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RESUMO 

 
 
O empreendedorismo surge no mundo contemporâneo para modificar as relações 

sociais de trabalho e reinventar ações existentes na produção de novos serviços. Existe 
alta competição no mercado de trabalho, grande número de profissionais altamente 
capacitados e diversas variações na economia mundial. O empreendedorismo surge 
nesse contexto para gerar novas possibilidades e diversificar a produção do serviço, 
gerando emprego, oportunidade e renda. Para Dornelas (2005), empreendedorismo é o 
envolvimento de pessoas e processo que, em conjunto, leva a transformação de idéias 
em oportunidades. E a perfeita implementação dessas oportunidades leva a criação de 
negócios de sucesso. Assim, é importante a difusão do conhecimento acerca do  
empreendedorismo, tornando-se o mesmo essencial para a realização de discussões, 
principalmente na área da saúde e enfermagem, onde existe carência gerada pelo 
paradigma do cuidado que, historicamente, esta atrelado à caridade e a religião. O 
objeto do presente estudo é a produção e socialização do conhecimento sobre 
empreendedorismo nas diferentes áreas do conhecimento, com ênfase na área da saúde e 
enfermagem. O objetivo é conhecer a produção e socialização do conhecimento sobre 
empreendedorismo nas diferentes áreas com ênfase na saúde e enfermagem. Trata-se de 
uma revisão bibliográfica integrativa, com recorte temporal referente aos últimos 10 
anos, realizada na base de dados na Scientific Electronic Library Online (SciELO) e na 
Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando os descritores: Empreendedorismo, Saúde 
e Enfermagem.para o se chegar as evidências. Com os artigos encontrados, foi realizada 
uma leitura criteriosa das obras para identificar o tema empreendedorismo. Os 
resultados apontaram 39 obras na SciELO  e 7 na BVS. Foi evidenciado que na SciELO 
a área de Administração foi publicado 28 obras , representando  71,7% do total. Os  
cursos da área da saúde publicaram 3 obras, sendo dois artigos da área da Psicologia e 
outro da área da Enfermagem. Quanto à pesquisa realizada na BVS os dados 
encontrados evidenciaram 7 obras, sendo dois artigos de produção da área da 
Enfermagem  e  2 da Psicologia. Os demais pertencem a outras áreas do conhecimento, 
2 da Educação e 1 da Administração. Podemos afirmar após a análise dos resultados que 
existem um acervo reduzido de produções sobre empreendedorismo,  principalmente na 
área da saúde e enfermagem, fato que indica a necessidade de incorporar nos processos 
de formação este conteúdo.  

 
 
 
Palavras chave: Empreendedorismo, Empreendedorismo na saúde, 

Empreendedorismo na Enfermagem 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 

The entrepreneurship appears in the contemporary world to change the social 
relations of work and reinvent the existent shares in the production of new services. 
There is high competition at labor market, large numbers of capable professionals and 
several variations at global economy. Entrepreneurship arises at this context to create 
new possibilities and diversify the service production, causing employment, 
opportunities and income. Dornelas (2005) says that entrepreneurship is the 
involvement of people and process together, changing ideas into opportunities. And the 
perfect implementation of these opportunities creates successful businesses. In such 
case, it’s important to disseminate entrepreneurship knowledge, that is essential to 
discussions, especially in health and nursing, since care is historically connected to 
charity and religion. The present study object is the production and socialization of 
knowledge about entrepreneurship in different areas, with emphasis on health and 
nursing. The purpose is to understand the production and socialization of 
entrepreneurship knowledge in different areas with emphasis on health and nursing. It’s 
an integrative literature review with time frame concerning the last 10 years using 
Scientific Electronic Library Online (SciELo) and Virtual Health Library (BVS) 
database, using the keywords: Entrepreneurship, Health and Nursing. With the found 
articles, we performed a careful reading to identify the subject Entrepreneurship. The 
results showed 39 works at SciELO and 7 at BVS. It was shown that the administration 
area of SciELO has published 28 articles, representing 71,7%  of totality. The courses of 
health area published 3 studies, 2 of psychology area and one of nursing area. About the 
research at BVS, it has showed 7 studies, 2 of Nursing area and 2 of Psychology area. 
The others belong to other knowledge areas, 2 of Education area and one of 
administration area. After this reviewing results we can affirm that there is a small 
collection of studies about entrepreneurship, especially at health and nursing areas 
which indicates the need to incorporate this content at training processes. 

 
 
 
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurship in health, Entrepreneurship in 

nursing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

 

A construção da formação do enfermeiro no âmbito da Universidade faz o futuro 

profissional refletir sobre vários aspectos que identificam possibilidades para a atuação 

no mercado de trabalho. O enfermeiro poderá atuar em diversos campos e assim como 

os demais profissionais de saúde, podendo atuar como protagonistas de novos espaços e 

práticas, pela busca de autonomia e emancipação profissional. De forma empírica, o 

enfermeiro em formação constrói conhecimento próprio descobrindo novas 

possibilidades profissionais, podendo ser potencial inovador para a classe profissional, 

onde na busca de novas possibilidades, cria e se aventura por locais e áreas do 

conhecimento ainda não exploradas. O enfermeiro contemporâneo, empreendedor, 

visualiza frequentemente novas oportunidade no mercado mostrando o quanto 

necessário é obter-se uma formação diferenciada, que possa abrir espaços para novas 

possibilidades no processo de atenção a saúde. 

A grande concorrência no mercado de trabalho e o grande número de 

profissionais altamente especializados, levam o enfermeiro em formação, o recém 

chegado ao mercado de trabalho e os que não possuem estabilidade profissional, a temer 

a dura concorrência na conquista por empregos de boa remuneração financeira, ou as 

que levem a uma satisfação profissional e pessoal com ou sem estabilidade. Diante 

desse paradigma, compreender novas possibilidades profissionais na enfermagem 

vislumbrando um potencial financeiro e realização tornou-se objetivo pessoal para a 
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prática da profissão, sendo esse caráter evolutivo e emancipatório, não apenas,  

exclusivo da enfermagem ou especificamente de qualquer campo de conhecimento da 

área de saúde, mas de um fenômeno mundial de adaptação a um movimento cíclico 

econômico que fere a economia mundial. Através do rastreamento bibliográfico, pode-

se observar que o domínio de algumas inovadoras áreas do conhecimento, é, sem 

dúvida,  necessário para tornar o enfermeiro um potencial na prestação de seus serviços, 

na produção de novas possibilidades de renda e na construção de novos paradigmas. 

