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RESUMO
No que tange ao tema empreendedorismo existem tantas definições de empreendedorismo quanto autores tecendo
estudos a respeito, acarretando que cada estado ou país tem sua própria definição e ocasionando na dificuldade de se
definir o objeto de estudo foco do empreendedorismo. Entretanto, pode-se afirmar que apesar dos avanços, o estudo em
empreendedorismo tem se concentrado em visões economicistas acerca do fenômeno. A realização de levantamentos
sobre a produção de conhecimento sobre o tema para verificar se de fato essa é a tendência global, como Journals que
não sejam interessados em abordagens economicistas, podem ser uma saída no avanço dessa temática. O objetivo do
presente  estudo,  portanto,  é  explorar,  por  meio  de  uma  revisão  bibliográfica,  perspectivas  teóricas  sobre
empreendedorismo alternativas ao  mainstream econômico, e de que forma elas estão conectadas com o campo das
ciências sociais aplicadas, mais especificamente o campo da Administração. Por meio de uma pesquisa qualitativa,
descritiva e bibliográfica, foram levantados e explorados materiais que trataram o empreendedorismo sob perspectivas
teóricas  alternativas  às  abordagens  econômicas  predominantes.  Os  principais  resultados  apontam  que  o
empreendedorismo se constitui em uma promessa, e que apenas o ferramental técnico-científico não é suficiente para
formar empreendedores, fazendo-se necessário conjugar esforços com uma educação filosófica, para fazer com que o
homem tome consciência de sua condição de doador de sentido ao mundo. Verificou-se ainda uma pluralidade de temas
e enfoques que envolvem os estudos no assunto. Assim, conclui-se que falar de empreendedorismo apenas sob as
lentes de apenas uma das perspectivas consiste em uma incoerência. 
PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo; Emancipação; Ação. 

1 INTRODUÇÃO

Para Boava e Macedo (2006) existem tantas definições de empreendedorismo quanto autores
tecendo estudos a  respeito,  acarretando  que cada  estado  ou país  tem sua  própria  definição  e
ocasionando na dificuldade de se definir  o objeto de estudo foco do empreendedorismo. Esses
desencontros, de acordo com os autores, ocorrem porque a disciplina encontra-se em uma fase de
busca  pelo  conhecimento,  fase  pré-paradigmática  ou  estágio  epistemológico,  nos  quais  sem
paradigma orientador os estudiosos investigam diversos temas.

Economicamente,  Schumpeter  (1934)  define  o  empreendedor  como  o  responsável  por
realizar inovações, e, portanto, a realização de novas combinações ou uma combinação de fatores
já existentes, porém de formas diferentes. A realização de inovações pelo empreendedor é, segundo
o autor, o cerne do desenvolvimento econômico (SCHUMPETER, 1934). De forma complementar
Shane  e  Venkataraman (2000)  apontam que  o  empreendedorismo é  fruto  do  encontro  entre  o
empreendedor  e  as  oportunidades.  Logo,  o  empreendedor  é  aquele  que  consegue  capaz  de
identificar, avaliar e explorar oportunidades (MACHADO et al., 2000).

Embora a pesquisa sobre o tema empreendedorismo seja considerada por  Ferreira et  al.
(2014)  como um fenômeno que  é  não  recente,  diversos  autores  apresentam que a  mesma se
encontra em estágio inicial na busca de um  corpus teórico consolidado (MACHADO et al., 2013;
FERREIRA et al., 2014). Então, responder à indagação: “O que é empreendedorismo” não é uma
tarefa simples, pois ainda que o interesse acadêmico sobre o tema tenha crescido nos últimos anos
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a  pluralidade  na  agenda  de  pesquisa  no  assunto  torna  sua  pesquisa  marcada  pela
multidisciplinaridade (BORGA et al., 2011; FERREIRA et al.,2014).  

Ferreira et al.  (2014) afirmam que esse campo de pesquisa tem crescido, e, por meio do
estudo bibliométrico intitulado “Pesquisa em empreendedorismo no principal periódico internacional:
um estudo bibliométrico das publicações no  Journal  of  Business Venturing entre 1987 e 2010”,
concluíram que a pesquisa em empreendedorismo tem sido feita predominante por países norte-
americanos no qual o foco foi naquelas com vieses economicistas. 

