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Resumo:  
O fenômeno empreendedor se destaca, na atualidade, por seu caráter inovador, podendo oca-
sionar desenvolvimento econômico. Esse destaque atribuído ao empreendedorismo no âmbito 
do mundo cotidiano desperta ainda o interesse de investigação de sua prática por parte da co-
munidade científica, ocorrendo, com isso, a criação de um conhecimento formal sobre o assun-
to. Nesse cenário, emerge uma problemática de pesquisa no tocante a forma como esse co-
nhecimento científico é representado no meio comum. Isso se traduz na seguinte questão de 
pesquisa: Quais as representações sociais da prática empreendedora podem ser identificadas 
no universo do senso comum? No presente trabalho, esse universo do senso comum se limita 
ao contexto organizacional de uma empresa multinacional de extração mineral atuante na regi-
ão do Quadrilátero Ferrífero, MG.  Utiliza-se como referencial a teoria das representações soci-
ais, sendo a natureza da pesquisa de ordem qualitativa e descritiva. Por fim, a pertinência des-
se trabalho encontra-se na produção de resultados capazes de evidenciar, ainda que de forma 
inicial, as dimensões relacionais existentes entre o conhecimento científico acerca da prática 
empreendedora e as representações sociais assimiladas sobre esse fenômeno, produzidas a 
partir da lógica da conversação entre indivíduos em um dado espaço de tempo e realidade de-
limitada, não havendo pretensão de generalização das conclusões logradas. 
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Abstract:  
The entrepreneur phenomenon detach, nowadays, for its innovative character can cause eco-
nomic development. The prominence given to entrepreneurship in the context of daily world 
awakens the interest of research of their practice by the scientific community, occurring, thus, 
the creation of a formal knowledge about this. In this scenario, a problem emerges from re-
search on how this scientific knowledge is represented in the common sense. This is reflected 
in the following research question: What are the social representations of entrepreneur practice 
can be identified in the universe of common sense? In this study, this universe of common 
sense is limited to the organizational context of a multinational company active in the Quad-
rilátero Ferrífero, MG. Is used as reference the theory of social representations, and the nature 
of the search of a qualitative and descriptive. Finally, the relevance of this work is to produce 
results capable of demonstrating, even if the initial form, the size relationship between the sci-
entific knowledge about the entrepreneur practice and social representations seen on this phe-
nomenon, produced from the logic of conversation between individuals in a defined period of 
time and reality enclosed, no there intention to generalize the conclusions achieved. 
Keywords: Entrepreneur practice; Scientific Knowledge; Social Representations. 
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1. INTRODUÇÃO 
 O empreendedorismo, na sociedade contemporânea, apresenta um papel de destaque 
por impulsionar a inovação e, conseqüente, desenvolvimento econômico. Assim, sob essa per-
spectiva, tem-se o fortalecimento de uma relação entre a prática empreendedora e crescimento 
econômico.  

Tal relação acaba por transcender o cenário do ambiente de mercado, despertando o 
interesse da comunidade acadêmica, passando a constituir um objeto de pesquisa e/ou ensino 
em diversas universidades brasileiras e estrangeiras. Em âmbito nacional, especificamente, 
esse interesse surge em meados da década de 1990 (DORNELAS, 2001). 

Assim, a prática empreendedora, um fenômeno que já se manifestava no cerne do am-
biente cotidiano ou senso comum, passa a ser investigado com rigor metodológico intrínseco à 
produção científica, ocasionando um enriquecimento na compreensão das diversas dimensões 
da mesma.  

Devido ao seu estreito relacionamento com o ambiente empresarial, essa temática é 
mais comumente abordada por pesquisadores pertencentes à área de conhecimento em admi-
nistração, porém outras ciências como a sociologia, psicologia, economia e a antropologia 
também investigam o fenômeno em questão. Desse modo, verifica-se que tal prática é multi-
disciplinar.   
 Dessa forma, ocorre a criação e constante amadurecimento de um arcabouço teórico 
acerca do fenômeno empreendedor. Assim sendo, emerge uma problemática de pesquisa no 
tocante a como esse conhecimento teórico científico é assimilado e representado no meio co-
mum. Isso se traduz na seguinte questão de pesquisa: Quais as representações sociais da prá-
tica empreendedora podem ser identificadas no universo do senso comum? No presente traba-
lho, esse universo do senso comum se limita ao contexto organizacional de uma empresa mul-
tinacional de extração mineral atuante na região do Quadrilátero Ferrífero, MG.   
 No processo de investigação dessa questão, utiliza-se como referencial a teoria das 
representações sociais. O estudo das representações sociais teve início com o sociólogo Émile 
Durkheim em 1898, a partir do conceito de consciência coletiva. Posteriormente, Moscovici 
(2003) passa a abordar as representações sociais como um fenômeno social, explorando as 
variações e a diversidade das idéias coletivas nas sociedades modernas. Esse autor evidencia 
como as representações emergem em lugares comuns (restaurantes, salões, bares, entre ou-
tros), e são determinadas pelas dimensões físicas e psicológicas dos encontros entre seres. 
 A relevância desse estudo consiste em produzir resultados capazes de evidenciar, ain-
da que de forma inicial, as dimensões de troca existentes entre o conhecimento científico da 
prática empreendedora produzido pela lógica formal e as representações assimiladas sobre 
esse fenômeno criadas a partir da conversação entre indivíduos em um dado espaço de tempo. 
 O escopo desse estudo é descritivo e qualitativo. Em termos de procedimentos meto-
dológicos, coleta-se dados a partir de relatos elaborados por gestores da multinacional em es-
tudo, sendo a análise de tais dados efetuada segundo a técnica análise de conteúdo. A escolha 
dos sujeitos de pesquisa consiste em um processo não-probabilístico intencional. De acordo 
com Minayo (1998, p.43) a pesquisa qualitativa não pode se basear no critério numérico, para 
poder garantir representatividade. A amostragem boa é aquela que possibilita abranger a tota-
lidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões. 
 O artigo é estruturado a partir da apresentação do referencial teórico e produção cientí-
fica acerca da prática empreendedora. Na seqüência, será visto a metodologia empregada pa-
ra o desenvolvimento do objetivo proposto, enfatizando a técnica de pesquisa utilizada na aná-
lise dos dados coletados. Por fim, o artigo apresenta algumas considerações acerca do que foi 
produzido e identificado através da realização da pesquisa. 
 Ressalta-se que as representações sociais podem sofrer alterações ao longo do tem-
po, pois como todo fenômeno social são constantemente ressignificadas pelo ser humano. Ser, 
esse, dotado da capacidade de atribuir significado ao mundo.  

Portanto, não é pretensão generalizar e tecer afirmações acabadas e definitivas acerca 
das conclusões dessa investigação. Visa-se, dessa maneira, apresentar indicativos acerca do 
intercâmbio processado entre dois universos, científico e consensual, no que tange a prática 
empreendedora, circunscrita a realidade organizacional do lócus de pesquisa.     
  
2. TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 



 
 
 
 

 

Dentre as mais significativas habilidades que o ser humano apresenta, é possível des-
tacar a sua capacidade de representar, na medida em que essa o permite se relacionar com o 
mundo, conferindo sentido, as suas ações, experiências e projetos sociais. Assim, é próprio do 
homem representar. Nesse âmbito, emerge o conceito de representação social que marca a 
concepção de homem enquanto sujeito produtor de significados. 

A gênese do conceito das representações sociais remete a questão da existência de 
uma consciência ou representação coletiva proposta pelo sociólogo Émile Durkheim. A propo-
sição da existência de tal consciência deriva de um estudo das sociedades marcado pelo obje-
tivo de identificar a causa de sua coesão social. Para isso, esse autor enfatiza em seu trabalho, 
as instituições, as estruturas e forças que podem preservar e conservar o todo contra qualquer 
desintegração e fragmentação da vida social.  

Para Durkheim (2003), a consciência coletiva é a forma mais elevada de vida psíquica, 
já que é uma consciência das consciências. (Durkheim, 2003, p.494). Nessa concepção, as 
representações coletivas referem-se a primazia da sociedade sobre o individuo. Herzlich (1991) 
pondera que o parecer desse autor é deveras restritivo, pois reduz as possibilidades de mani-
festações individuais, na proporção que o homem deve se conformar e aceitar os ditames de 
um pensamento coletivo.  

No entanto, a teoria das representações sociais nasce em 1961, produzida por Serge 
Moscovici, em sua tese de doutoramento denominada La Psychanalyse son Image et son Pu-
blic, que visava identificar e analisar a percepção que os parisienses possuíam acerca da teoria 
da psicanálise. Assim, essa teoria se preocupa com o estudo do conhecimento produzido pelo 
senso comum acerca de um objeto de estudo.  

Nesse sentido, é possível afirmar que Moscovici é uma figura central no estudo das re-
presentações, uma vez que sua pretensão era identificar como uma nova teoria científica ou de 
cunho político é difundida em certa cultura, de que maneira se modifica e como pode transfor-
mar a visão que as pessoas apresentam de si mesmas e do mundo no qual estão inseridas. 
Apesar de suas origens na sociologia, a teoria das representações sociais se identifica com as 
proposições da psicologia social, na qual o homem em sua essência é um ser social, que se 
forma a partir de processos de interação, como a linguagem.  

Moscovici (1978) introduz em sua teoria, uma noção de sujeito ativo e construtor, atri-
buindo a ação da sociedade sobre o indivíduo um peso diferenciado do apresentado na pers-
pectiva durkheimiana, conforme visto acima. Assim, é importante destacar que o conceito de 
representação social parte da proposição de consciência coletiva, porém não relaciona indiví-
duo e sociedade de forma dicotômica. Desse modo, o homem não absorve os conteúdos que a 
sociedade o impõe, ele os reformula, na medida em que é um ser ativo e não passivo diante do 
mundo.  

As representações sociais exercem um papel de intermediário entre o individual e o co-
letivo, tornando-os intercambiáveis.  Logo, a singularidade dessa teoria reside em abordar os 
pontos de interseção entre as referências de grupos sociais e suas apreensões individuais pe-
los sujeitos ativos. 

A partir dessa discussão do papel exercido pelo pensamento social, Moscovici (2003) 
afirma existir três concepções que abordam essa temática, sendo essas: 

• Concepção sociológica do pensamento social – os indivíduos e a coletividade subme-
tem-se aos ditames da ideologia dominante, formulada e introduzida por uma determi-
nada classe. É a relação indivíduo/sociedade definida por Durkheim. 

• Concepção Psicológica do pensamento social – os indivíduos captam as informações e 
conhecimentos presentes na sociedade e a reinterpretam de forma a produzir parece-
res pessoais e particulares. 

• Concepção Psicossociológica  - os sujeitos não são apenas receptores de conhecimen-
to e dados,  assim como não são portadores de ideologias dominantes, sendo, de fato, 
seres pensantes que atribuem sentido ao mundo. A teoria das representações sociais 
respalda-se sobre essa abordagem do papel do pensamento social. Na perspectiva de 
Friedmann (1968, p.131) é indispensável colocar as representações sociais em relação 
com o lugar concreto que o indivíduo ocupa na sociedade e com os caracteres particu-
lares do meio técnico.  
Nesse sentido, em uma perspectiva contrária aos estudos positivistas e funcionalistas, 

a teoria da representação social confere ao homem um caráter construtivo. Os sujeitos inseri-



 
 
 
 

 

dos em um universo social comum formulam e compartilham representações que se encontram 
localizadas em uma grande teia de relacionamentos que os envolvem.   

 
Moscovici (1978, p. 28) define representações sociais como sendo um corpus organi-

zado de conhecimentos e uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam 
inteligível a realidade física e social, se inserem num grupo ou numa ligação cotidiana de tro-
cas, e liberam os poderes de sua imaginação. Corroborando a essa definição, Jodalet (1989) 
apud Arruda (1992, p.123) afirma que representação social é: 

uma forma de conhecimento específico ou saber do senso comum, cu-
jos conteúdos se constroem a partir de processos socialmente marca-
dos. A representação social não é uma cópia da realidade, um reflexo 
da realidade, um reflexo do mundo exterior, ela é a sua tradução, a 
sua representação pelo sujeito que é um sujeito ativo.    

Nesse sentido, Minayo (1994, p. 158) emite um parecer acerca do conceito de repre-
sentação social, afirmando que nas ciências sociais essas representações são definidas como 
categorias de pensamento e de ação e de sentimento que expressam a realidade, explicam-na, 
justificando-a ou questionando- a.  

Por sua vez, Guareschi e Jovchelovitch (1994, p.20) preocupam-se com o processo de 
formação das representações sociais, afirmando que: 

..são formadas quando as pessoas se encontram para falar para ar-
gumentar, discutir o cotidiano, ou quando elas estão expostas às insti-
tuições, aos meios de comunicação, aos mitos e á herança histórico-
cultural de suas sociedade.  

A questão da formação das representações sociais também constitui alvo de estudos 
de Jodelet (1989). Na perspectiva dessa autora, três fatores devem ser considerados na pro-
dução das representações sociais, sendo esses: cultura, comunicação e linguagem, inserção 
socioeconômica. Corroborando com essa proposição, Arruda (2002 p. 142) sintetiza que:  

... ao ser produção simbólica destinada a compreender e balizar o 
mundo, a representação provém de um sujeito ativo e criativo, tem um 
caráter cognitivo e autônomo e configura a construção social da reali-
dade. A ação e a comunicação são seu berço e chão: delas provém e 
a elas retorna a representação social.  