Essa realidade pode ser vista como a mudança no cenário profissional de atuação, o que 

leva o enfermeiro de alguma forma, a obter o tão almejado reconhecimento profissional 

e a satisfação financeira. Nessa perspectiva, surge o empreendedorismo que promove 

novas possibilidades profissionais gerando a emancipação profissional. O 

empreendedorismo além de adicionar um novo olhar à produção de novos serviços 

pode, por si só, ser uma opção de carreira, tornando o enfermeiro um profissional 

capacitado a vender seus serviços de forma geral e a inovar sua ação em qualquer 

cenário de atuação profissional levando ao renovar do “ser” enfermeiro e a visão deste 

profissional em sua sociedade. 

Cada profissional possui sua experiência acadêmica, que em muitos casos leva 

estes a orientar sua carreira profissional. Durante meu processo de formação tive a 

oportunidade de descobrir várias formas de visualizar a enfermagem, sendo muitos os 

encontros com enfermeiros e enfermeiras ilustres que fazem da enfermagem brasileira e 

mundial uma enfermagem respeitada, ocupando seu alto nível de importância na 

assistência à saúde de forma científica. Todos os profissionais que conheci ao longo da 

minha formação, contribuíram com a construção do meu pensar e proporcionaram a 

reflexão sobre a produção do serviço de enfermagem, que pelo processo histórico, 

possui sua base de formação na caridade e na religião, o que resulta na desconstrução da 

produção do serviço, por muito tempo, como produção de serviço remunerada e 

reconhecida, levando a um desconhecimento social acerca da real atividade profissional. 

Esse processo numa visão social torna muitas vezes, a profissão sem reconhecimento e 

consequentemente gera o déficit de financeiro no pagamento do serviço prestado. Os 

conjuntos desses questionamentos necessariamente me levaram a estudar inovadoras 

maneiras de atingir remuneração, satisfação e produção de serviço em outras 

perspectivas.  
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Desde sua formação histórica inicial, a enfermagem vem sendo considerada por 

meio de conceitos de predestinação ou pela utilização do não material ou não palpável 

para designar seu real valor. A profissão sempre foi vista em épocas remotas, ligada a 

assistência não remunerada e sim ligada a valores religiosos, de doação, de caridade e 

até de vocação ligada à predestinação divina. Esse cenário histórico começou a ser 

transformado quando Florence Nightingale idealizou uma forma de cuidar 

sistematizada, que teve como objetivo formar enfermeiras para a prestação de cuidado 

especializado, e ainda, formar profissionais com boa reputação diante da sociedade. O 

que levaria a profissão a ser vista pela sociedade de outra maneira, diferente de como 

era vista na época. Ser enfermeira até então, era sinônimo de mulheres (necessitadas, 

prostitutas, ladras etc.) em busca de remissão de pecados ou de oficio por sua 

sobrevivência além de outras que realizavam as ações pela caridade ou pelo ideal 

cristão. Ou seja, a identificação social da profissão levava a sociedade a identificar o 

ofício de maneira opressiva e discriminatória, não identificando o ofício como 

profissão. De acordo com Padilha e Mancia (2005 p.723), 

 

A enfermagem profissional no mundo foi erigida a partir das bases 
científicas propostas por Florence Nightingale, que foi influenciada 
diretamente pela sua passagem nos locais onde se executava o cuidado 
de enfermagem leigo e fundamentado nos conceitos religiosos de 
caridade, amor ao próximo, doação, humildade, e também pelos 
preceitos de valorização do ambiente adequado para o cuidado, 
divisão social do trabalho em enfermagem e autoridade sobre o 
cuidado a ser prestado. 

 
 

A fundadora da enfermagem moderna, Florence Nightingale iniciou maior 

projeção em 1854, onde participou como voluntária na Guerra da Criméia, quando 

organizou um hospital que possuía 4000 soldados feridos, sendo cuidado por 38 

mulheres (irmãs anglicanas e católicas), baixando a mortalidade de 40% para 2%. 

Recebeu prêmio por esse trabalho do governo inglês e fundou a primeira escola de 

enfermagem no Hospital St. Thomas localizado em Londres em 24 de junho de 1860 

(PADILHA e MANCIA, 2005 p. 724) A partir da consolidação da enfermagem como 

profissão muitos conhecimentos foram adaptados ao ensino e ao estudo da enfermagem. 

Esses Conhecimentos levaram a enfermagem ao campo científico, tornando-se ciência e 

assim, produzindo conhecimento sistematizado, necessário para a realização da 

produção do serviço de forma remunerada.   
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Para Kletemberg e Siqueira (2003 P.61-67) a enfermagem vem progredindo 

expressivamente, buscando firma-se como detentora de saber científico, sem deixar de 

lado aspectos humanitários de sua profissão. A enfermagem ao longo de sua história 

tenta o desprendimento de serviços subjugados a outras profissões da saúde e ao modelo 

das instituições empregadoras, que ainda visualizam a profissão em muitos casos, ligada 

a subjugação profissional que se baseia na visão social e histórica da profissão de forma 

depreciativa. A ruptura desse processo, do saber-fazer para o saber-ser enfermeiro e a 

busca do avanço no contexto cientifico, traduz o interesse da quebra de modelo 

antagônico demandando a idéia da tomada de consciência e de valorização do 

profissional da enfermagem, que nos dias atuais, busca estabelecer uma identidade 

própria que substancialmente pode gerar: reconhecimento, valorização, estabilidade, 

boa remuneração e uma posição de importância e de colocação dentro da classe dos 

profissionais de saúde.   

Nessa descoberta de conhecimento pude observar que várias atividades ainda 

não exploradas pela enfermagem existem no mercado de trabalho e, além dessas, outras 

são pouco aproveitadas ou desenvolvidas. Assim, comecei a buscar algo novo para 

enfermagem que leva a um pensamento diferente do comum, que faz um pensar novo e 

criativo para o contexto profissional, mostrando como pode ser o enfermeiro 

proprietário de suas próprias idéias e serviços, afastando-se cada vez mais do universo 

histórico que leva a desvalorização profissional, sem deixar de lado o apego pelo 

processo de cuidar de forma humanitária, mas entendendo-a de forma cientifica e 

profissional. Nasce desta forma, após muitas leituras sobre o assunto o interesse pelo 

empreendedorismo, que já é uma realidade dentro da produção de serviço de várias 

profissões.  

O profissional de enfermagem possui formação sólida para desempenhar 

diversas funções no cenário da saúde e de processos que envolvam a assistência a saúde 

em suas diversas complexidades. Da mesma maneira em que se constitui o saber a 

respeito das diversas possibilidades, o enfermeiro, observa a enfermagem em seu 

cenário histórico evidenciando como a Enfermagem vem perdendo espaço na atuação 

profissional. Para Vietta, E.P; Vehara, M; Silva Netto, K.A. (1998 p.110) A profissão de 

enfermagem ganhou em termos de expansão a nível nacional e internacional, no 

entanto, perdeu espaço e campo de atuação, sobretudo em relação às terapêuticas 
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alternativas e ações específicas de suas atribuições fundamentais, delegando muitas 

delas aos ocupacionais e a outros profissionais da área. 