Apesar de considerarem que existe uma multidisciplinaridade nas pesquisas no campo da
Administração, foi possível observar que as teorias no qual são utilizadas como base para discorrer
o tema são aquelas que tratam o empreendedorismo a partir de uma abordagem econômica sobre o
desenvolvimento. Isso pode ser comprovado pela concentração em perspectivas econômicas nas
quais  a  pesquisa  se  ocupa,  como:  recursos  para  o  empreendedorismo,  criação  de  valor  e
desempenho, ambientes externos e determinantes do empreendedorismo, processo empreendedor
bem como pesquisas sobre aspectos psicológicos e individuais do empreendedor (FERREIRA et al.,
2014).

Outro estudo encarregado de levantar a produção de conhecimento em empreendedorismo
foi o de Borba et al. (2011). Em consenso com Ferreira et al. (2014), Borba et al. (2011) em “A
produção científica em empreendedorismo: análise do  Academy os Management Meeting:  1954-
2005” encontraram que as pesquisas no campo estão ascensão, porém os temas nos quais essa
pesquisa tem se preocupado envolvem aspectos psicológicos, sociológicos e de negócios ainda sob
uma perspectiva econômica. Assim, os campos de estudos em empreendedorismo discutidos pelos
autores  apresentaram  temas  variados,  como  história  do  empreendedorismo;  psicologia  do
empreendedorismo;  sociologia  do  empreendedorismo;  desenvolvimento  econômico  e
empreendedorismo;  educação  do  empreendedorismo;  metodologia  de  startup;  capital  de  risco;
administração  de  pequenos  negócios;  empreendedorismo  coorporativo  e  empreendedorismo  e
inovação. 

Contudo, Borba et al. (2011) reconheceram ao longo dos anos uma mudança de interesse
que  foi  do  ator  do  fenômeno  empreendedorismo,  do  estudo  do  comportamento  dos
empreendedores, para a ação e contexto do processo empreender, retornando posteriormente, aos
trabalhos de cunho psicológico focados no empreendedor, evidenciando a necessidade da academia
em  buscar  e  comprovar  novos  enfoques  do  elemento  que  está  agindo  no  fenômeno
empreendedorismo. 

Essa multiplicidade de campos evidenciada nos estudos da produção sobre o tema ocorre,
segundo  Boava  e  Macedo  (2006),  devido  ao  caráter  inter,  multi  e  transdisciplinar  do
empreendedorismo.  Interdisciplinar  nas  relações  da  área  com  outros  ramos  do  conhecimento.
Multidisciplinar porque a área contém, envolve e distribui-se por várias disciplinas e pesquisas e
transdisciplinar porque o empreendedorismo busca fora e além de si  mesmo respostas às suas
indagações. (BOAVA; MACEDO, 2006). Ainda que seja um trabalho que se propõe a entender a
agenda de pesquisa sobre empreendedorismo dos últimos anos, o estudo de Borba et al. (2011)
demonstra estar previamente embasado numa perspectiva economicista do tema. Isso pode ser
percebido já no início do estudo, quando na introdução os autores delimitam que irão pesquisar
apenas os trabalhos constantes no evento Academy of Management Meeting (AOM – Meeting), ou
seja, o maior e mais antigo evento da área de administração de empresas. Ao escolher esse evento
os autores deixam de abarcar outros conteúdos e trabalhos sobre empreendedorismo que outras
áreas além da administração possam tratar, deixando claro que sua percepção sobre o tema está
ligada às organizações e área econômica, e deixando de lado, por exemplo, o que a psicologia e/ou
a sociologia tem a dizer. 
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No mesmo sentido, Ferreira et al. (2014, p. 58) parecem estar seguros de que um estudo
bibliométrico “permite uma análise objetiva” dos trabalhos no assunto, ainda que tenham realizado
sua  pesquisa  apenas  no  periódico  internacional  de  empreendedorismo  Journal  of  Business
Venturing. Seu estudo também aparenta apresentar uma concepção economicista do conceito de
empreendedorismo, pois  acredita  que apenas um periódico possa abarcar  toda a complexidade
inerente ao conceito e acredita na objetividade dessa análise, ainda que partindo de uma “amostra”
única. 

