seguida de uma parte sobre as formas de abordar tais conceitos dentro das 

Instituições de Ensino Superior. Por fim, têm-se as considerações finais. 

 

2. Neoliberalismo e Globalização 

Para Harvey (2008), o neoliberalismo consiste em uma teoria das práticas político- 

econômicas a qual defende que o bem estar humano pode ser proporcionado “liberando-se as 

liberdades e capacidades empreendedoras individuais no âmbito de uma estrutura institucional 

caracterizada por sólidos direitos a propriedade privada, livres mercados e livre comércio” 

(HARVEY, 2008, p. 06). 

Nesse sentido, o autor acrescenta que o papel do Estado é criar possibilidades para 

garantir essas questões, seja por meio da criação e preservação de uma estrutura institucional 

apropriada a tais práticas ou pelo estabelecimento de funções militares, da polícia e legais que 

assegurem a propriedade privada e o funcionamento do mercado. 

“Mais do que o fenômeno do livre-comércio e, no seu interior, a livre circulação do 

capital, a globalização foi a aceitação do modelo neoliberal como modelo macroeconômico da 

sociedade contemporânea”. (GURGEL, 2003, p. 123). Para o autor, a essência da 

globalização é o neoliberalismo, já que o intenso fluxo de capitais o qual tanto se fala nada 

mais é que um efeito da desregulamentação dos mercados de capitais nacionais que está 

englobado em parte do projeto neoliberal. 

Nesse sentido, o neoliberalismo acaba inspirando políticas públicas desde o âmbito 

econômico ao social, estendendo-se a base na superestrutura de organização da administração 

dos negócios, “na reorganização da produção, nas formulações teóricas que orientam essa 

reorganização, na ilusão e na alusão da administração contemporânea, a administração 

flexível”. (GURGEL, 2003, p. 124). 

Souza e Gurgel (2016) mencionam que enquanto a lógica fordista necessitava do 

keynesianismo, o contexto da indústria flexível carecia da liberdade de mercado bem como da 

abolição de parte dos controles estatais sobre as condições de uso da força de trabalho. Ou 



  

 

seja, o contexto neoliberal proporciona o desenvolvimento desse tipo de produção e abarca 

todas as suas consequências. 

As novas tecnologias no campo produtivo e de gestão possuem um papel relevante do 

ponto de vista da elevada exploração e diminuição dos salários, segundo Gurgel (2003). A 

reengenharia, downsizing, multifuncionalidade são recursos metodológicos de gestão que 

geram reduções drásticas nos custos acarretando a dispensa de grande volume de mão de obra, 

resultando não só em desemprego como em salários mais baixos. 

Ou seja, Castro e Nunes (2014) enfatizam que as consequências neoliberais e da 

globalização assumiram no campo econômico essa reestrutura produtiva enquanto no aspecto 

social contribuiu para a precarização das condições e relações de trabalho, em virtude da 

desregulamentação e relativização dos direitos dos trabalhadores. 

Com isso, o desemprego crônico faz com que os trabalhadores se sujeitem às regras do 

mercado que segundo os mesmos autores compreendem formas precarizadas de trabalho - por 

meio de funções que admitem trabalhadores temporários, em tempo parcial, terceirizados, 

subcontratados - bem como pelas situações de informalidade – indivíduos que trabalham por 

conta própria ou aqueles que são assalariados sem qualquer registro em carteira. 

 

2.1 Instituições de Ensino Superior no projeto neoliberal 

O neoliberalismo se tornou hegemônico como modalidade de discurso e passou a 

afetar tão amplamente os modos de pensamento que se incorporou às maneiras cotidianas de 

muitas pessoas interpretarem, viverem e compreenderem o mundo” (HARVEY, 2008, p.07). 

O autor afirma que no cenário atual, os defensores da proposta neoliberal acabam assumindo 

posições de considerável influência em diversos campos, entre eles no campo educacional e 

especificamente nas Universidades e no “campo das ideias”. 

Neto e Campos (2017) afirmam que a educação deixou de ser uma forma espontânea 

de o ser humano olhar para o sujeito e a natureza, passando a ser visto como uma ferramenta 

importante para se formar cidadãos de acordo com a lógica dominante instituída, ou seja, 

servindo ao projeto neoliberal. Para os autores, o cidadão deixa de ter direitos e passa a ser 

agente responsável pelo seu progresso e desenvolvimento. 