O entendimento do processo histórico-social da enfermagem, ajuda na 

compreensão sobre como se apresenta, nos dias de hoje, a enfermagem em termos de 

mercado, produção de serviço e remuneração. Atualmente, a enfermagem vem sendo, a 

passos pequenos, reconhecida pela sociedade e por outras profissões da área de saúde, 

após diversas lutas por melhores condições de trabalho e por melhores salários. Esses 

direitos adquiridos e o grande número de vagas na profissão consolidaram a abertura de 

vários cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação pelo Brasil, criando uma 

grande demanda na oferta do serviço profissional. Esse grande número de instituições, 

que às vezes não possui boa qualidade na produção do ensino, leva a um grande número 

de profissionais desqualificados ao mercado de trabalho, gerando um nível de 

assistência pejorativo a profissão e conseqüentemente uma concorrência abrupta ao 

mercado de trabalho, além de gerar a imagem de desqualificação. Para Bonetti e Kruse 

(2004 p. 373) vivemos hoje numa sociedade na qual o capital financeiro é quem dita às 

regras a serem seguidas, quais as necessidades de trabalho e sua forma de organização. 

Esta é a lógica de algumas instituições de ensino, cedendo principalmente às 

necessidades do mercado quando articulam suas diretrizes e tendências na formação.  

Diversas profissões que tiveram uma diminuição nas oportunidades de vínculos 

empregatícios, começaram a buscar alternativas inovadoras para o exercício da 

profissão. As atividades diferenciais produzida por cada uma dessas profissões faz com 

que, o mercado seja capaz de produzir novas fontes de geração de emprego e renda. A 

inovação sob essa perspectiva deixa de ser opção para ser escolha, uma vez que pode ser 

veículo para se ter fonte de renda com alta remuneração. Assim, a enfermagem como 

outras profissões se apropria de conhecimentos da administração para produzir novos 

serviços com a produção de seu conhecimento. Uma das áreas do conhecimento dentro 

do campo da administração de empresas que começou a ter maior ênfase, nessa nova 

fase da economia mundial foi o empreendedorismo, que possui como idéia a inovação 

do produto ou serviço de uma determinada área do conhecimento. 

O conceito de empreendedorismo tem sido muito difundido no Brasil, nos 

últimos anos, intensificando-se no final da década de 90, existindo vários fatores que 

por vezes, expliquem o repentino interesse pelo assunto, já que, a preocupação com a 

criação de pequenas empresas duradouras e a necessidade da diminuição das altas taxas 
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de mortalidades desses empreendimentos é sem dúvida, motivo para a popularidade do 

termo empreendedorismo. Além disso, o mundo tem passado por várias transformações 

em curtos períodos de tempo, principalmente no século XX, quando foi criada a maioria 

das invenções que revolucionaram o estilo de vida das pessoas. Atrás dessas 

transformações existe a inovação, o novo, o inédito que foi criado por visionários que 

questionam, arriscam e querem algo diferente, fazendo acontecer e assim, empreendem 

(DORNELAS, 2008 pag.17-21). 

De acordo com Dengen (2009, p. 4-5), a solução mais simples para reduzir a 

diferença entre ricos e pobres no Brasil é liberar a criatividade dos empreendedores, por 

meio da livre iniciativa para produzir os bens, os serviços e os empregos necessários 

que faltam para o bem-estar da população brasileira. Para Roncon e Munhoz (2009 p. 

695),  

O emprego-padrão de hoje, com vínculo salarial, patrão e horário 
rígido, já é um artefato pertencente ao passado. Neste novo século as 
vagas de emprego nos hospitais e serviços de saúde estarão cada vez 
mais enxutas, devido às crises financeiras do setor e à falta de 
conhecimento atualizado dos profissionais.  

 

Para Dornelas (2008 p.7), empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e 

processo que, em conjunto, leva a transformação de idéias em oportunidades. E a 

perfeita implementação dessas oportunidades leva a criação de negócios de sucesso. O 

empreendedorismo produz impactos na sociedade e gera renda e desenvolvimento na 

sociedade. Na economia, na política, na produção de empregos, na geração de rendas, o 

empreendedorismo proporciona o crescimento e desenvolvimento social (ESPEJO e 

PREVIDELLI, 2006 p. 21-52). Nesse contexto, subsiste a crença de que os 

empreendedores estão "eliminando barreiras comerciais, e culturais, encurtando 

distâncias, globalizando e renovando os conceitos econômicos, criando novas relações 

de trabalho e novos empregos, quebrando paradigmas e gerando riqueza para a 

sociedade" (DORNELAS, 2008, p. 6). O empreendedor é uma pessoa criativa que gosta 

de estabelecer objetivos. Esses objetivos nem sempre estão escritos, mas existem e 

constituem o maior vinculo ou a visão em torno do qual o empreendedor organiza todas 

as outras coisas. O empreendedor identifica oportunidades e a partir dessas 

oportunidades defini objetivos, se atentando para a minimização de riscos. Assim, o 

empreendedor pode ser definido como o que possui capacidade de estabelecer e atingir 

objetivos, mantendo alto nível de consciência do ambiente que vive, usando-a para 
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detectar oportunidades de negócio, tomando posteriormente decisões moderadamente 

arriscadas que objetivam a inovação (FILION, 1999 p.19) Para Backes (2008 p. 28) O 

empreendedorismo, sob esse enfoque social, faz surgir novas propostas práticas de 

resolução dos problemas sociais, criando estratégias de inserção social, projetos sociais 

inovadores e ações empreendedoras auto-sustentáveis, principalmente, se norteadas por 

uma visão mais amplificada. 

O empreendedorismo, da mesma maneira que o planejamento e a capacidade de 

implementação são considerados fatores de grande significância pra identificar a 

relevante busca da competitividade e sobrevivência do empreendimento no mercado. O 

empreendedorismo tem se tornado matéria de estudo em diferentes áreas do 

conhecimento por transformar a produção do conhecimento em possibilidades de 

construir novas maneiras de acesso ao capital financeiro. Estudos e publicações na área 

tem crescido consideravelmente, e corroborado com a excepcional diversidade de 

conceituação e classificação do empreendedor, já que é um tema novo, ainda não muito 

explorado. (MEURER e PRVIDELLI, 2003 p.222-223) 

A enfermagem possui diversas maneiras de aplicar seu conhecimento e produzir 

seus serviços gerando seu próprio empreendimento, já que é uma profissão que enxerga 

o ser humano de forma holística, como um todo, o que leva a maior compreensão do ser 

e de sua necessidades. Além dessas qualidades o profissional de enfermagem possui 

potencial para explorar novos campos sociais podendo não se submeter aos espaços 

tradicionais do cuidado, onde na maioria dos casos prevalece a noção de 

doença.(BACKES, 2008 p.34). O enfermeiro possui características únicas dentre os 

profissionais da área da saúde, tornando-se diferenciais na questão estratégicas e 

administrativa das instituições de saúde. Essas qualidades fazem do enfermeiro, um 

visualizador na solução de problemas e na obtenção do cumprimento de metas e 

objetivos, questões necessárias para fazer um empreendimento de sucesso.  