Ademais,  ambos  os  trabalhos  consideram  a  pesquisa  em  empreendedorismo  como
fenômenos recentes no âmbito brasileiro (BORBA et al., 2011; FERREIRA et al., 2014). Entretanto,
pode-se afirmar, a partir dos trabalhos, que apesar dos avanços o estudo em empreendedorismo
tem se concentrado em visões economicistas acerca do fenômeno. Logo, essa constatação torna
pertinente a reflexão e o questionamento acerca dessa perspectiva econômica. A realização de
levantamentos sobre a produção de conhecimento sobre o tema em outros tipos de bases de dados
para verificar se de fato essa é a tendência global, como Journals que não sejam interessados em
abordagens economicistas, podem ser uma saída no avanço dessa temática. 

Logo, o objetivo geral do presente trabalho consistiu em explorar, por meio de uma revisão
bibliográfica, perspectivas teóricas sobre empreendedorismo alternativas ao mainstream econômico,
e  de  que  forma  elas  estão  conectadas  com  o  campo  das  ciências  sociais  aplicadas,  mais
especificamente  o  campo  da  Administração.  Para  tal,  foram  delineados  os  seguintes  objetivos
específicos: 

1) Levantar artigos teóricos com perspectivas alternativas as econômicas; 
2) Explorar perspectivas teóricas acerca do empreendedorismo alternativas ao mainstream

econômico tentando compreender o que é o empreendedorismo para tais abordagens;
3) Analisar de que forma as perspectivas alternativas ao mainstream econômico acerca do

empreendedorismo  estão  relacionadas  ao  campo  da  Ciências  Sociais  Aplicadas,  mais
especificamente à Administração.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os indicativos metodológicos foram escolhidos de modo a atingir o objetivo proposto para o
desenvolvimento  desse artigo,  de  explorar,  por  meio  de uma revisão bibliográfica,  perspectivas
teóricas sobre empreendedorismo alternativas ao mainstream econômico, e de que forma elas estão
conectadas  com  o  campo  das  ciências  sociais  aplicadas,  mais  especificamente  o  campo  da
Administração. O presente trabalho é de natureza qualitativa, que de acordo com Lara e Molina
(2011) consiste no processo de busca ao qual o pesquisador deve iniciar sua investigação apoiado
numa fundamentação teórica geral, numa revisão aprofundada da literatura em torno do tópico em
discussão e a maior parte do trabalho se realiza no processo de desenvolvimento do estudo. Desse
modo, a natureza da pesquisa qualitativa, empreende uma abordagem para estudar o problema a
ser elucidado que se preocupa com aspectos complexos e não mensuráveis (SILVA, 2010).  Nesse
sentido,  embora  a  perspectiva  qualitativa  tenha  interesse  amplo,  consiste  numa  investigação
direcionada mais voltada à compreensão do conteúdo. A pesquisa qualitativa também é descritiva,
para Godoy (1995),  de forma que a palavra escrita ocupa lugar de destaque nessa abordagem
desempenhando papel fundamental no processo de obtenção dos dados e na disseminação dos
resultados.

O tipo de pesquisa qualitativa empreendido foi a pesquisa bibliográfica, na qual segundo Lima
e Mioto (2007) visa fundamentar teoricamente o objeto de estudo, contribuindo com elementos que
subsidiam a análise futura dos dados obtidos, além de ser capaz de gerar, especialmente em temas
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pouco explorados, a postulação de hipóteses ou interpretações que servirão de ponto de partida
para outras pesquisas. Foram levantados e posteriormente analisados um total de sete trabalhos
relacionados ao tema. Os resultados são apresentados na seção seguinte. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Filion  (1993)  desenvolve  um  trabalho  com  objetivo  de  fornecer  contribuições  para  o
pensamento estratégico do empreendedor e suas ações, apresentando um metamodelo sistêmico
do pensamento e da ação dos empreendedores. O intuito foi o de propiciar contribuições para que o
empreendedor, a partir do desenvolvimento de visões, pudesse colocar em prática aquilo que se
sonhava, ou seja, fazer acontecer aquilo que ele projetasse para o futuro (FILION, 1993). Em seu
metamodelo  o  processo  de  pensar  é  tratado  através  de  uma  visão  -  uma  projeção,  imagem
projetada para o futuro, do lugar que o empreendedor quer que seu produto alcance no mercado e
que tipo de empresa faz-se necessária para isso -, incorporando, portanto os quatro elementos que
sustentam a visão: 1) weltanschauung – ou Ws que são a base para a criação da visão, o prisma
através do qual o indivíduo enxerga o mundo, inclui valores, atitudes, humor e intenções; 2) energia
–  que  consiste  no  tempo  e  intensidade  alocados  em  atividades  profissionais;  3)  liderança  –
resultante dos Ws, da energia e dos relacionamentos, influenciando os três elementos; 4) relações –
os empreendedores são originalmente produtos dos sistemas de relação da família,  que depois
desenvolvem relações empresariais em que as pessoas envolvidas tornam-se produtos sociais que
o empreendedor precisa para realizar sua visão (FILION, 1993). 