Os autores identificam que apesar de organizações mundiais, como a Organização 

Mundial do Trabalho (OMT), admitirem que a educação possui um papel central na 



  

 

atualidade, infere-se a partir delas que determinadas questões fortalecem o discurso neoliberal, 

já que: 

Defendem a qualidade da educação para que os alunos aprendam as 

competências necessárias para o mercado; clamam pela igualdade visando 

atingir as metas colocadas pelos próprios órgãos internacionais por meio de 

resultados obtidos em avaliações globais, mas defendem a meritocracia e o 

reconhecimento; decorrente disso, continuam falando em criar cada vez mais 

sistemas de avaliação; discursam sobre autonomia e participação da 

sociedade, mas não questionam o formato da escola tradicional. (NETO & 

CAMPOS, 2017, p. 10997). 

 

Maurício Tragtenberg (1982) acredita que o modo de produção dominante – o 

capitalismo - determina o tipo de formação por meio das transformações introduzidas na 

escola, que coloca em relação professores e alunos. A universidade se traduz como um espaço 

que reproduz esse modo de produção, não apenas pela ideologia que transmite, como também 

pelos “servos que ela forma” (TRAGTENBERG, 1982, p.13). 

Surge assim para Tragtenberg (1982) a pedagogia burocrática a qual transmite a 

ideologia dominante bem como forma indivíduos para serem absorvidos pelo mercado de 

trabalho. Para o autor, não existe neutralidade em relação à universidade por se tratar de uma 

instituição de classe na qual as contradições de classe aparecem, caracterizando-se como 

instituição dominante ligada à dominação. A “delinquência acadêmica” consiste na existência 

de estruturas de ensino onde as técnicas se tornam fins, e estes são esquecidos. 

“Historicamente prevalecem na universidade posicionamentos coniventes com os 

interesses dos grupos dominantes” (HECKERT, 2004, P.07). A autora entende que isso se dá 

pelo fato de a sociedade não se apresentar como uma unidade e sim como passível de 

interesses conflitantes e contraditórios em que grande parte da população se insere em um 

processo de exclusão. 

“Tragtenberg também alertou para o risco de o tecnicismo superar o humanismo, 

transformando as universidades em “multiversidades”, ou seja, “multinacionais da educação” 

que, ao “mercadorizarem” o ensino, se afastam de seu papel social” (PAULA, 2001, p. 78). 

Especificamente no Brasil, as políticas neoliberais voltadas às universidades, iniciadas 

na metade da década de 1980 e aprofundadas pelo governo de Fernando Collor e Fernando 

Henrique Cardoso, segundo Paula (2003), apresentaram grande desinvestimento do Estado no 

campo da pesquisa científica e tecnológica, abandono em relação ao ensino universitário 



  

 

público – principalmente de graduação. Nesse momento, procurou-se transformá-las “em 

máquinas prestadoras de serviços ao setor produtivo, através das parcerias com as empresas e 

das consultorias” (PAULA, 2003, p. 56). 

 

3. Empreendedorismo 

Fernandes (2019) pontua que o crescimento da importância do Empreendedorismo é 

simultâneo as transformações no papel do Estado e a disseminação do neoliberalismo vivido 

na década de 1980, sobretudo tendo em vista os governos Thatcher (1979 – 1990) e Reagan 

(1981 – 1989). De maneira geral, sobre esses governos: 

Em um primeiro momento, houve uma intensificação de políticas que 

visassem a proteção e apoio às pequenas empresas, devido às desvantagens 

de custo (cost disadvantages) que estas teriam em relação às grandes 

empresas. Posteriormente ocorreu o crescimento das ações de estímulo ao 

empreendedorismo, fomentando o autoemprego e criação de novos negócios 

(FERNANDES, 2019, p.11). 

 

Drucker (1986) define Empreendedorismo como a transformação de ideias em 

oportunidades de negócio, por meio da combinação de indivíduos e processos. Segundo o 

autor, sua base está na inovação sistemática e constante alcançada com trabalho disciplinado 

que se desenvolve através de quatro princípios: inovação, mensuração de desempenho, 

aprendizado contínuo e estruturação organizacional. 