Contudo, é importante ressaltar que Moscovici (1978) afirma que nem todo conheci-
mento pode ser considerado representação social. Para que isso ocorra, segundo Bofim e Al-
meida (1991), as representações necessitam ser produzidas de forma coletiva, funcionando 
como orientador de condutas e comunicações sociais. Nesse sentido, para que o conhecimen-
to possa ser considerado representação social ele deve uma produção coletiva e não unica-
mente individual, pois necessita da legitimação de um grupo social.  

Em relação aos objetivos da teoria das representações sociais pode-se identificar a sua 
pretensão de diferenciar o universo consensual e universo reificado.  Tais universos partem do 
pressuposto que existem maneiras distintas de se conhecer e se comunicar no mundo. As re-
presentações sociais enfocam duas formas especificamente, a do consenso e a científica, sen-
do que cada uma das duas, gera seu próprio universo.  

Segundo Sá (1998), o universo reificado é o conhecimento científico produzido em 
consonância com regras de uma comunidade acadêmica, enquanto o universo consensual é 
resultado do conhecimento produzido pelas interações sociais, conversação informal, vida coti-
diana. Vale destacar, que as representações sociais, em sua maior parte, são resultados de 
ações do homem no âmbito do universo consensual.  

Esses dois universos são diferenciados por suas proposições, não podendo estabele-
cer entre ambos um escala de hierarquia, isto é, afirmar que o conhecimento produzido em um 
universo é mais relevante que outro.  A seguir, é apresentado um quadro que visa sistematizar 
a definição apresentada e considerações elaboradas acerca da questão da distinção entre uni-
verso consensual e reificado. 
 
Universos Consensuais Universos reificados 
Indivíduo, Coletividade  
Opus proprium Opus alienum 
NÓS ELES 
Sociedade = grupo de iguais, todos podem Sociedade = sistema de papéis e classes dife-



 
 
 
 

 

falar com a mesma competência; rentes – direito a palavra é desigual: experts 
Sociedade de amadores, curiosos: conversa-
ção, cumplicidade, impressão de igualdade, 
de opção e afiliação aos grupos. 

Sociedade de especialistas: especialidade – 
grau de participação normas dos grupos – 
propriedade dos discursos e comportamento. 

Conhecimento parece exigência da comuni-
cação – alimentar e consolidar o grupo 

Unidade do grupo por prescrições globais, não 
por entendimentos recíprocos. 

Resistência à intrusão. Divisão por áreas de competência. 
Representações Sociais Ciência 
Senso comum, consciência coletiva. Retratar a realidade independente da consci-

ência. 
Acessível a todos, variável. Estilo e estruturas frios e abstratos. 

 
Quadro I -  Diferenciação: universo consensual x universo reificado 

Fonte: Arruda (2002, p.130) 
A distinção desses universos remete ainda a diferenciação dos grupos que formulam 

um conhecimento a partir de uma lógica formal, daqueles que produzem conhecimento a partir 
da simples observação, interpretação e conversação acerca de uma dada realidade. Nesse 
sentido, é importante destacar o papel da lógica formal e da conversação no processo de pro-
dução, respectivamente, do conhecimento científico e das representações sociais.  

Segundo Moscovici (1981, p. 187), a conversação está no epicentro do nosso universo 
consensual porque ela molda e anima as representações sociais e assim lhes dá vida própria.  
Através dessa comparação da lógica formal e conversação, percebe-se a existência de uma 
relação de complementaridade entre esses dois tipos de produção, uma vez que os conheci-
mentos gerados pela ciência ao serem assimilados pelos indivíduos passam a fazer parte de 
um novo senso comum.  

Para Spink (1995), a matéria prima para construção das representações sociais advém 
do universo reificado, no qual se produz e circula o pensamento erudito. A figura a seguir re-
presenta a relação dialética entre senso comum - representação social e ciência - conhecimen-
to científico.   
 

 
 

Figura I - Relação senso comum e ciência 
Fonte: elaborado pelos autores 

Berger e Luckmann (1978), analisando a teoria proposta por Moscovici explanam que 
essa ocasiona com a formulação do conceito das representações sociais uma valorização do 
senso comum, do saber vindo do povo, do conhecimento da vida cotidiana, ou seja, de toda 
conjuntura de informações produzida em um âmbito “pré-teórico”.  

Em relação à estrutura das representações sociais, Moscovici (1978), afirma que essas 
possuem duas faces inseparáveis, a exemplo de uma moeda. Tais faces consistem em dois 
processos sociocognitivos que atuam na formação das representações sociais, sendo esses, a 
objetivação e ancoragem, e seus desdobramentos como o núcleo central e o sistema periféri-
co. Esses dois processos são, de fato, fundamentos para construção de um saber essencial-
mente prático.  

A objetivação pode ser definida como o processo que se ocupa da estruturação do co-
nhecimento acerca de um dado objeto social, ou seja, é modo pelo qual os conceitos adquirem 
materialidade. Nesse sentido, a produção abstrata se transforma em concreta. Nos dizeres de 
Moscovici (1978) objetivar é reabsorver um excesso de significações materializando-os. Assim, 
o objeto desconhecido, após a objetivação, se transforma em algo efetivamente objetivo, con-
creto, principalmente, natural.  

Por outro lado, a ancoragem é um processo diretamente ligado a conferencia de senti-
do aos objetos que se apresentam a compreensão humana. É uma fase basicamente simbóli-
ca. Pode-se dizer que é inverso a objetivação, na medida em que se ocupa da absorção do 
conhecimento objetivo pelo homem, considerando a sua subjetividade. O sujeito procede reme-



 
 
 
 

 

tendo o conhecimento novo a algo familiar, trazendo para sua consciência o desconhecido, ou 
seja, ancora a novidade ao efetivá-la como familiar. Moscovici (1978) apresenta que a ancora-
gem é responsável pela transformação da ciência em quadro de referência e em um emara-
nhado de significados.  

A partir da compreensão desses dois processos, pode-se identificar a essência das re-
presentações sociais.  Para Abric (1994) as representações sociais apresentam em sua estru-
tura fundamental um núcleo central e elementos periféricos.  

Essa teoria foi desenvolvida por esse autor, a título de complementação do trabalho de 
Moscovici. O núcleo central consiste em uma conjuntura de elementos altamente resistentes a 
mudanças, pois está ligado a memória coletiva conferindo significado, consistência e perma-
nência a representação. Já os elementos periféricos se configuram em um sistema, permitindo 
ao núcleo central adaptar-se a realidade.  

Pavarino (2004) afirma que os dois componentes estruturais das representações soci-
ais procuram explicar as características contraditórias e complementares das mesmas, de es-
tabilidade/flexibilidade, e de consenso/liderança, a partir de seu funcionamento.   