O metamodelo proposto por Filion (1993) argumenta que o pensar em termos de uma visão
dota o empreendedor de um esquema de aprendizado capaz de lhe dar uma estrutura de referência
que o auxilie a melhor articular seu desenvolvimento e que o sistema de relações construído de
modo a dar suporte à sua visão explica o sucesso do empreendedor. Nesse sentido, o treinamento
empresarial  para  a  atividade  empreendedora  deve  capacitar  para  imaginar  e  identificar  visões,
estabelecer  sonhos  realistas,  desenvolver  habilidades  de  comunicação  e  relacionamentos
interpessoais positivos, além de desenvolver características pessoais diferenciadas. 

Contudo, o conceito de empreendedorismo que embasa o trabalho de Filion (1993), volta-se
também para  uma perspectiva  economicista  do  termo empreendedorismo que perpassa  todo o
trabalho  e  se  verifica  já  na  escolha  dos  agentes  entrevistados,  delimitando-a  aos  empresários
apontados  por  líderes  em  iniciativa  empresarial,  por  acadêmicos,  funcionários  graduados,  por
presidentes de associações empresariais, etc. que mantem a lucratividade e o crescimento de sua
empresa  e  sejam  inovadores.  O  trabalho  preocupa-se  em  delimitar  a  ação  empreendedora
necessária para se obter o sucesso e elabora um metamodelo para o processo de pensar. Nesse
momento  aflora  uma  inquietante  interrogação:  o  desenvolvimento  de  metamodelos  são
verdadeiramente adequados levando em conta as diferenças de cada país, de cada sociedade, de
cada indivíduo?

Filion e Lima (2010), por sua vez, ampliam o modelo proposto por Filion (1993) ao propor o
conceito  de  representações  empreendedoras,  tratando  o  processo  empreendedor  como
essencialmente interativo, em que o ator empreendedor se liga a outras pessoas para estruturar e
realizar seu processo empreendedor. Nesse estudo, o conceito de visão e pensamento projetivo é
expandido  em  se  pensar  que  a  visão  individual  e  a  visão  compartilhada  por  indivíduos
empreendedores se formam a partir das interações destes com diferentes pessoas. Assim, na visão
compartilhada por uma equipe empreendedora é central o processo de conversa estratégica com
papel  de  destaque  as  representações  empreendedoras  de  cada  um  dos  membros  da  equipe
(FILION; LIMA, 2010). Para os autores, esse processo consiste “no estabelecimento de um conjunto
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de atividades essencialmente interativo em progressão constante” (FILION; LIMA, 2010, p. 34) e é
caracterizado como relacional e intersubjetivo. Os atores utilizaram como conceitos bases para o
desenvolvimento de tal investigação, “o conceito de si” e o “espaço de si”. 

O conceito de si consiste na maneira pela qual uma pessoa se percebe, estima que tem por si
mesma, entendimento de suas capacidades e seu saber ser e tornar-se, seu processo de formação
da visão. O segundo, espaço de si,  concerne no lugar da pessoa, espaço psicológico individual
formado em função da história, classe social, características sociológicas, nível de desenvolvimento,
contexto,  numa configuração espacial  e sistêmica,  que engloba o conceito  de si,  implicando na
distância psicológica que nos separa e nos liga aos outros (FILION; LIMA, 2010). Filion e Lima
(2010)  determinam que  o  espaço de  si  construído  determina a  dimensão  que  poderá  atingir  o
conceito de si, condicionando o que se pode vislumbrar nas visões e a aprendizagem demandada
para coloca-las em ação. Essa ação demanda dos empreendedores a seleção de outras pessoas e
as atividades então realizadas influenciam o processo de construção do espaço de si e conceito de
si que evoluem em consequência.