Dornelas (2008), por sua vez, entende que a melhor definição de Empreendedorismo é 

o “o envolvimento de pessoas e processos que, em conjunto, levam à transformação de ideias 

em oportunidades. E a perfeita implementação destas oportunidades leva à criação de 

negócios de sucesso” (DORNELAS, 2008, p.39). O autor afirma que o termo abrange 

inúmeras definições, embora uma das mais antigas seja de Joseph Schumpeter, de 1949. 

Fernandes (2019) aponta que a ideia de que o empreendedorismo é o motor para o 

desenvolvimento econômico está alicerçada em economistas clássicos como Schumpeter, 

sobretudo na primeira metade do século XX. Este autor coloca o empreendedor como figura 

central da ruptura dos ciclos econômicos e sua consequente expansão, em sua obra “Teoria do 

Desenvolvimento Econômico”. 

Já em sua obra “Capitalismo, Socialismo e Democracia” que data 1942, Castro e 

Nunes (2014) mencionam que o autor relaciona empreendedorismo como uma atividade 

inerente ao capitalismo de produção de mercadorias – processo denominado como “destruição 



  

 

criadora” – em que o empreendedor assume o papel de desenvolver novos produtos, métodos 

e novos mercados, criando assim novas organizações ou revitalizando organizações antigas. 

Ou seja, a inovação já foi era incorporada ao sentido do termo desde os clássicos. 

Tendo em vista a abordagem mais recente, de maneira geral, o discurso empreendedor 

acaba recebendo um amparo muito forte de um senso comum que denota um viés ideológico, 

que de maneira geral, se baseia nos seguintes pressupostos: 

i) de que o ethos empreendedor, enquanto característica universal pode 

ser desempenhado indiscriminadamente por todo e qualquer indivíduo, 

excluído ou não do sistema produtor de mercadorias; ii) de que o 

empreendedorismo consiste em uma boa solução para o problema do 

desemprego estrutural; e, finalmente iii) de que serão aproveitadas, a partir 

da razão empreendedora, características inerentes aos próprios indivíduos 

que, “naturalmente”, já possuem o DNA de empreendedor. (CASTRO & 

NUNES, 2014, p.121). 

 

No Brasil, de acordo com Dornelas (2008), a temática começa a tomar forma a partir 

da década de 1990 por meio de entidades como o Sebrae (Serviço Brasileiro de apoio às 

Micro e Pequenas empresas) e Softex (Sociedade Brasileira para Exportação de Softwares). A 

primeira entidade é até hoje reconhecida por apoiar o pequeno empresário brasileiro que 

busca suporte para abrir seu negócio, enquanto programas criados no âmbito da Softex junto a 

incubadoras de empresas e universidades despertaram o interesse da sociedade brasileira 

sobre o tema. 

Segundo relatório executivo do Brasil pela pesquisa Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) de 2017, a principal atividade econômica de empreendedores em estágio inicial no 

país é a de serviços com 72% enquanto a área industrial – abrangendo aqui atividades 

industriais manufatureiras e pouco intensivas – é de 27%. Tendo em vista os empreendedores 

estabelecidos, estes números passam para 67% e 42,1%, respectivamente. Para Dornelas 

(2008) existem dois tipos de empreendedorismo de acordo com relatórios de pesquisa GEM. 

O empreendedorismo de oportunidade que está atrelado à inovação e acaba proporcionando 

desenvolvimento econômico e o empreendedorismo de necessidade associado ao candidato a 

empreendedor que está desempregado e se aventura sem adequado planejamento. 

Para Castro e Nunes (2014), no contexto neoliberal, há uma grande parcela da 

população que se sente atraída pelo empreendedorismo, não somente os excluídos sociais - 

desempregados e trabalhadores informais - como também os que se encontram em 



  

 

subempregos – empregos oriundos deste contexto o qual reflete menor garantia de direitos a 

trabalhadores. Sendo assim, alguns se aventuram no empreendedorismo por necessidade. 