Ser empreendedor significa ter, acima de tudo, a necessidade de realizar coisas 

novas, pôr em prática idéias próprias, característica de personalidade e comportamento 

que nem sempre é fácil de encontrar. O empreendedor, por definição, tem de assumir 

riscos, e seu sucesso está em sua capacidade de conviver com eles e sobreviver a eles. 

Os riscos fazem parte de qualquer atividade e é preciso aprender a administrá-los. O 

empreendedor não é malsucedido nos seus negócios porque sofre revezes, mas porque 

não sabe superá-los e o enfermeiro possui qualidades adquiridos em sua formação para 
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sanar problemas de ordem estrutural e principalmente comportamental.(ROCON e 

MUNHOZ, 2009 p. 696)  

Para Erdmann et al (2009 p.638)  
 
O empreendedorismo se enquadra na conduta ativa do profissional em 
primeiro desvencilhar-se do pensamento e conduta retrógrados da 
limitação de pensamentos e ações, captar deficiências não 
solucionadas em suas áreas, criar técnicas eficientes e efetivas ou 
utilizar as já existentes de forma inovadora para a solução das 
deficiências. Aproveita todas as oportunidades coletivamente, 
vislumbrando a conquista de ganhos substanciais, profissionalmente e 
socialmente. Assim, a lógica do empreendedorismo é iniciada com a 
identificação das oportunidades de negócio que ofereçam a realização 
de novas ações, sem que para isso sejam realizados inventos ou 
avanços tecnológicos espetaculares. O mais importante é a capacidade 
de perceber o que nenhum outro viu, atribuindo ações promissoras. 

 

O empreendedorismo pode ser a chave para proporcionar aos profissionais de 

enfermagem uma nova maneira de se reinventar em sua profissão e constituir novas 

possibilidades profissionais, gerando serviço de qualidade para a população, e, assim, 

obtendo bons salários e satisfação com a produção do seu serviço. Desta maneira, 

entendo que o estudo da temática dentro da área da enfermagem, é de suma importância 

para o desenvolvimento da profissão, tornando o enfermeiro contemporâneo um 

profissional com uma variedade de recursos para obtenção de melhores salários e 

difundindo o conhecimento da profissão para a sociedade gerando qualidade a 

assistência a saúde da população. 

Entendendo a importância do empreendedorismo no processo de formação do 

enfermeiro e identificando o entendimento do empreendedorismo como uma nova 

possibilidade de profissional esse estudo busca realizar uma revisão bibliográfica sobre 

empreendedorismo nas diversas áreas do conhecimento e após, realizar recortes para 

identificar as produções do tema empreendedorismo na área da saúde e na área da 

enfermagem, discutindo esses resultados e refletindo sobre as produções e sua 

importância, contribuindo para elucidar o leitor sobre a temática. Permitindo ainda, 

realizar uma discussão sobre a inovação da produção do serviço e o encalce gerador do 

atravancamento de uma enfermagem presa às raízes históricas sociais, levando a uma 

melhor compreensão das dificuldades inerentes a produção de novas possibilidades 

profissionais na enfermagem, alem de possibilitar dados que mostrem a real importância 

do empreendedorismo, como novas possibilidades profissionais.  
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 A área da saúde compreende diversas profissões como enfermagem, 

medicina, psicologia, serviço social, nutrição, educação física, fisioterapia, 

odontologia, farmacologia entre outros. Esses cursos tem o objetivo de promover 

saúde e bem estar a população através do conhecimento difundido. Uma vez que, o 

profissional da área da saúde possua uma idéia empreendedora ele pode gerar serviço 

especializado ou generalizado ao cuidado, reabilitação, promoção, produção de saúde 

aos indivíduos que necessitam de atenção a saúde. Como a área de saúde possui uma 

especificidade de mudar e se transformar de maneira constante, proporciona diversas 

possibilidades de criação para a prestação do serviço em saúde.  

 

1.2 QUESTÕES NORTEADORAS:  

 

Sobre o empreendedorismo: 

-Existem produções científicas produzidas e socializadas nas diferentes áreas do 

conhecimento? 

-Existem produções científicas produzidas e socializadas na área da Saúde? 

-Existem produções científicas produzidas e socializadas na área da 

enfermagem?  

 

1.3 OBJETOS DE ESTUDO: 

 

Diante do exposto definimos como objeto de estudo a produção e socialização 

do conhecimento sobre empreendedorismo nas diferentes áreas do conhecimento, com 

ênfase na área da saúde e enfermagem.  

E, para dar conta do objeto de estudo dessa investigação, foram delineados os 

seguintes objetivos:  

 

1.4 OBJETIVO GERAL: 

 

- Conhecer a produção e socialização do conhecimento sobre empreendedorismo 

nas diferentes áreas do conhecimento com ênfase na saúde e enfermagem.  

 



21 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 - Rastrear produções científicas produzidas e socializadas nas diferentes áreas 

do conhecimento sobre o empreendedorismo; 

- Identificar produções produzidas e socializadas na área da saúde 

e enfermagem sobre empreendedorismo; 

- Analisar as temáticas prevalentes referentes a empreendedorismo. 

  

1.6  JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

O empreendedorismo surge nos diferentes cenários profissionais para tentar 

desconstruir a massificação da competitividade profissional instalada pelo acesso a 

capacitação profissional como forma de inovação e criação de novas possibilidades 

profissionais. As diversas concepções existentes sobre o empreendedor, apontam o 

caráter rico e multifacetado desse ator: pessoa que assume riscos em condições de 

incerteza, fornecedor de capital financeiro, agente de decisão, líder industrial, gestor 

ou executivo, dono de empresa, contratante, árbitro no mercado, entre outros. Estas 

distintas acepções geraram, muitas vezes, diferentes desdobramentos teóricos e 

abordagens empíricas (NAIR, PANDEY, 2006 p.49). O empreendedorismo no 

século XXI, não é apenas um diferencial na produção das profissões, mas 

composição necessária para a desconstrução da massificação da prestação do serviço 

de uma determinada área. Empreender para a maioria das profissões torna-se 

necessário, uma vez que, o fácil acesso a educação advinda da inovação tecnológica 