De modo geral,  o  conceito  de  si  está  associado com o modo pelo  qual  uma pessoa se
percebe e quais suas capacidades. Esse conceito permite que as intenções do indivíduo sejam
definidas e, portanto, sejam estruturadas em forma de uma visão (FILION; LIMA, 2010). Visão esta
que  permite  colocar  em  prática  aquilo  que  se  intenciona  (FILION,  1993).  A  partir  disso,  as
aprendizagens necessárias para tal podem ser identificadas. Assim, “o conceito de si condiciona a
dimensão da visão que se desenvolverá e a aprendizagem que o ator estará disposto a realizar”
(FILION; LIMA, 2010, p. 39). O espaço de si, composto pelas características do contexto no qual os
atos estão inseridos, influencia as possibilidades de conceito de si. “[...] ele se caracteriza segundo a
diversidade social, étnica e religiosa, assim como segundo o nível de estudo atingido pelas pessoas
em cada contexto” (FILION; LIMA, 2010, p. 40). 

Por um lado, Filion e Lima (2010) ressaltaram que o processo empreendedor é importante
não  só  para  melhorar  o  desempenho  das  organizações  de  uma  perspectiva  econômica,  mas,
também para promover a realização das pessoas que as sustentam. Assim, segundo os autores:

Devemos  permanecer  vigilantes  para  que  o  empreendedorismo  ofereça  perspectivas  de
realização tanto de si, para o ator empreendedor, quanto do outro, para seus colaboradores.
Todo sistema que pode ser visto como empreendedor deveria permitir, em uma perspectiva
humanista, a manifestação do potencial empreendedor das pessoas que nele estão inseridas
(FILION; LIMA, 2010, p. 50).

Esse conceito de representações empreendedoras trabalhado por Filion e Lima (2010) traz à
tona  uma  questão  importante,  ausente  dos  trabalhos  analisados  anteriormente  embasados  em
perspectivas  economicistas  de  empreendedorismo:  a  questão  do  outro.  Os  autores  tocam  na
questão do poder nos sistemas sociais em que as pessoas que o detém (os empreendedores, por
assim dizer) irão definir os espaços dos outros. Assim, se essa concessão de espaço for restrita,
resultará em culturas organizacionais pouco empreendedoras e um crescimento lento e limitado da
empresa. (FILION; LIMA, 2010).

Por outro lado, verifica-se que ainda que os autores toquem nessa importante questão, a
perspectiva que embasa o seu conceito de empreendedorismo ainda é a economicista, uma vez que
a questão do poder é tratada levando-se em conta apenas o crescimento ou não da empresa,
deixando de lado o efeito que uma atitude restritiva de um superior ou uma organização restritiva
pode  causar  ao  espaço  de  si  dos  seus  subordinados.  Nessa  perspectiva  das  representações
empreendedoras proposta por Filion e Lima (2010) cabe questionar e refletir sobre até que ponto os
autores estão preocupados com o efeito negativo de uma organização restritiva ao espaço de si e
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consequentemente  conceito  de  si,  suas  projeções,  planos,  possíveis  realizações  futuras  aos
colaboradores. Do mesmo modo, cabe pensar se nessa perspectiva não está se tratando o ser
humano apenas como uma ferramenta, dotada de capacidades, que ao longo das representações e
interações  com  o  ator  empreendedor  irão  lhe  auxiliar  a  alcançar  a  visão  da  empresa  e  do
empreendedor,  deixando  de  lado  as  suas  próprias,  ou  na  ilusão  de  que  aquelas  visões  da
organização também são suas visões, como Filion (1993) propõe em seu trabalho como “positivo”.

Uma perspectiva de empreendedorismo um pouco diferente, que critica a ideologia capitalista
e a perspectiva economicista é encontrada nos trabalhos de Boava e Macedo (2006; 2009; 2011).
Boava e Macedo (2006) reconhecendo a capacidade de transformação que empreendedorismo tem
de promover mudanças sociais, políticas, culturais, econômicas e psicológicas, e as perspectivas
nas quais o fenômeno tem sido abordado (economicistas), propõem um estudo sob uma perspectiva
fenomenológica com intuito de esclarecer qual a verdadeira essência do empreendedorismo. Essa
visão aproxima-se mais de uma visão humanista, por ser existencialista e colocar o ser como central
no  conceito  de  empreendedorismo  atentando  para  a  necessidade  de  novos  estudos
transdisciplinares. 