Enfatizando as consequências do projeto neoliberal, os autores relatam ainda, tendo 

em vista o cenário brasileiro, a produção da legislação recente com a figura do 

Microeemprendedor Individual (MEI), “apresentado por seus defensores não apenas como 

solução para o desemprego estrutural e a informalidade, como também para as contradições 

inerentes à relação capital/trabalho” (CASTRO & NUNES, 2014, p. 120). O relatório 

executivo do Brasil (GEM/2017), já mencionado, indicou, segundo a opinião de especialistas, 

que entre os fatores favoráveis para abertura e manutenção de negócios no país, encontram-se: 

as próprias características da população brasileira (65%), capacidade de superação e 

enfrentamento de desafios, poucas barreiras para abertura desses negócios e acesso aos 

consumidores (50%) e por fim, as políticas governamentais de incentivo (26,7%), neste 

último, fazendo referência ao MEI. 

No entanto, Fernandes (2019) no desenvolvimento de sua pesquisa percebeu que os 

países reconhecidos como mais empreendedores – listados no GEM - são também lugares 

onde há grande desigualdade social. Ou seja, embora muitos indivíduos tenham iniciativas 

empreendedoras, isto não é suficiente para que as pessoas saiam da pobreza, tendo em vista 

que ao se empreender por necessidade muitos aspectos fundamentais - como planejamento - 

não são considerados na concepção de um negócio, acarretando na mortalidade do mesmo. 

 

4. Economia Solidária 

De acordo com Faria (2009), a Economia Solidária surge a partir de uma série de lutas 

sociais e reflexões sobre as alternativas organizacionais para enfrentar os problemas que 

emergiam de um contexto de crise econômica e de reestruturação produtiva. É nesse cenário 

de instabilidade e elevados índices de desemprego que o movimento da Economia Solidária 

nasce, se caracterizando por uma articulação de trabalhadores em associações ou cooperativas 

com o objetivo de gerar renda, pautando-se em uma gestão democrática e solidária. 

As práticas desse modo de produção são calcadas “em relações de colaboração 

solidária, inspiradas por valores culturais que colocam o ser humano como sujeito e finalidade 

da atividade econômica, em vez da acumulação privada de riqueza em geral e de capital em 

particular” (GOMES et al., 2007, p.37). 



  

 

Singer (2002) salienta que as raízes da economia solidária podem ser encontradas a 

partir de Robert Owen, Charles Fourier e Saint Simon, clássicos do socialismo utópico, sendo 

o primeiro um grande protagonista dos movimentos políticos e sociais na Grã-Betanha nas 

primeiras décadas do século XIX. Sobre a mobilização desses indivíduos por meio da 

construção de alternativas ao modo de produção capitalista, Gurgel (2013, p.123) afirma: 

Charles Fourier concebeu uma comunidade em que os homens escolhiam as 

atividades a que se dedicar e compartilhavam suas produções. Os 

falanstérios, como os definia Fourier, se desenvolveram em vários pontos da 

Europa e em outros países. Robert Owen, empresário inglês, também 

construiu um projeto de sociedade denominado New Harmony, levado à 

prática em alguns países, tendo alguns sobrevivido até os anos finais do 

século XIX. 

 

O terceiro setor e a economia social são ideias com princípios similares as da 

economia solidária, o que as diferem e as conceituam de forma singular vai depender da 

forma como atua e ao mesmo tempo como é direcionada. Os respectivos conceitos também 

dependem do país onde ela ocorre a considerar: o Terceiro Setor, mais comum nos Estados 

Unidos de tradição anglo-saxônica e características filantrópicas; Economia Social, na Europa, 

principalmente na França, visando os direitos sociais; e a Economia Solidária, na América 

Latina, como formas de sobrevivência e modos de organização coletivas e democráticas para 

enfrentamento das iniquidades sociais (FRANÇA FILHO, 2002). 

Faria (2009) indica que, além da finalidade econômica, a ECOSOL também possui um 

carácter social e político, tendo em vista as lutas históricas e resistência dos trabalhadores 

contra o avanço do capitalismo industrial, constituindo “uma forma de defesa das condições 

materiais e políticas de existência pautadas em princípios democráticos e solidários” (FARIA, 

2009, p. 141). 

No Brasil, a economia solidária ressurge na década de 1980 em um cenário onde as 

condições lhes eram favoráveis, ou seja, no período que o país retoma suas ações políticas 

democráticas após o período de intervenção militar (1964 - 1985), quando os partidos de 

esquerda se reorganizam. No mesmo período, o mundo se depara com uma crise de trabalho 

provocado pelas indústrias que promoveram demissão em massa causada pela inovação 

tecnológica (ALVES, 2009). 