e econômica proporciona facilidade na formação de profissionais em nível médio, 

médio técnico e superior em diversas profissões, assim o fácil acesso a formação 

levou a sociedade a possuir um ”engarrafamento” de profissionais no mercado de 

trabalho, obrigado os profissionais a reinventar as  

O empreendedorismo surge nesse contexto para transformar idéias em 

negócios e utilizar o saber constituído em possibilidades de renda, ainda não 

desenvolvidas. Ou seja, a simples formação profissional não é nos dias atuais certeza 

da obtenção de emprego e renda. O profissional entendendo a dificuldade do 

mercado de vê se atentar para novas maneiras de oferecer seu conhecimento. Em 

uma situação de índices crescentes de desemprego e desigualdades sociais no Brasil, 
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o empreendedorismo aponta como uma opção para muitos brasileiros, 

independentemente de classe social, sexo ou idade. Surge assim mais uma alternativa 

para a geração do trabalho autônomo e para a formação de uma classe empresarial 

local, ao mesmo tempo em que cria novas opções de produtos e serviços para a 

sociedade (PAIVA Jr. e CORDEIRO, 2002). O tema do empreendedorismo sendo 

compreendida a partir de duas vertentes. A primeira identifica à geração de novos 

negócios ou à criação de uma empresa. A segunda, por sua vez, relaciona-se com o 

crescimento de uma empresa ou negócio já existente.. (BARROS, FIÚSA E 

IPIRANGA,2005 P. 111)Assim, torna-se evidenciado a criação de valores 

econômicos e sociais agregados relacionados ao empreendedorismo. A existência 

desses valores não deixa de lado a existência de fatores negativos e vulneráveis 

existentes na produção do empreendedorismo, que deve ser entendido e discutido 

para que se tenha uma melhor compreensão dos valores do empreendedorismo nas 

diversas áreas do conhecimento. 

Uma vez que a formação do enfermeiro é voltada para o alcance de novas 

perspectivas profissionais, novas oportunidades profissionais podem ser criadas. 

Várias são as possibilidades da atuação do enfermeiro e em vários setores esse 

profissional pode atuar com os conhecimentos que já são obtidos na graduação. 

Desta forma o enfermeiro possui qualificação profissional para atuar em unidades de 

saúde de baixa, média e alta complexidade, assim como pode atuar na prevenção de 

doenças, na promoção à saúde e nas diferentes áreas do conhecimento em saúde intra 

e extra-hospitalar, assim, o empreendedorismo e seus conhecimentos podem ajudar o 

enfermeiro a utilizar o conhecimento adquirido na academia para reinventar a 

profissão e gerar atuação em diversas áreas ainda não exploradas por meio de um 

plano adequado e sistematizado de produção de serviço que só pode ser apropriado 

se alguns passos do conhecimento forem respeitados.  

Entendendo a importância do empreendedorismo em todas as áreas do 

conhecimento, na área da saúde e especificamente na área da enfermagem é de 

importância considerável que se identifique as obras existentes sobre 

empreendedorismo nas diferentes áreas do conhecimento para que se possa fazer 

uma avaliação ou discussão da temática de maneira cientifica, podendo dela extrair 

ensinamentos e indicações de como ser um profissional empreendedor. Justifica-se 

assim esse trabalho, pois contribui também para a área acadêmica e profissional, 
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gerando conhecimento eficaz para a produção de novos serviços e estudos na área do 

empreendedorismo, na saúde e principalmente enfermagem. 
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2.0 -  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 A Evolução histórica, conceitual e social do empreendedorismo   

 

 Para melhor descrever a definição, a trajetória histórica e a evolução do 

empreendedorismo, utilizo duas obras literárias, de dois autores especialistas em 

Empreendedorismo, são eles: Jean Ronaldo Degen e José Carlos de Assis Dornelas. 

Degen, engenheiro e empresário é um dos principais escritores sobre a temática no 

Brasil e no mundo, responsável por difundir o empreendedorismo em empresas e para 

profissionais como opção de carreira. Escreve seu livro intitulado: O empreendedor 

como opção de carreira que referencia o empreendedorismo no país e o defini relatando 

toda a formação histórica do empreendedorismo, descrevendo os fundamentos da 

iniciativa empresarial. Ele cobre os aspectos básicos que devem ser considerados por 

aqueles que querem se tornar empreendedores ou se interessam em conhecer as 

atividades inerentes ao exercício da livre iniciativa. É um guia para montar um negócio 

próprio, vencer as dificuldades e administrar os riscos. Já o Dr. José Dornelas é um dos 

maiores especialistas brasileiros em empreendedorismo e de plano de negócios e um 

dos mais requisitados conferencistas sobre o tema no país. Leciona em cursos de MBA 

na FIA – Fundação Instituto de Administração, na USP – Universidade de São Paulo, e 

como professor convidado em diversos programas no país e no exterior. Realizou seu 

pós-doutoramento nos EUA e foi o primeiro e único professor brasileiro como Visiting 

Scholar no Centro de Empreendedorismo do Babson College – considerada a melhor 

escola de negócios com foco em ensino de empreendedorismo no mundo. É engenheiro 

pela USP São Carlos, com mestrado e doutorado também pela USP, especialização em 
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marketing pela ESPM e cursos de extensão em Harvard. Contribui para esse trabalho 

com duas obras ambas intituladas Empreendedorismo: Transformando idéias em 

negócios, sendo uma edição de 2005 e outra de 2008. Esses trabalhos nos ajudam em 

todos os aspectos pretendidos para escrever sobre a definição, panorama histórico e 

utilização do conhecimento do empreendedorismo. A partir da leitura dessas obras 

podemos descrever melhor sobre empreendedorismo. 

 No campo etimológico empreendedor vem de origem francesa, como aquele que 

assume riscos e começa algo novo. O significado da palavra empreendedor deriva da 

palavra inglesa entrepreuneur, que, por sua vez, deriva da palavra entreprendre, do 

frânces antigo, formada pelas palavras entre, derivada do latim inter, que significa 

reciprocidade das duas palavras, entre e comprador significa simplesmente 

intermediário. No sentido francês de intermediário, um bom empreendedor foi o 

veneziano Marco Pólo, que tentou estabelecer uma rota terrestre do comércio entre a 

Europa e o Oriente. Marco Pólo desenvolveu um plano comercial e assinou contratos 

com banqueiros capitalistas venesianos, os precursores de empresas de capital de risco, 

que forneciam recursos financeiros para o empreendimento e recebiam os produtos por 

obrigação de mercado, com juros sob o capital investido e seguro garantido. Esses 

banqueiros eram passivos do risco financeiro os mercadores aventureiros tinham papel 

ativo nos empreendimentos, assumindo todos os riscos comerciais e pessoais das longas 

viagens.   