A predominância da fase economicista em empreendedorismo ocorre devido aos interesses
por parte do governo e sociedade em fomentar sua pesquisa (BOAVA; MACEDO, 2006; BORBA et
al.,  2011;  FERREIRA et  al.,  2014),  mas segundo Boava e Macedo (2006)  o problema está em
considerar  o  empreendedorismo  e  o  empreendedor  como  “objetos”  da  economia  ou  da
administração,  uma vez que essa é  uma temática própria  do homem. Boava e Macedo (2011)
atestam que o que acontece com o empreendedorismo é um esquecimento, no sentido de estudar
algo  a  partir  dos  seus efeitos,  não de suas causas,  assim a  causa do empreendedorismo é  o
homem, não apenas o resultado de sua ação empreendedora.

 Boava  e  Macedo  (2011)  organizam  um  estudo  sobre  a  utilização  do  termo
empreendedorismo objetivando resgatar o seu sentido, defendendo que o termo foi incorporado ao
vocabulário  econômico e transformado em ideologia moderna,  ocasionando no que chamam de
quatro  ismos:  1)  economicismo  –  redução  do  empreendedorismo  a  sua  esfera  econômica;  2)
organilogismo – redução do empreendedorismo a um processo dentro de estruturas/sistemas com
delimitação  –  organização;  3)  sociologismo  –  redução  do  empreendedorismo  considerando  o
fenômeno a partir do contexto a ele inerente; 4) psicologismo – redução do empreendedorismo à
psique do empreendedor.

Boava e Macedo (2011) distinguem dois modos de aparição do fenômeno empreendedor: no
primeiro, modo de ver, o empreendedorismo enquanto técnica, por meio da razão instrumental limita,
suprime e impede o desenvolvimento do homem empreendedor;  no segundo,  modo de ser,  que
revela a existência,  faz  do homem construtor  do seu mundo que se engaja e atua de forma a
desvelar sua concretude. Para os autores, o primeiro modelo técnico está enfrentando sinais de
exaustão em virtude de não oferecer respostas suficientes às interrogações surgidas.

Ademais, Boava e Macedo (2006), em consenso com Ferreira et al. (2014) e Borba et al.
(2011), afirmam que o empreendedorismo é um fenômeno recente, e complementa trazendo a ideia
de que esse campo de estudos é integrante de diversos ramos do saber,  como a Economia, a
Administração  e  a  Psicologia.  Portanto,  para  os  autores,  o  empreendedorismo  tem  sua
epistemologia em construção na qual, em função da ausência de uma teoria própria, encontra-se em
fase  pré-paradigmática,  ou  seja,  encontra-se  em situação  da  busca  de  conhecimento  a  fim de
alcançar um consenso teórico, mesmo que temporário (BOAVA; MACEDO, 2006).

Para Boava e Macedo (2006) a ausência de um paradigma que oriente os estudos permite
que os estudiosos investiguem o fenômeno sob diversas perspectivas, porém, chama a atenção
para o cuidado de versar o empreendedorismo sob um aspecto ontológico (a essência do fenômeno)
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e não apenas o ôntico (o superficial) (BOAVA; MACEDO, 2006), como tem sido feito nas pesquisas
de vieses economicistas. Entre essas perspectivas encontra-se a fenomenológica com influência do
existencialismo.  Segundo  os  autores,  com  o  surgimento  do  existencialismo,  a  tendência
funcionalista-positivista dos estudos sobre o empreendedorismo mudou (BOAVA; MACEDO, 2006).
Trata-se de centralizar o homem na discussão e sua intencionalidade da consciência. O homem,
nesse sentido, é livre para fazer escolhas. 

Em uma perspectiva existencialista não há determinismos, não há determinantes externos,
causalidades (BOAVA; MACEDO, 2006). Para os autores, sendo a essência do empreendedorismo
a liberdade, “a decisão de empreender a uma manifestação da vontade” (BOAVA; MACEDO, 2006,
p.  13).  Ainda,  é  nessa  manifestação  da  vontade,  ou  seja,  no  ato  de  empreender  que  o
empreendedor vislumbra o propósito de mudança que deseja. Por isso, não há destino e sim uma
realidade que é construída pelo indivíduo (BOAVA; MACEDO, 2006). 