Abric (2003) destaca cinco funções da ancoragem, ou sistema periférico, na dinâmica 
funcional das representações sociais: 
1 – Concretização do núcleo central; 
2 – Regulação das representações sociais, adaptando-as a realidade do grupo; 
3 – Prescrição de comportamentos, ou seja, o sistema periférico influencia e orienta o processo 
de definição de posições por parte de um indivíduo; 
4 – Proteção do núcleo central; 
5 – Relacionar a elaboração de representações sociais e a história e experiências pessoais do 
sujeito.  
 

Núcleo Central Sistema Periférico 
Ligado à memória coletiva e a história do gru-
po 

Permite a integração das experiências e das his-
tórias individuais 

Consensual: define a homogeneidade do gru-
po 

Suporta a heterogeneidade do grupo 

Estável, coerente e rígido Flexível, suporta contradições 
Resiste à mudança Transforma-se 
Pouco sensível ao contexto imediato Sensível ao contexto imediato 
Gera a significação da representação e deter-
mina sua organização 

Permite a adaptação a realidade concreta e a 
diferenciação do conteúdo: protege o sistema 
central 

 
Quadro II – Características do Núcleo Central e do Sistema Periférico 

Fonte: Mazzotti (2002, p.23) 
Como se pode constatar, o papel do indivíduo ativo no processo de construção da re-

presentação social está mais presente no sistema periférico. Sendo assim, nota-se que é nes-
se componente que o sujeito pode deixar de ser alienado no tocante a algum objeto ou fato 
social, uma vez que através da sua consciência ele apresenta abertura para conferir um novo 
significado para algo. Logo, os elementos periféricos constituem uma oportunidade de trans-
formação de representações sociais alienadas.    

Desse modo, analisando a teoria das representações sociais conclui-se que essa con-
tribui de forma significativa para compreensão da construção das realidades sociais. Nesse 
sentido, ocorre uma valorização do conhecimento produzido no âmbito do senso comum. Além 
disso, essa teoria incentiva estudos acerca dos processos de ancoragem e objetivação que 
apresentam particularidades relevantes para estudos psicossociais.  

Como já mencionado, a proposição do presente trabalho consiste em delinear a reali-
dade social do conhecimento científico produzido, até o momento, acerca da prática empreen-
dedora. Para isso, no tópico a seguir o mesmo será apresentado, em caráter introdutório. Esse 
material faz-se relevante para a compreensão da existência ou não de pontos de correspon-
dência entre representação social e ciência já produzida sobre o fenômeno em análise.  
 
3. PRÁTICA EMPREENDEDORA 
 



 
 
 
 

 

Joseph Schumpeter (1883 - 1950), economista austríaco radicado nos Estados Unidos, 
foi o primeiro teórico a observar e destacar a importância do empreendedor na economia, afir-
mando ser este o “motor da economia capitalista”. Acredita o autor que empreendedorismo e 
inovação atuam em simbiose. O empreendedor promove a “destruição criativa”, um processo 
que introduz o novo e gera desenvolvimento e riqueza para uma nação, sendo um impulso fun-
damental que aciona e mantém em marcha o motor da economia capitalista, criando novos 
produtos, novos modos de produção, novos mercados (SCHUMPETER, 1982). 

Desde Schumpeter o estudo científico sobre a questão apresenta avanços, estruturan-
do-se basicamente em duas abordagens: as econômicas e as comportamentais. Nesse senti-
do, será demonstrado a seguir como o pensamento econômico e os estudos de comportamen-
to contribuíram para o estudo do empreendedorismo. 

Iniciando a análise da linha econômica, tem-se Cantillon (1755, 2003, p. 30-33), que 
em sua obra “Essai sur la nature du commerce en général”, utilizou o termo entrepreneur para 
designar o empresário que corre riscos em função de sua atividade, seja o produtor, o atraves-
sador ou o comerciante. É o empreendedor que compra a matéria-prima a um preço determi-
nado e vende o produto a um preço incerto. 

Em Smith (1776, 1985), no tratado “Riqueza das nações”, pode-se inferir que o empre-
endedor tem como finalidade produzir dinheiro, sendo um proprietário capitalista, um fornece-
dor de capital, concomitantemente um administrador situado entre o trabalhador e o consumi-
dor. 

Say (1803, 2002, p. 60) em seu livro “Traité d’économie politique” acreditava que o em-
preendedor é um ser dotado de características ligadas à inovação. Estudioso de Smith, levou 
as idéias desse autor para a França.  

Ademais, observou a inexistência do termo empreendedor no léxico inglês: 
Os ingleses não têm palavra para designar o empreendedor de indús-
tria; o que os impede, talvez, de distinguir nas operações industriais o 
serviço que presta o capital, do serviço que presta, pela sua capacida-
de e seu talento, o que emprega o capital... A língua italiana, muito 
mais rica a esse respeito, tem quatro palavras para designar o que en-
tendemos por um empreendedor de indústria: imprenditore, impresari-
o, intraprenditore, intraprensore (SAY, 1803, 2002, p. 60). 

Schumpeter (1982) [primeira edição em alemão em 1912 e em inglês em 1934] assenta 
as bases de seu raciocínio na inovação. Visa ir além da mera história da economia e de espe-
culações teóricas abstratas. Para tal, utilizou do chamado fluxo circular de produção. Intenta 
relacionar desenvolvimento econômico com câmbios endógenos e intermitentes na produção 
de bens. 

Esse fluxo circular é uma teoria econômica do equilíbrio geral. Em outros termos, anali-
sa a questão da produção ser uma atividade contínua, sendo que os agentes econômicos repe-
tem e fazem previsões acerca de sua produção e vendas. É uma teoria estática que não con-
templa cismos e rupturas. A teoria de Schumpeter, ao contrário, prevê a mudança, através de 
inovação, principalmente, por meio da “destruição criativa”, induzida pelo empreendedor, pri-
meiramente pela introdução de um novo bem ou de uma nova qualidade de bem. Em seguida a 
introdução de um novo modelo de produção, ou seja, um método ainda não verificado pela ex-
periência naquele ramo produtivo em que tal introdução é realizada e que não decorre neces-
sariamente de qualquer descoberta científica, mas que pode simplesmente consistir em um 
novo método de tratar comercialmente uma mercadoria. Na seqüência, a abertura de um novo 
mercado. Posteriormente, a conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de 
bens semimanufaturados, mais uma vez independente do fato de que essa fonte já exista ou 
tenha que ser criada. Finalmente, a fundação de uma nova empresa de qualquer indústria, co-
mo a criação ou a ruptura de uma posição de monopólio. Destaca-se que o autor demonstrou o 
quão importante é o papel do empreendedor e inovação dentro da economia moderna. 