O Fórum Social Mundial (FSM) é um movimento que luta contra a expansão do 

neoliberalismo no mundo e vem atuando fortemente com outros grupos a fim de manter a 



  

 

integridade social por meio da economia solidária. Em meio a vários fóruns e debates, a 

questão vem sendo discutida no país juntamente com vários grupos (GOMES et al, 2007). 

De acordo com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária - FBES (2010), vários 

movimentos e iniciativas vêm surgindo desde a década de 1990 com o intuito de tratar o 

assunto abordando suas respectivas iniciativas, tais como: a criação da Associação Nacional 

de Trabalhadores de Empresas de Autogestão (ANTEAG); ações entre as organizações que 

colaboram com outras, articuladas pela ANTEAG, a fim de ajudá-las na estruturação e até 

mesmo na criação de novas organizações; ações de cidadania no que diz respeito ao combate 

à fome e a miséria; surgimento de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares 

(ITCP) com fomento e apoio a iniciativas econômico-solidárias; entre outras. 

Desde então, de acordo com o FBES (2010) a Economia Solidária no país passa a ser 

um assunto que interessa não apenas a quem a pratica, mas também a grupos de lideranças e 

até mesmo aos governantes, uma vez que ficou clara sua viabilidade na manutenção de vários 

empregos e rendas tendo em vista que atinge uma parcela significativa da população 

produtiva. 

 

5. Possibilidades de abordagem do Empreendedorismo e Economia solidária no 

ambiente acadêmico 

Fernandes (2019) revela que a década de 1980 data a ascensão da educação 

empreendedora no meio acadêmico em virtude do momento em que se percebia por um lado, 

a diminuição do número de empregos e por outro, os casos de sucesso de alguns jovens 

empreendedores. 

Castro e Nunes (2014) consideram que o empreendedorismo é um assunto de grande 

relevância embora seu conceito ideológico possa ser trabalhado de duas formas: uma que 

usualmente é escolhida, neutra e descritiva, e outra a qual estes autores optaram, crítica e 

negativa associada ao termo. 

Calás, Smircich e Bourne (2009) entendem que o modo que o empreendedorismo é 

discutido no campo teórico está associado à ideia de crescimento, oportunidades e a criação 

de novos empreendimentos. Dessa forma, elas afirmam que essa temática tem como pretensão 

reproduzir o sistema de produção capitalista, a lógica de mercado a qual “beneficiará” a todos. 



  

 

Em alguns momentos, o ensino sobre Empreendedorismo fica limitado se observado 

na perspectiva estritamente econômica. Dornelas (2008), por exemplo, entende que embora 

haja diferenças a depender do tipo de curso que envolva o tema – se apresentando como mais 

técnico ou de graduação – todos deveriam ter como ênfase as habilidades do empreendedor, 

identificação e análise de oportunidades, na importância do empreendedorismo para o 

desenvolvimento econômico, plano de negócios entre outras questões afins. 

Calás, Smircich e Bourne (2009) propõem uma mudança na perspectiva da abordagem 

do empreendedorismo, buscando-se uma maior criticidade ao se questionar essa atividade 

como passível de diferentes resultados – sejam positivos ou negativos - não apenas no sentido 

econômico. Tal proposta é de fundamental importância já que a temática é objeto de estudo 

em diversas áreas do conhecimento como Economia, Sociologia, Psicologia, Administração, 

Educação e outras, como afirmam Flory, Andreassi e Texeira (2013). 

Fernandes (2019) afirma que apesar dos estudos críticos em empreendedorismo 

(critical entrepreneurship studies) datarem o ano de 2009, tal vertente crítica vem se 

desenvolvendo desde o início da década de 1990, se apropriando não apenas de enfoques 

metodológicos da Teoria Crítica e do feminismo, como também de estudos que abarcam o 

marxismo, pós modernismo e outras filiações epistemológicas. 

No entanto, Gurgel (2003) em sua pesquisa realizada com alunos iniciantes e 

concluintes dos cursos de Administração, Economia e Engenharia de Produção da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro (PUC – RJ) identificou que há uma concordância com valores ideológicos do 

neoliberalismo – percebendo maior força nos cursos de administração. Alunos oriundos deste 

curso sinalizaram ao autor uma proximidade aos conceitos das possibilidades de empreender 

como alternativa ao desemprego: 

A despeito da busca desesperada do emprego e apesar da sensação 

inquietante pela dificuldade de obtê-lo, os concluintes da Administração 

dizem que a sociedade tende, sim, para o fim do emprego. Mas não pelo 

chocante desemprego estrutural que a atinge, e sim porque todo cidadão 

competente terá seu próprio negócio e será patrão de si mesmo. (GURGEL, 

2003, p. 178). 