Diverso do conceito de empreendedorismo a partir  de uma visão economicista,  no qual o
indivíduo está inserido em um ambiente determinista que limita as opções de escolha dos indivíduos,
estas  que por  sua  vez são  associadas à  busca  pelo  lucro,  a  promoção  de uma empresa e  o
desenvolvimento econômico, em uma interpretação fenomenológica o empreendedorismo são as
atividades que proporcionam ao empreendedor plena liberdade (BOAVA; MACEDO, 2006). Essa
liberdade é manifestada por meio das angústias de determinado indivíduo. São elas que permitem a
tomada de consciência para uma ruptura com aquilo que lhe dá segurança e estabilidade. E assim,
há a transformação de um estado de dependência em relação aos fatores externos (determinismo)
para a possibilidade um indivíduo com capacidade de ação (BOAVA; MACEDO, 2006). Ademais, o
empreendedor não é somente aquele que está inserido num contexto administrativo-econômico,
mas, todo aquele que é livre e que, portanto, empreende. 

Boava e Macedo (2006) argumentam que o indivíduo que não possui liberdade é um sujeito
alienado, pois, a ausência dessa liberdade gera um sujeito incapaz de dar sentido à sua própria
existência.  Nesse  sentido,  Ramos  (1983,  p.  61)  argumenta  que  “os  indivíduos  alienados,  se
encontram excluídos, privados de meios de decisão, e, assim, não podem determinar o curso dos
acontecimentos conforme desejam”. O meio pelo qual essa alienação pode ser dirimida é por meio
da racionalidade substancial em que todo ato baseia-se num conhecimento claro e autônomo, ou
seja, é um ato que atesta a transcendência do ser humano e o coloca como um sujeito com uma
qualidade  de  agir  dotado  de  razão  resguardando  sua  liberdade  (RAMOS,  1983).  Ou  seja,  é  a
transcendência, a intencionalidade da consciência, por meio da potencial autonomia de romper com
aquilo  que lhe  é dado (com característica  de estável  e  seguro),  que permite  ao  indivíduo uma
racionalidade substancial. É essa racionalidade que promove a liberdade de ação possibilitando um
sujeito empreendedor e desalienado capaz de construir sua própria realidade e futuro (RAMOS,
1983; BOAVA; MACEDO, 2006).

A partir  da perspectiva da liberdade como essência do empreendedorismo, buscando um
avanço para uma teoria do empreendedorismo, Boava e Macedo (2009) então propõem uma teoria
tridimensional do empreendedorismo que considera a ação, o valor e a finalidade como suas bases.
A primeira, ação, seria a força motriz do empreendedorismo que faz o empreendedor agir, gerando
consequências sociais, econômicas, culturais. A segunda, o valor, constitui o dever ser, o horizonte
que o empreendedor enxerga para atingir sua finalidade, que por sua vez, consiste no o terceiro
constituinte, ou o objetivo a ser atingido pelo empreendedor com sua ação, a partir  dos valores
(BOAVA; MACEDO, 2009). 

A proposta de Boava e Macedo (2009) é de integração, para que a atividade empreendedora
possa ser vista de maneira conjunta, uma vez que os três elementos integrados possibilitam uma
compreensão  profunda  de  qualquer  ação  empreendedora  em  qualquer  campo,  o  que  torna
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necessário que os próximos estudos não considerem a existência do empreendedorismo “sozinho”.
Boava e Macedo (2011) defendem as investigações de caráter integrador como uma solução para o
paradigma econômico e ideologia vigentes nos estudos sobre o tema, propondo-se novos elementos
de análise para possibilitar à ciência melhor compreensão da temática.

Logo, para os autores, a ação é a força motriz que impulsiona o empreendedor em sua ação,
o valor é o horizonte no qual o empreendedor enxerga para agir, e a finalidade é o objetivo no qual o
empreendedor almeja atingir por meio de suas ações baseadas em seus valores. “[...] a liberdade é
a essência do empreendedorismo, além de ser  seu maior  valor,  devido ao fato de que o valor
representa um Dever Ser. Logo, a essência do empreendedorismo é o valor. E o maior valor é a
liberdade” (BOAVA; MACEDO, 2011, p. 12).