Knight (1921, 2006) afirma que o empreendedor possui capacidade de prever e lidar 
com as incertezas e riscos de forma diversa dos outros seres humanos, quando da implanta-
ção de ações no âmbito empresarial. Argumenta que as situações são previsíveis, não haven-
do espaço para o lucro, que surge em momentos de incerteza. 

Casson (1982) acredita que os economistas clássicos retiram o papel do empreende-
dor na geração de lucro, sendo este um ser especializado em tomar decisões a administrar 
com recursos escassos.  O que o autor fez foi tentar unir o empreendedor com o desenvolvi-
mento econômico. 



 
 
 
 

 

Por sua vez, com a observação que a “naturalização” do fenômeno empreendedorismo 
não o explicava por completo, surgem os teóricos da abordagem comportamental (psicólogos, 
sociólogos etc.) que se contrapuseram a muitos economistas que consideravam o homem co-
mo uma espécie de engrenagem na dinâmica econômica. Destaca-se que a denominação 
comportamental, para fins deste trabalho, é utilizada no sentido de ser assentada sobre a 
psicologia do sujeito. 

Weber (2004) [publicado originalmente em alemão em 1904] identificou o sistema de 
valores como componente essencial para a explicação do comportamento empreendedor. O 
motivador para quem se estabelecia por conta própria era a religião e/ou o trabalho ético pro-
testante. O autor acredita que os empreendedores sejam inovadores e independentes, e que 
com o cumprimento de seu papel de liderança nos negócios desempenham uma fonte de auto-
ridade formal.  

McClelland (1961) pretende por meios quantitativos isolar fatores psicológicos e cultu-
rais do empreendedor, demonstrando que tais fatores são importantes para o desenvolvimento 
econômico. O motivo para tal elucubração foi descobrir como se dá a ascensão e queda dos 
impérios e civilizações. Em “The achieving society”, o autor se propugnou a estabelecer um 
paralelo entre o progresso econômico e a necessidade de realização.  

Collins e Moore (1964) constataram que o ato de empreender é uma ação imitada dos 
modelos copiados da infância. A partir de uma perspectiva psicanalítica os autores verificaram 
a necessidade de autonomia, independência e autoconfiança por parte dos empreendedores. 
O que os motiva são conflitos não resolvidos, além de terem vivido rupturas. Eventos dramáti-
cos em suas vidas também são significativos. 

Drucker (1987) afirma que o empreendedor busca a mudança, cria algo novo, sendo 
inovador e transformando valores. Consegue ainda viver com as incertezas e riscos que um 
negócio comporta. Ademais, o empreendedor sabe aproveitar as oportunidades, que não é ne-
cessariamente vista por outras pessoas.  

Ray (1993) acredita que a personalidade do empreendedor é preponderante na obten-
ção de sucesso, pois é ela que ajudará na formação da cultura e valores da empresa. Observa 
ainda que não existe uma personalidade que possua características tais que sejam condição 
de sucesso. Para o autor, há espaço para o porvir de uma ciência que lide com esses assun-
tos.  

Já Timmons (1989) diz que o fator primordial para alguém ser empreendedor é sua ca-
pacidade de empreender. Os comportamentos necessários para tal são: a) responder de forma 
proativa a desafios e aprender com os erros; b) ter iniciativa; c) ter perseverança e determina-
ção.  

Filion (1991) apresenta a chamada teoria visionária, a partir de uma abordagem sistê-
mica, na qual esferas de vida do empreendedor se interagem e se influenciam mutuamente – 
familiar, espiritual, empreendedora etc. Este conjunto é designado de sistema ecológico de vi-
da, estabelecendo as referências e a formas de agir. 

Dolabela (1999) utiliza aspectos ligados ao sonho para apresentar sua argumentação. 
A visão é este sonho em ação. Assim, qualquer pessoa pode empreender, desde que tenha 
capacidade de sonhar e tenha motivação para transformar em realidade seus desejos. 

Paiva Júnior (2004) analisa o empreendedorismo na ação de empreender, a partir da 
fenomenologia sociológica de Schütz. O fenômeno empreendedor é compreendido sob a ótica 
de dirigentes de empresas de base tecnológica. O pensamento e a ação empreendedora são 
fundados em seis categorias: a imaginação social, cultura, identidade, relações de poder, ex-
pertise e a interação social. 

Os estudos econômicos e comportamentais analisados anteriormente são importantes 
para se compreender a prática empreendedora em função de sua complexidade. Além disso, 
fornecem subsídios para a investigação da representação social da mesma. Dessa forma, após 
a apresentação introdutória acerca do universo reificado da temática prática empreendedora, 
faz-se necessário compreender os procedimentos metodológicos empregados para identifica-
ção das representações sociais, presentes no universo consensual.  
 
4. METODOLOGIA  

Esse trabalho é estruturado a partir de uma abordagem qualitativa de delineamento na 
linha da representação social, uma vez que o interesse de pesquisa encontra-se no processo e 
na forma como o fenômeno se manifesta. Assim, esse estudo é qualitativo, de cunho explorató-



 
 
 
 

 

rio, com corte transversal. Considera-se este tipo de pesquisa a mais adequada para compre-
ender as representações sociais. 
Segundo Minayo (1998, p.10), a pesquisa qualitativa é:  

...aquela que incorpora a questão do significado e da intencionalidade 
como inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais. O estudo 
qualitativo pretende apreender a totalidade coletada visando, em últi-
ma instância, atingir o conhecimento de um fenômeno que é significa-
tivo em sua singularidade. 

Nesse sentido, os fenômenos que não prestam a uma fácil quantificação são os mais 
apropriados para serem analisados por procedimentos da pesquisa qualitativa que, segundo 
Martins e Bicudo (1989) busca diferentemente da pesquisa quantitativa, uma compreensão par-
ticular daquilo que estuda... ela não se preocupa com generalizações, princípios e leis... o foco 
da atenção é centralizado no específico, no peculiar, no individual, almejando sempre a com-
preensão. 

O tratamento qualitativo consiste em um conjunto de diferentes técnicas interpretativas 
que visam descrever e decodificar os componentes de um sistema complexo de significados.  
A orientação qualitativa se caracteriza pela adoção dos seguintes pressupostos: 
• Compreensão da perspectiva dos agentes envolvidos no fenômeno; 
• Visão holística do fenômeno; 
• Consciência da natureza dinâmica da sociedade; 
• Observação do contexto natural do fenômeno, sem estabelecimento de controle. 

Vale ressaltar que a pesquisa ainda constitui um estudo se caso. Segundo Triviños 
(1987) no estudo de caso, os resultados são válidos só para o caso que se estuda. Não se po-
de generalizar o resultado atingido no estudo de um hospital, por exemplo, a outros hospitais. 
Mas nesse ponto se encontra o grande valor do estudo de caso: fornecer um conhecimento 
aprofundado de uma realidade delimitada.  