 

Esse pensamento pode ser explicado parcialmente pela carência de estudos mais 

críticos sobre essas temáticas. Fernandes (2019) ao buscar estudos críticos em 

empreendedorismo na base de dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 2018 verificou 



  

 

um número baixo de publicações. Para o autor isso indica que se trata de “uma vertente 

bastante nova e ainda pouco explorada, na qual os estudos críticos em empreendedorismo têm 

disputado lugar com as linhas mais convencionais para questionar ideologias neoliberais, 

premissas dominantes, as grandes narrativas e os métodos tradicionais de pesquisa” 

(FERNANDES, 2019, p. 18). 

Singer (2002) revela que a mudança de expectativas na compreensão do conceito de 

desenvolvimento está calcada em novas teorias e políticas de desenvolvimento, sobretudo a 

partir da década de 1980. Dessa forma, o conceito de Economia Solidária do ponto de vista 

intelectual, segundo Gaiger (2008), por sua vez, revela certa resistência ao emprego dos 

termos como empresa, eficiência e empreendedorismo. Para o autor, tais termos – e 

especificamente neste trabalho é enfatizado o último – há uma tendência em estarem ligados 

diretamente à lógica capitalista, já que: 

Estariam contaminados ideologicamente e com isso induziriam os seus 

utilizadores apensar segundo os cânones restritos das empresas privadas 

orientadas à acumulação do capital, nas quais o trabalho constitui tão- 

somente um fator de produção e encontra-se sujeito a diferentes sortes de 

deshumanização. Em outras palavras, esses conceitos conduziriam a 

raciocínios encerrados na racionalidade utilitarista e deletéria do capitalismo. 

(GAIGER, 2008, p. 59). 

 

Assim, um conceito pouco mais próximo que deriva do Empreendedorismo, mas traz 

aspectos que o ultrapassam e se assemelham a Economia Solidária, passou a ser difundido na 

última década do século XX. O empreendedorismo social, de acordo com Melo Neto e Froes 

(2002), compreendem principalmente dois aspectos que se diferem do empreendedorismo 

tradicional: o primeiro é que não produz bens e serviços visando venda, mas sim como 

solução de problemas sociais, em segundo lugar, não está direcionado a mercados, mas sim 

para segmentos populacionais excluídos socialmente. 

Um aspecto que vale ser mencionado por se relacionar tanto com a lógica 

empreendedora quanto com o movimento de Economia Solidária e o ambiente acadêmico diz 

respeito à prática de incubação que tem como definição “a ideia de acompanhar um negócio 

desde o seu estágio inicial e de ajudar o desenvolvimento de empreendimentos desde antes de 

seu nascimento formal e sua abertura para atuação no mercado é a base do conceito de 

incubação de empresas” (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS 

DE EMPREEDIMENTOS DE TECNOLOGIAS AVANÇADAS, 2016, p. 06). 



  

 

No contexto brasileiro, as incubadoras são definidas por meio da Portaria do MCT de 

no 139, de 10 de março de 2009. Essa portaria Institui o Programa Nacional de Apoio às 

Incubadoras de Empresas e aos Parques Tecnológicos - PNI. Em seu Art. 4, inciso II, entende 

por incubadoras como os “mecanismos de estímulo e apoio logístico, gerencial e tecnológico 

ao empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar a 

implantação de novas empresas que tenham como principal estratégia de negócio a inovação 

tecnológica” (MCT, 2009). 

De acordo com dados do Ministério da Ciência e Tecnologia (2019), a maioria das 

incubadoras brasileiras se encontra instaladas próximas às universidades e centros de 

pesquisas, tendo como objetivo o estímulo de atividades empreendedoras, oferecendo assim a 

oportunidade de alunos, professores e centros de pesquisas transformarem ideias em produtos, 

processos e serviços. Ou seja, além do estímulo às atividades empreendedoras por meio das 

Incubadoras Tecnológicas, há o fomento ao movimento de Economia Solidária por meio das 

Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP). 