 Na Idade Média, o termo empreendedorismo foi definido segundo a ótica da 

produção. Indivíduos não assumiam grandes riscos, e apenas gerenciava os projetos, 

utilizando os recursos disponíveis, geralmente provenientes do governo do país. No 

Século XVII começou a haver indícios de relação entre assumir riscos e 

empreendedorismo, fato este, não ocorrido anteriormente. Nessa época o empreendedor 

estabelecia um acordo contratual com o governo para realizar serviços ou fornecer 

produtos. Como os preços eram prefixados o lucro ou prejuízo era exclusivo do 

empreendedor. No Século XVII, o capitalista e o empreendedor foram finalmente 

diferenciados, provavelmente devido ao inicio da industrialização que ocorreu no 

mundo. Desta maneira as pesquisas referente a eletricidade e química atualizadas por 

Thomas Edison foram possíveis, apenas pelo auxilio de investidores que eram os 

financiadores. Nos Séculos subseqüentes, XIX e XX os empreendedores foram 
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confundidos com gerentes ou administradores, ocorrendo esse equívoco até os dias 

atuais, sendo visto apenas a ótica financeira, como aqueles que organizam as empresas, 

pagam os empregados, planejam, dirigem e desenvolve todas as funções dentro da 

organização. 

A evolução histórica do Empreendedorismo veio se modificando de acordo com 

o processo histórico da evolução social do capitalismo. No entanto para se definir o 

empreendedor pode-se referenciar Marco Pólo que viveu se 1254 a 1354 e já nessa 

época, realizava com grande importância para a sociedade o papel empreendedor, 

deixando para os dias atuais a referencia do empreendedorismo. Para se ter 

empreendedorismo diversos papeis são necessários para a sua consolidação. Por isso, 

pode ser confundido o empreendedor, com outras carreiras ou áreas do conhecimento 

dentro de um negócio ou organização. Assim o Empreendedor pode desenvolver várias 

funções dentro da empresa ou organização, que não necessariamente é de sua 

competência. Desta forma o empreendedor é aquele que tem a visão do negócio e não 

mede esforços para realizar o empreendimento, sendo o seu ideal; ver o negócio 

concretizado e prosperando.  

Indubitavelmente é necessário que se diferencie outras funções como a do 

empresário, a do executivo e a do empregado para que possa entender de fato a função 

do empreendedor. O Empreendedor é o que empreende, a exemplo do mercador-

aventureiro veneziano, o novo negócio e assume todos os riscos comerciais, legais e 

pessoais do empreendimento. Já o empresário é o que empresaria, a exemplo do 

banqueiro capitalista veneziano, assume o novo negócio assumindo passivamente os 

riscos. O Executivo, por sua vez é o que executa os planos para desenvolver o negócio, 

motivado por uma remuneração fixada, mas não assume riscos do empreendimento e na 

maioria dos casos tem um bônus estabelecido pelo sucesso. O empregado é aquele que 

executa os planos sob orientação do executivo, motivado por uma remuneração, mas 

não assume nenhum risco do empreendimento. 

O empreendedorismo é uma ciência que tem crescido rapidamente no mundo 

inteiro. O movimento do empreendedorismo no Brasil começou a se formar na década 

de 90, quando entidades como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE), foram criados. Anteriormente não se falava em 

empreendedorismo e na criação de pequenas empresas. As concepções individualizantes 

do fenômeno do empreendedorismo, como, por exemplo, a de McClelland (1972), que 
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buscava um fator psicológico individualizante, a necessidade de realização, como o 

fator responsável pelo comportamento empreendedor, não são relevantes segundo a 

identificação do que é o empreendedorismo nos dias de hoje. O projeto de McClelland 

foi entender como o fator da necessidade de realização explicava as diferenças 

individuais que constituíam o homem ativo, o homem realizador, aquele homem que se 

esforça para superar metas individuais. Concebia o empreendedor como portador de 

característica estável de personalidade, de um atributo, que influenciava atitudes e 

reações levando ao empreendedorismo; portanto, uma abordagem de traços de 

personalidade, uma abordagem centrada no indivíduo.  

Ser empreendedor não depende apenas de habilidades naturais e individuais do 

individuo, mas de todo um conjunto de fatores que levam o ser a se modificar e querer 

ser dono do seu próprio trabalho. A decisão de tornar-se empreendedor pode ocorrer 

aparentemente por acaso. Isso pode ser testado fazendo-se uma pergunta básica a 

qualquer empreendedor conhecido: o que levou a criar sua empresa? Na verdade essa 

decisão ocorre devido a fatores externo ambientais e sociais, a aptidões pessoais ou a 

um somatório de todos esses fatores, que são crítico para o surgimento ou 

desenvolvimento de uma empresa. Assim, o processo empreendedor inicia-se quando 

um evento gerador desses fatores possibilita o inicio de um novo negócio.  

Mas afinal, qual a melhor definição para empreendedorismo? Poe 

empreendedorismo entende-se o processo que leva idéias a novos, inéditos ou não, 

negócios de sucesso. Empreendedorismo é o envolvimento de pessoas e processos que. 

Em conjunto, levam a transformação de idéias em oportunidades. E a perfeita 

implementação dessas oportunidades leva a criação de negócios de sucesso. Para o 

termo empreendedor existem muitas definições mais é importante que se entenda que o 

novo sempre deve estar presente e o risco seja ela controlada ou não é sempre uma 

possibilidade real. O empreendedor é aquele que detecta oportunidade e cria um 

negócio para capitalizar sobre ela, assumindo riscos calculados e em qualquer definição 

de empreendedorismo encontram-se, os seguintes aspectos referentes ao empreendedor: 

 

• Iniciativa para criar um novo negócio e paixão pelo que faz; 

• Utiliza os recursos disponíveis de forma criativa transformando o 

ambiente social e econômico onde vive; 

• Aceita assumir riscos calculados e a possibilidade de fracassar. 
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Empreendedores são pessoas que possuem uma motivação singular, gostam do 

que fazem,  não se contentam em apenas existir, mas sim em fazer diferença no mundo 

em que vivem, mostrando que querem ser reconhecidas e admiradas, referenciadas e 

imitadas, querem deixar um legado. Assim, o individuo como agente autônomo é 

responsável por seu sucesso ou seu fracasso. O empreendedorismo assim, torna-se fator 

importante para a geração de empresas e para elevar os crescimentos econômicos 

sustentáveis, em países emergentes com a formação de novas empresas gerando 

empregos, distribui renda e criando oportunidades para toda a sociedade.  

Para os autores Joseph A. Schumpeter (1883 a 1950) um dos maiores escritores 

na área que referencia o empreendedorismo, sendo pioneiro em sua teoria, popularizou a 

expressão destruição criativa que pelo o processo pelo qual a tradicional forma de fazer 

as coisas é continuamente destruída de forma endógena e substituída por novas formas. 