Portanto, é evidente que a pretensão desse estudo não é propor a generalização de 
seus resultados, mas sim uma análise mais detalhada da realidade em estudo.  
 
- Processo de Coleta de Dados 
 Os pesquisadores fizeram a opção por uma empresa multinacional de extração mineral 
atuante na região do Quadrilátero Ferrífero, MG, para realização da presente investigação.  

A escolha de tal organização para lócus de pesquisa, se deve as suas características 
organizacionais, pois sendo uma multinacional de grande porte e apresentando um forte setor 
de pesquisa e desenvolvimento devido à especificidade de seu produto final, desenvolve ações 
continuamente ligadas a prática empreendedora. E a prática e conversação acerca do objeto 
de pesquisa são fundamentais no processo de identificação das representações sociais do ob-
jeto em análise. 

Dentro desse universo organizacional, seleciona-se cinco gestores de área da empre-
sa. Esses estão diretamente ligados a visão organizacional que direciona a prática empreen-
dedora. De acordo com Minayo (1998, p.43) a pesquisa qualitativa não pode se basear no cri-
tério numérico, para poder garantir representatividade. A amostragem boa é aquela que possi-
bilita abranger a totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões. 

Assim, os sujeitos de pesquisa selecionados elaboraram seus respectivos relatos a 
partir das seguintes questões norteadoras: 
1. O que é, para você, empreender?  
2. Como você estimula a prática empreendedora em seu ambiente de gestão?  
3. Descreva e comente aspectos de sua vivência como gestor relacionados ao desenvolvimen-
to da atividade empreendedora, que considere mais significativos e marcantes.  
 4. Quais as causas que o levaram a tornar-se empresário? Você se considera um empreende-
dor?  
  O prazo estipulado para resposta foi de 3 a 4 semanas, sendo que foi esclarecido aos 
depoentes que os relatos seriam utilizados em uma pesquisa. Assegurou-se o anonimato e 
confidencialidade em relação à divulgação dos nomes dos colaboradores. Nesse sentido, para 
identificar as frases dos sujeitos será utilizado um código, composto pela letra G – gestores e por 
números de um a cinco. Exemplo: G01. Os relatos serão enumerados considerando a ordem de 
recolhimento. 

Destaca-se que o emprego do relato escrito se deve as suas características particulares. O 
sujeito necessita se concentrar na pergunta, redige, suprime termos, acrescenta sentido, age inten-



 
 
 
 

 

cionalmente. Nesse ponto, Ricoeur (1988) demonstra que a passagem do discurso à escrita é a 
passagem do dizer ao dito. O texto apresenta uma vida própria, que pode se desviar daquilo que o 
locutor queria dizer, sendo uma espécie de objetivação do discurso, em virtude de ter perdido as 
características subjetivas do locutor.  Assim, há uma libertação das palavras do indivíduo que es-
creve, quando da leitura por outrem. O indivíduo que escreve contribui com as palavras e o leitor 
com a significação. 
  
- Técnica de Análise dos Dados 

No tocante a interpretação dos relatos de experiência foi empregada à técnica de pes-
quisa análise de conteúdo. Essa técnica é uma estratégia de tratamento de dados advindos de 
relatos de experiências ou entrevistas gravadas e, posteriormente, transcritas. Pode ser opera-
cionalizada, segundo Minayo (1998) em sete etapas, descritas abaixo: 
1. Leitura detalhada do material colhido; 
2. Busca dos fragmentos das frases por tema; 
3. Distinção por grifos das frases significativas; 
4. Definição das Unidades Temáticas; 
5. Classificação das frases significativas por Unidades temáticas; 
6. Interpretação das frases no contexto da Unidade Temática; 
7 – Produção de considerações acerca do objeto analisado.  

Portanto, os dados foram tratados a partir dessas etapas, sendo que as unidades temá-
ticas são as estruturas relevantes presentes na maior parte dos relatos coletados. Nesse traba-
lho, as unidades foram identificadas a partir da observação do referencial teórico acima apre-
sentado, ou seja, buscou-se observar o universo reificado e consensual acerca da prática em-
preendedora presente nos relatos dos gestores. 
 
5. RESULTADOS 

Através da análise de conteúdo dos relatos coletados, foi possível a identificação de oi-
to unidades temáticas, sendo essas denominadas: abertura de novo negócio, motivação e cria-
tividade, sucesso, risco, realização de sonhos, desenvolvimento de habilidades, intraempreen-
dedorismo e, por fim, empregabilidade. É importante destacar que as unidades só existem em 
função da perspectiva de quem analisa. Pretende-se descobrir o sentido, desdobrando os ní-
veis de significação aparente. O quadro abaixo expõe as unidades temáticas:  
 
 
 

As unidades temáticas organizadas em categorias e o número dos 
depoimentos nos quais elas foram identificadas 

 
Categorias de Unidades Temáticas Número dos Depoimentos 
Abertura de Novo Negócio                                                              1 – 2 – 4 – 5 
Motivação e Criatividade                                                                  1 – 2 – 3 – 4 – 5 
Sucesso   1 – 2 – 3 – 4                                             
Risco     1 – 2 – 4                                                    
Realização de Sonhos                                                                    1 – 5 
Desenvolvimento de Habilidades                                                     1 – 4 – 5 
Intraempreendedorismo    1 – 2 – 3 – 4 – 5 
Empregabilidade 1 – 3 – 4 
 
Para apresentar os dados categorizados serão extraídas frases dos relatos dos gestores.  
 

Unidade Temática I – Abertura de Novo Negócio 
Frases Sujeitos 

É estar disposto e entusiasmado a lançar-se em um novo negócio, projeto ou desa-
fio; 

G01 

Empreendedor para mim é alguém que conhecendo um nicho de mercado, inicia ou 
dá continuidade a um negócio; 
Não sou empresário, até que gostaria de ter meu próprio negócio.  
Não me considero um empreendedor 

G02 

Fortalecendo o sentimento de dono... G04 



 
 
 
 

 

A evolução de carreira de um profissional até transformar-se num gestor de uma em-
presa é conseqüência do desenvolvimento nas competências priorizadas pela corpo-
ração. 

G05 

Unidade Temática II – Motivação e Criatividade 
Frases Sujeitos 

Tudo isso regado a motivação e entusiasmo coletivo.    G01 
Procuro no meu dia a dia delegar, ensinar, exigir cada vez mais e bem feito. Os re-
tralhos devem ser relatados e tratados dentro de uma metodologia.  
Não procuro culpar as pessoas, mas melhor o processo cada vez mais.  
Como gosto do que faço, procuro transmitir o otimismo para as pessoas. 