Singer (2002) anuncia que a ITCP veio preencher uma lacuna vital no processo de 

formação de cooperativas e grupos de produção associada, ao prestar assessoria contínua aos 

empreendimentos solidários, divulgando os princípios do cooperativismo entre grupos 

interessados, ajudando-os a organizar atividades produtivas ou a prestação de serviços, a 

apurar as técnicas empregadas, a legalizar as cooperativas, a buscar mercados e fontes de 

financiamento. De maneira geral, “as incubadoras trazem para a academia um novo debate, 

uma nova cultura nas relações de trabalho, enriquecendo e ampliando as experiências 

universitárias e as provendo de um novo significado” (HECKERT, 2004, p. 08). 

Para a autora, felizmente existem projetos acadêmicos como as incubadoras – de 

qualquer tipologia - que não se limitam ao assistencialismo e prestam o serviço de aproximar 

o saber científico às realidades cotidianas dos trabalhadores. Especificamente sobre a 

Economia solidária, “enquanto ensaio de um novo projeto de sociedade, sinaliza também para 

uma nova universidade, portadora de uma nova ética, de uma nova cultura pautada nos 

princípios da solidariedade e da cooperação, na prática da autogestão e assim buscando 

enfrentar os desafios da globalização” (HECKERT, 2004, p. 08). 

 

6. Considerações Finais 



  

 

O discurso neoliberal é incorporado em diversos âmbitos da sociedade, inclusive o 

ambiente acadêmico que abrange as Instituições de Ensino Superior. Dessa forma, o conceito 

de empreendedorismo como possibilidade de transformar empregados em patrões acaba sendo 

fortalecido, não como forma de emancipar indivíduos, mas sim, de propagar um discurso 

ideológico de liberdade individual e garantia de propriedade privada. 

No entanto, entende-se que o Empreendedorismo, se tomado por esse discurso 

amplamente difundido na sociedade, associado em alguns momentos como solução de 

questões estruturais do Estado – mais especificamente em relação ao desemprego e 

informalidade - dificilmente proporcionará a real emancipação do indivíduo, já que esse 

discurso acaba se restringindo ao aspecto econômico. 

Embora em alguns momentos os discursos se limitem ao viés econômico, reforçando 

muitas peculiaridades do projeto neoliberal, a tendência de uma abordagem mais crítica do 

empreendedorismo – mesmo que de forma tímida - e o fortalecimento ideológico dos 

pressupostos principais da Economia Solidária – como solidariedade e autogestão - 

convergem com o papel social das Instituições de Ensino Superior na reflexão acerca da 

inclusão social. 

O Empreendedorismo em sua vertente mais crítica revela grandes potencialidades para 

o desenvolvimento das pessoas de maneira mais ampla. O conceito de Empreendedorismo em 

sua vertente crítica que questiona a ideia de garantia de sucesso de “futuros patrões” e traz a 

tona aspectos sociais, por exemplo, tende a se aproximar ao conceito de Economia Solidária, 

na perspectiva de inclusão social de indivíduos que estão à margem do sistema. 

Alguns projetos acadêmicos das Instituições de Ensino Superior corroboram o 

fortalecimento do movimento de Economia Solidária não só por refletir acerca do tema como 

por incorporá-lo em atividades que em sua origem englobavam organizações que atuam sob a 

lógica capitalista, como é o caso da incubação de cooperativas populares. 

No entanto, ainda há um longo caminho a ser perseguido por essas instituições, visto 

que a depender das características de cada curso ou profissional envolvido, determinadas 

características adquirem maior ênfase. Ou seja, tais instituições de ensino por serem 

influenciadas pelo modo de produção dominante, naturalizam em alguns discursos a lógica do 

mercado e assim, ideias de solidariedade e autogestão acabam sendo subjugadas. Cursos na 



  

 

área de gestão, por exemplo, formam profissionais que entendem ideias o futuro de emprego 

sob esse prisma. 

Por fim, é válido mencionar que o presente trabalho é uma pesquisa incipiente acerca 

do tema. Diversos desdobramentos podem ser considerados em relação aos objetos de estudo, 

tendo em vista às Instituições de Ensino Superior como espaço, que embora atuem a favor do 

projeto neoliberal, há possibilidades de atuação como forma de resguardar seu papel social. 
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