Para ele a inovação e o processo tecnológico de um país são promovidos pelos 

empreendedores. Ele criou a palavra Unternehmergeist, em alemão, quer dizer espírito 

empreendedor. Para Shumpeter, são empreendedores os que fazem as coisas 

funcionarem dentro de um país. Assim cria a famosa frase; “O empreendedor é o agente 

do processo de “destruição criativa” que é o impulso fundamental que aciona e mantém 

em marcha o motor capitalista”. Por destruição criativa entende-se o processo de 

inovação, que tem lugar numa economia de mercado onde novos produtos destroem 

empresas e antigos modelos de negócio, sendo a força motriz do crescimento. 

Desta maneira, podemos entender que o empreendedorismo é de suma 

importância para o desenvolvimento da economia, gera renda, diminui o desemprego e 

principalmente é o combustível da economia. Além desses fatores, o empreendedorismo 

pode ser considerado artifício para o indivíduo que não se sente satisfeito na posição de 

empregado, ou que lida apenas diretamente com a produção de serviço na posição não 

gerencial ou inovadora. O empreendedorismo não está apenas ligado à empresa. Assim, 

podemos considerar que o empreendedorismo pode ser considerado como uma opção de 

carreira.  

Ser empreendedor por tanto, não é ganhar muito dinheiro, ser independente ou 

realizar algo. Ser empreendedor tem custo que muitos não estão dispostos a pagar, pois 

deve trabalhar muito para atingir o objetivo real que é fazer o empreendimento um 

grande e volumoso sucesso. Para ser empreendedor deve-se entender que ao basta ter e 
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se apropriar de uma idéia, mas construir todo um projeto para que a idéia seja colocada 

em prática. O empreendedor de sucesso é aquele que se coloca a frente do negócio, 

sendo o que se coloca no papel de empresário, gerente e funcionário para que seu 

negócio dê certo. O empreendedorismo é algo que pode-se aprender por ser um 

fenômeno necessário nos dias atuais para o sucesso das empresas existentes, das novas 

empresas e da própria carreira.  

 

2.2 O empreendedorismo na saúde e na enfermagem. 

  

 O cuidado em saúde vem sendo modificado de acordo com a evolução da 

humanidade. As práticas de saúde, historicamente estão ligadas ao modelo social de seu 

tempo; assim, cada período histórico determina as reais necessidades da oferta do 

serviço de saúde e o entendimento sobre saúde e as condições de tratamento sob a ótica 

da população, que determinam a qualidade da assistência prestada pelos profissionais.  

De acordo como Geovanini, et al (2005, p.5) 

 

Seja qual for o ângulo de análise a retomada do passado vem 
demonstrando que as práticas de saúde, tão antigas quanto à 
humanidade, porque inerentes a sua própria condição de 
sobrevivência, desenvolveram-se entre as primeiras civilizações do 
oriente e do ocidente, destacando-se, tanto nos velhos países do 
continente europeu, como nas culturas orientais. Foram influenciadas 
pelas doutrinas e dogmas das mais diversas correntes religiosas. Do 
paganismo ao budismo, passando pelo judaísmo e pelo islamismo, até 
o cristianismo, todas marcaram sua trajetória de maneira contundente. 

  

As práticas de saúde, sempre foram ligadas a outros fenômenos do 

conhecimento, como os econômicos, políticos e sociais. Todos os interesses da 

humanidade ficam fragilizados se a condição de saúde da população não for de 

qualidade ou a ação do cuidado não for resolutiva. A saúde se desenvolve na paz e no 

caos, sendo instrumento do cuidado para a utopia de uma vida mais longa e um 

instrumento imediato não deixar a vida se interrompida por ação da natureza ou do 

homem. Nesta ultima, podemos pensar nas guerras que formam percussoras do 

desenvolvimento da saúde, pois a saúde neste caso produzia mais “mão de obra” para a 

continuidade do objetivo da vitória de um grupo de pessoas. A saúde em sua trajetória 

histórica tornou-se valorizada e o hospital passou a ser um local onde a população 

receberia cuidados, cada vez mais especializado, de saúde.  Para Padilha (1997, p. 26) 
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até por volta do século XVIII, a igreja detinha o poder institucional, porém, no 

momento em que o hospital é concebido um instrumento de cura e a distribuição do 

espaço torna-se um instrumento terapêutico, o médico, então se torna o principal sujeito 

na organização hospitalar e torna os religiosos cuidadores em um processo subordinado. 

Após surge o profissional enfermeiro e o hospital com uma característica disciplinada, 

permitindo ao médico curar os doentes e controlar o cotidiano dos demais profissionais, 

além de determinar o tipo de comportamento esperado no espaço hospitalar.  

De acordo com Geovanini et al(2005  p.19) na medida em que a Enfermagem se 

introduzia no hospital e que o nível de complexidade técnico - cientifica da medicina 

crescia, requerendo, cada vez mais, capacidade intelectual de seus executores, estes 

começaram a passar para os braços femininos da Enfermagem as tarefas manuais de 

saúde que lhes cabia Esse cenário mudou quando a percussora da enfermagem Florence 

Nightingale, classificou adjetivos como: disciplina, obediência e a subserviência na 

enfermagem e referenciou como parte indissociável do exercício diário, tanto nas ações 

assistenciais como nas relações enfermagem/médico e enfermagem/administração 

hospitalar. Já na Guerra da Criméia, em 1854, quando com 38 mulheres organizou um 

hospital para 4.000 soldados internos, baixando a mortalidade local de 40% para 2%, 

recebendo prêmio do governo inglês, projetou a profissão para o mundo (LIRA e 

BOMFIM, 1989). A enfermagem desde Florence veio estabelecer critérios para o 

desenvolvimento de sua função tornando-se profissão de excelência, nas instituições 

hospitalares de alto nível de atendimento e nas instituições primárias. Cenários 

peculiares da área hospitalar e de atenção primária à saúde deixam de ser exclusivos do 

mercado de trabalho e avocam para uma atuação de variadas possibilidades de 

expansão, tanto no âmbito da abrangência quanto ao direcionamento dos processos de 

trabalho pelo enfermeiro (KRAEMER, DUARTE e KAISER, 2011 p. 488). 

No Brasil, de acordo com Geovanini et al (2005 p. 21) a enfermagem moderna 

inicia-se com a segunda guerra mundial e estende-se até a atualidade, focalizando a 

profissionalização da Enfermagem no processo brasileiro de acumulação capitalista. A 

enfermagem ao longo dos tempos tem exercido um trabalho acrítico, fruto de uma 

formação em que o modelo de assistência era centrado na execução de tarefas e 

procedimentos rápidos e eficientes comandado por rígida disciplina. Na sua trajetória 

histórica a Enfermagem sofreu diversas influências que foram moldando seu perfil 

tendo absorvido de maneira mais marcante, aquelas advindas do paradigma religioso-
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militar (GEOVANINI, et al, 2005  p24). Entretanto há movimentos que vem tentando 

modificar esta concepção, incorporando a pesquisa, o ensino e, especialmente, 

atividades de natureza empresarial na formação do enfermeiro. Estes movimentos 

tomam lugar rapidamente nos últimos anos. A prática empreendedora tem alcançado 

progressivamente o respeito e legitimidade aos olhos de autoridades políticos e 

acadêmicas. É necessário que todos acadêmicos e profissionais de Enfermagem 

percorram o caminho de aprender a empreender. (SALES et al, 2008 p. 168). 