G02 

Ter capacidade de energizar as pessoas, dividir responsabilidades e decisões. G03 
Criatividade... G04 
Incentivo a criatividade... G05 

Unidade Temática III – Sucesso 
Frases Sujeitos 

(...)buscando o sucesso como objetivo final. G01 
Tenho como exemplo de empreendedores, Ricardo do Ricardo Eletro; Luiza, do 
Magazine Luiza; Eike Batista, da MMX; Ermírio de Moraes, da Votorantim e Eliezer 
Batista, ex Vale. 

G02 

Trabalhar colaborativamente para alcançar metas comuns e resultados positivos. G03 
(...) ganhos pessoais, através da satisfação, reconhecimento e sentimento de reali-
zação de cada empregado. 

 
G04 

Unidade Temática IV – Risco 
Frases Sujeitos 

Ser empreendedor é expor-se a riscos. Os perigos e os desafios vão aparecer diari-
amente, queiramos ou não. Direcionar os esforços é apenas parte desse processo. 
Precisamos tomar decisão que tragam os maiores retornos, tais como: arriscar-se 
em metas ousadas. Buscar diariamente formas de fazer a mesma coisa com o me-
nor custo, etc...  

 
 

G01 

(...) Aceitação ao Risco... Me falta coragem para assumir maiores riscos.  G02 
(...) ousar... G04 

 
 

Unidade Temática IV – Realização de Sonhos 
Frases Sujeitos 

Defendo constantemente junto a minha equipe que devemos deixar de ser sonhador 
para ser um realizador de sonhos; 
Sem dúvidas, um dos meus maiores prazeres é ver um sonho tornar-se real e pal-
pável!  

 
G01 

Empreender é a capacidade de transformar sonhos e desejos em realidade empre-
sarial. 

 
G05 

Unidade Temática IV – Desenvolvimento de Habilidades 
Frases Sujeitos 

É algo essencial para o crescimento da empresa e do país. G01 
(...) diversificação de atividades. G03 
(...) reconhecimento em cada empregado, através da aplicação dos programas par-
ticipativos. 

G04 

Na minha opiniã,o há uma diferença considerável entre gestores e empreendedores. 
Sou um gestor da companhia e me empenho em aprimorar minha capacidade em-
preendedora, essencial para a progressão de minha carreira. 

 
G05 

Unidade Temática VII – Intraempreendedorismo 
Frases Sujeitos 

Um novo mercado onde o seu produto possa ser aplicado em substituição ao exis- G01 



 
 
 
 

 

tente. 
(...) acreditar que velhos caminhos levam sempre aos mesmos lugares e ter em 
mente que precisa gerar benefícios econômicos, sociais e ambientais, assumir hoje 
posições com quais será possível ter condições de sobrevivência amanhã. 
(...) propiciando ganhos no ambiente em que atua. G02 
Pensar além do momento presente, analisando cenários internos e externos e per-
cebendo tendências que podem ter impacto no negócio. Entender do negócio, for-
mular planos de ação que impactem positivamente no negócio. 

 
G03 

(...) incentivar uma causa... 
Desenvolver o espírito empreendedor na equipe certamente traz, além de ganhos 
quantitativos para a empresa...  
Empreender faz parte da rotina da gerência e do perfil da liderança que se espera 
no mundo atual. 

G04 

A forte capacidade empreendedora dos integrantes da alta administração das corpo-
rações é essencial e determinante para o sucesso e a sobrevivência das empresas. 

 
G05 

Unidade Temática VII – Empregabilidade 
Frases Sujeitos 

Empreendedorismo no mundo atual é sinônimo de empregabilidade.  G01 
Significativo: escolha para o cargo de Gerente na... G03 
De forma sucinta, inovação é a exploração com sucesso de novas idéias. E sucesso 
para as empresas, sempre vai significar aumento de faturamento, acesso a novos 
mercados, aumento das margens de lucro, entre outros benefícios. 

 
G04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assim, diante dos resultados identificados foi possível formular um esquema, apresentado na 
figura abaixo, a fim de ilustrar as representações sociais. 
 

 
 



 
 
 
 

 

Figura II – Representações sociais da prática empreendedora por gestores de uma empresa de extração 
mineral atuante na região do Quadrilátero Ferrífero - MG 

 
A análise de conteúdo dos dados coletados evidencia que, no limite do ambiente pes-

quisado, a prática empreendedora apresenta oito representações sociais. 
Os sujeitos ao representarem essa prática como abertura de um novo negócio pressu-

põem que tal ação envolve assumir riscos na criação de um empreendimento próprio, passan-
do de funcionário a proprietário.  Todavia, em seus relatos, representam ainda o empreendedo-
rismo como uma prática possível de se realizar internamente em uma organização, sem que a 
figura do empreendedor seja coincidente com a do dono da corporação. 

Nesse sentido, observa-se que os depoentes vislumbram a prática empreendedora 
como algo que está presente em seu ambiente cotidiano. Tal afirmação se respalda na repre-
sentação social motivação e criatividade. Ressaltam que a natureza empreendedora do funcio-
nário é algo tão demandado pela organização que pode garantir a empregabilidade. 

Dessa forma, pode-se questionar se há nesse caso uma contradição nas representa-
ções sociais identificadas, ao passo que simultaneamente os relatos apontam que ser empre-
endedor é possuir o próprio negocio e ser um funcionário com perfil empreendedor. 

Na tentativa de responder a tal indagação, necessário se faz recorrer ao universo reifi-
cado como fonte de produção de conhecimento lógico racional legitimado acerca do fenômeno 
empreendedor. Diante disso, tem-se o trabalho de autores que incentivam a abertura do pró-
prio negócio em uma conseqüência da realização de sonhos, como Dolabela (1999); autores 
como McClelland (1961) e Timmons (1989) estudam o desenvolvimento do perfil empreende-
dor em diferentes ambientes e formas.  

Logo, observa-se que as representações sociais desse conhecimento não são contradi-
tórias, mas sim complementares, pois a ação que envolve risco, sucesso, sonho, criatividade, 
motivação, desenvolvimento de habilidades não se processa somente na forma de abertura de 
um negócio. No âmbito interno de uma empresa, pode-se ocorrer a prática empreendedora 
como prevê a teoria de Schumpeter (1982), que se baseia na mudança, através de inovação, 
seja pela introdução de um novo bem ou de uma nova qualidade de bem, ou a introdução de 
um novo modelo de produção,  abertura de um novo mercado, assim como a conquista de uma 
nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens. 

Observa-se que a inovação não foi identificada como uma representação social presen-
te e recorrente da prática empreendedora nos relatos investigados. Pode-se dizer que o caráter 
de inovação aparece implicitamente na abertura de um novo negócio. Por conseguinte, esse 
fato ocasiona um vácuo de representação no tocante a prática empreendedora e suas múltiplas 
formas de desenvolvimento em função da ausência de menção a inovação nos relatos.  

Nessa mesma linha, enumera-se que não houve representação social da identificação 
de oportunidades, um dos temas mais trabalhados na pesquisa em empreendedorismo, sobre-
tudo por Fillion (1991).  