Neste  momento  somos  capazes  de  enfim  responder  à  questão:  o  que  é  o
empreendedorismo? Para  Boava e  Macedo (2006)  a  essência  do  empreendedorismo reside  na
liberdade, na potencialidade do indivíduo em agir de forma autônoma buscando seus objetivos, que
vivendo de outra  forma estaria  imbuído da angústia  em não se realizar  livremente.  Os autores
consideram empreendedor o executor de uma ação que rompe o que lhe proporcionava segurança e
estabilidade, libertando-se em prol de transformar sua potencialidade em realidade. Para Boava e
Macedo (2011), o que faz o empreendedor agir é a liberdade para superar a angústia, sendo a
liberdade a essência e maior valor do empreendedorismo, devido ao fato que esse valor representa
um Dever Ser, em que o homem escolhe ser livre, já que o homem é um ser-para-empreender. Para
os autores é o valor que dá sentido ao empreendedorismo e dentro dessa essência há a resposta
para a questão do que é empreendedorismo.

E  mais,  o  empreendedorismo  constitui-se  como  uma  promessa.  É  a  promessa  de  um
indivíduo emancipado livre do determinismo dos condicionantes externos que o impedem de ser o
mentor de sua própria existência. Uma promessa que se inicia com uma inovação, ou seja, começa
com a superação de um determinado estado. Para que isso aconteça, é preciso comprometimento.
Um  comprometimento  que  gera  uma  angústia  em função  da  tomada  de  consciência  sobre  as
incertezas pelo qual o indivíduo está é sujeito. A superação dessas incertezas é seu maior valor, a
liberdade. O homem nesse momento está, pois, passa de uma condição de potencialidade para a de
realização, para o empreender de uma promessa (BOAVA; MACEDO, 2006, 2009, 2011).

4 CONCLUSÃO

À guisa de conclusão, é essencial compreender quais as implicações do desenvolvimento do
que é o empreendedorismo para o campo prático e acadêmico. Visando superar a limitação atual
encontrada nos trabalhos de Ferreira et al. (2014) e de Borba et al. (2011) é preciso ter em mente à
urgência de desobscurecer os conceitos tortuosos envolvimentos nos discursos disseminados nas
empresas  e  cursos  de  pós-graduação/graduação  do  tipo  management.  No  momento  em  que
elucidamos  o  conceito  e  tomamos  consciência  de  que  o  tema  não  se  refere  às  inclinações
economicistas, mas, sim, à liberdade do indivíduo em sua existência, o conhecimento pode e deve
ser revelado no sentido de emancipar o indivíduo tanto em uma esfera pessoal quanto profissional.

E assim, sendo o empreendedorismo uma promessa, apenas o ferramental técnico-científico
não é suficiente para formar empreendedores, fazendo-se necessário conjugar esforços com uma
educação filosófica, para fazer com que o homem tome consciência de sua condição de doador de
sentido  ao  mundo.  Após  a  análise  dos  sete  trabalhos  acerca  do  empreendedorismo  e  da
identificação da perspectiva que embasa o conceito  de empreendedorismo dos seus autores,  é
possível verificar a pluralidade de temas e enfoques que envolvem os estudos no assunto, bem
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como concluir que falar de empreendedorismo apenas sob as lentes de uma das perspectivas torna-
se incoerente. 

Nesse  sentido,  pesquisadores  que  pretendem  debruçar-se  sobre  o  assunto  precisam
considerar  toda  gama  de  pontos  de  vista  e  tratar  o  empreendedorismo,  portanto,  como
multidisciplinar. Professores que visam ensinar sobre o assunto devem ter em conta que privilegiar
apenas uma das perspectivas não deixará claro ao aluno a complexidade e pecará no que diz
respeito à completude do tema. Então, faz-se necessário a realização de estudos mais abertos a
entender o tema e suas ramificações, explorando, por exemplo, trabalhos publicados sobre o tema
em  bases  de  dados  de  importantes  periódicos  multidisciplinares.  Além  disso,  não  se  poderia
considerar  que periódicos internacionais em língua inglesa,  analisados isoladamente,  retratem a
realidade de todos os estudos sobre o tema em todos os países. Com isso, verificamos que embora
a perspectiva capitalista e economicista seja dominante (como vimos por ser de maior interesse dos
grupos sociais e do governo) deve-se sempre lembrar a causa do empreendedorismo é o homem,
não apenas o resultado de sua ação empreendedora.
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