Tal constatação indica que o foco de percepção e representação da prática empreen-
dedora está, de fato, direcionado ao processo de desenvolvimento da mesma no mundo orga-
nizacional cotidiano dos depeontes, ou seja, a empresa de extração mineral, pois é nesse 
campo que se dá a conversação (forma de produção das representações sociais). 

A partir dessa observação, pode-se dizer que há certa correspondência entre o conhe-
cimento científico e consensual produzido acerca da prática empreendedora, isto é, as repre-
sentações sociais derivam da ancoragem do saber científico difundido objetivamente via con-
versação.  

Contudo, devido ao contexto intraorganizacional, a análise de alguns processos de an-
coragem indica a ocorrência de uma confusão semântica na ligação obrigatória que se estabe-
lece entre a prática empreendedora e criação de novo negócio, sendo essa somente uma das 
formas de se realizar empreendedorismo.  

Essa discrepância é bastante relevante, pois mostra a ciência o que deve ser mais a-
profundado, para assim ser objetivado claramente pelo homem em seu ambiente cotidiano. 
Assim, ocorrem dúvidas ainda na definição clara do fenômeno empreendedor. Portanto, tal dis-
crepância permite a visualização da dinâmica apresentada pela figura 1 na parte do referencial 
teórico, na qual a ciência e o senso comum se tornam intercambiáveis, na medida em que, a 
ciência problematiza algo que se processa no senso comum, investiga-o com rigor metodológi-
co, produzindo um saber científico que é representado pelo senso comum, sendo que as impli-



 
 
 
 

 

cações dessas representações gerarão novas problemáticas de pesquisa, configurando um 
ciclo de complementos.  
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O presente artigo se propôs a desvelar, em sua parte introdutória, o seguinte problema: 
Quais as representações sociais sobre a prática empreendedora? Para isso, foram coletados e 
analisados dados a partir de relatos de experiência de 5 gestores de uma empresa multinacio-
nal atuante no Quadrilátero Ferrífero-MG, utilizando-se da técnica de pesquisa denominada 
análise de conteúdo, conforme já mencionado. Logo, observa que a abordagem é de cunho 
qualitativo, focando-se no universo delimitado, não objetivando a produção de resultados pas-
síveis de generalização. Com isso, foi possível identificar que os sujeitos representam, em seu 
âmbito social, a prática empreendedora a partir de oito elementos centrais, sendo esses: aber-
tura de novo negócio, motivação e criatividade, sucesso, risco, realização de sonhos, desen-
volvimento de habilidades, intraempreendedorismo e, por fim, empregabilidade. 

Essas representações sociais refletem a ocorrência de certa equivalência entre o co-
nhecimento científico da prática empreendedora e sua assimilação em saber prático, ou senso 
comum pelo grupo em estudo. Tal fato indica que o saber produzido no universo reificado está 
parcialmente próximo da realidade funcional prática do ato de empreender, pois nota-se algu-
mas pontuais discrepâncias. 

Dentre essas pontuais discrepâncias, tem-se a questão relativa ao significado da práti-
ca empreendedora, pois para os sujeitos a prática empreendedora é abrir um próprio negócio, 
mas simultaneamente, essa prática ocorre no ambiente organizacional de sua empresa, via 
intraempreendedorismo. Além disso, os depoentes destacam como requisito para a empregabi-
lidade do funcionário apresentar perfil empreendedor.  Logo, observa-se que o conhecimento 
científico acerca do empreendedorismo necessita se aprofundar mais nas investigações acerca 
dos seguintes questionamentos: O que é empreendedorismo? Como é ser empreendedor? Em 
que ambientes se processam a prática empreendedora? Observa-se que as representações 
sociais de empreendedorismo são fracionadas, assim como o conhecimento reificado, não a-
presentando uma visão holística sobre o fenômeno empreendedor. 

Outra discrepância identificada devido essa questão do estudo fracionado do empreen-
dedorismo se deve a ausência de representação social desse fenômeno ligada a inovação e 
identificação de oportunidades. Ou seja, para esses sujeitos as representações da prática em-
preendedora estão mais direcionadas ao despertar de habilidades em seus funcionários, via 
motivação, sonhos, criatividade, isto é, prioriza-se as pessoas e não o processo de produção, 
embora espera-se que as pessoas motivadas, criativas e ávidas por realizar seus sonhos au-
mentem seu desempenho e conseqüente produtividade. Nesse caso, faz novamente necessá-
rio evidenciar que o empreendedorismo é mais que uma técnica motivacional, pois pode gerar 
a destruição criativa tal como descreve Schumpeter (1982).  

Dessa forma, tem-se que o saber reificado sobre a prática empreendedora encontra-se 
em construção, e como tal suas representações se processam de forma confusa e isolada, 
misturando-se com a questão motivacional, por exemplo. Ocorre ainda, a não compreensão 
que a prática empreendedora está além de abrir um negócio e sonhar. Contudo, observa-se 
que os avanços da ciência no tocante ao estudo do empreendedorismo são representadas no 
senso comum de forma equivalente, como a abertura do próprio negócio em uma conseqüên-
cia da realização de sonhos, pesquisado Dolabela (1999) e a formação do perfil empreendedor 
que assume riscos, desenvolve habilidades, busca atender as suas necessidades, em diferen-
tes ambientes pesquisado por autores como McClelland (1961) e Timmons (1989). Assim, o 
caráter confuso e incompleto das representações sociais reflete a fase pré-paradigmática na 
qual se encontra a produção científica do empreendedorismo.  

Desse modo, após o desenvolvimento da pesquisa, em um recorte da realidade, acre-
dita-se que a resolução do questionamento proposto foi um objetivo alcançado. Assim, as re-
presentações identificadas nessa pesquisa devem ser interpretadas como um indicativo da ne-
cessidade de se aprofundar a pesquisa cientifica acerca do significado do empreendedorismo e 
suas múltiplas dimensões de prática, pois o senso comum não representa claramente o em-
preendedorismo, na proporção em que na ciência não há respostas holísticas legitimadas a-
cerca desse fenômeno. Nesse sentido, esse estudo extrai do senso comum os principais pon-
tos e problemas em relação ao empreendedorismo que necessitam de pesquisas mais apro-



 
 
 
 

 

fundadas, evidenciando a relevância da complementaridade entre ciência e senso comum. 
Nesse ponto, encontra-se a principal contribuição desse estudo. 

Contudo, faz-se necessário ressaltar que o resultado logrado por essa pesquisa não 
apresenta caráter conclusivo, sendo produto de uma análise do processo de objetivação e an-
coragem do conhecimento acerca da prática empreendedora do grupo delimitado.  Além disso, 
é preciso frisar novamente que as representações sociais são transitórias, uma vez que são 
passíveis de ressignificação pela consciência humana.  
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