Um enfermeiro que saiba resolver problemas e ver holisticamente novos 

ambientes e processos de trabalho de sua competência facilita a entrada no mercado de 

trabalho e contextualiza-se no mundo do trabalho de maneira mais rápida e duradoura. 

O enfermeiro autônomo é, então, aquele capaz de seguir sua conduta profissional 

consciente dos espaços em que pode atuar e que busca satisfação pessoal e de seus 

clientes, levando em consideração a importância que sua prática assume para as pessoas, 

os processos de trabalho, os serviços de saúde e as instituições empregadoras 

(KRAEMER, DUARTE e KAISER, 2011 p. 488).  

 A enfermagem possui várias funções que torna a profissão rica em áreas de 

atuação. De acordo com a Lei 7.498/86, de 25 de junho de 1986, É livre o exercício da 

Enfermagem em todo o território nacional, e função privativa do enfermeiro a direção 

do órgão de Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública 

ou privada, e chefia de serviço e de unidade de Enfermagem; organização e direção dos 

serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas 

prestadoras desses serviços; planejamento, organização, coordenação, execução e 

avaliação dos serviços de assistência de Enfermagem; consultoria, auditoria e emissão 

de parecer sobre matéria de Enfermagem; consulta de Enfermagem; prescrição da 

assistência de Enfermagem; cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com 

risco de vida; cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas (BRASIL, 

1986).  

Como integrante da equipe de saúde o enfermeiro ainda desempenha outras 

funções como: participação no planejamento, execução e avaliação da programação de 

saúde; participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de 

saúde; prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em 

rotina aprovada pela instituição de saúde; participação em projetos de construção ou 



32 

 

reforma de unidades de internação; prevenção e controle sistemática de infecção 

hospitalar e de doenças transmissíveis em geral; prevenção e controle sistemático de 

danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de Enfermagem; 

assistência de Enfermagem à gestante, parturiente e puérpera; acompanhamento da 

evolução e do trabalho de parto; execução do parto sem distorcia e educação visando à 

melhoria de saúde da população. Ainda podem realizar ações como: assistência à 

parturiente e ao parto normal; identificação das distorcias obstétricas e tomada de 

providências até a chegada do médico; realização de episiotomia e episiorrafia e 

aplicação de anestesia local, quando necessária. Além de outras funções desempenhadas 

por técnicos, auxiliares e parteiras práticas. Disposições desta Lei. “o profissional de 

Enfermagem exerce a profissão com autonomia, respeitando os preceitos legais da 

Enfermagem. Desta forma, pode se observar conforme supracitado, diversas atividades 

privativa do enfermeiro, identificando seu potencial para gerar novas atividades 

empreendedoras no exercício de sua profissão(BRASIL, 1986). 

Como se pode ver a enfermagem possui várias áreas de atuação e pode por ter 

capacitação, empreender para desenvolver o exercício da profissão. Para muitos 

profissionais que estudam a tendência do mercado de trabalho a resposta é muito 

simples: Seja “presidente” de sua própria vida. É a era do emprego por conta própria.  

Fugir do convencional; sonhar alto e transformar sonhos em realidade; identificar com 

clareza desejos, habilidades, temperamentos e atividades; criar um produto; desenvolver 

um plano de negócios da própria carreira; fazer o que se gosta; investir no 

desenvolvimento contínuo; conciliar a vida profissional com a vida pessoal e familiar; 

cuidar da saúde física, mental e emocional; seguir a intuição é o primeiro passo para 

sobreviver no mundo moderno. Principalmente na área de saúde não estão faltando 

oportunidades. O que falta é uma melhor condução da carreira entendo-a como um 

negócio e não como sacerdócio. Aos poucos a postura profissional do enfermeiro tem 

mudado, mas agora o mundo requer destes profissionais um grande salto. (RONCON e 

MUNHOZ, 2009 p. 696).  

A enfermagem possui uma formação repleta de conhecimento gerencial e 

administrativo, além de estar se preparando a todo o tempo para área do relacionamento 

interpessoal. Essas características levam o enfermeiro a ter potencialidades que 

despertam a mudança nos diversos cenários da atuação em saúde. O empreendimento 

em saúde pode ser realizado pelo enfermeiro, já que este possui habilidades diferenciais 
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dos outros profissionais de saúde, além de ser um profissional que tem um olhar 

gerencial, administrativo, assistencial e aplicado a resolução de conflitos, sendo 

capacitado a inovar no serviço de saúde. Para Roncon e Munhoz (2009 pg. 696), 

 

As funções inovadoras e de promoção de mudanças do empreendedor 
que, ao combinar recursos em uma maneira original, servem para 
promover o desenvolvimento e crescimentos econômicos. A figura do 
empreendedor na área de saúde é nova e ganha nestes novos tempos 
de tecnologia avançada e altamente mutável, um destaque em função 
da necessidade de gerar novos postos de trabalho.  

 

O enfermeiro empreendedor possui certa autonomia profissional, não ficando 

preso a instituições contratantes, o que leva esse enfermeiro a ser um potencial gerador 

de capital financeiro no processo de cuidar no contexto hospitalar ou não, esse processo 

torna-se a cada dia mais importante, uma vez que proporciona a possibilidade de rever a 

enfermagem, enquanto profissão, a partir de sua própria tradição histórica, bem como 

articulando- a com outras áreas científicas, em um exercício moderno de 

interdisciplinaridade (BUENO e QUEIROZ, 2006 p. 223). Tanto nas questões do 

empreendedorismo como na enfermagem, mais importante do que saber fazer é criar o 

que fazer, reconhecer a cadeia econômica, o ciclo produtivo, entender do negócio, saber 

transformar necessidades em especificações técnicas, transformando o conhecimento 

em riqueza. (RONCON e MUNHOZ, 2009 pg. 696) 

Para Bueno e Queiroz (2006, p.223), 

 
A enfermagem, como área de saber e de prática organizada no interior 
de um paradigma mecanicista hospitalocêntrico, está sendo contestada 
internamente, ainda que timidamente, pelos próprios profissionais de 
enfermagem). Neste sentido, o profissional enfermeiro está rompendo 
com a imagem de um profissional devoto e obediente, atrelado tanto a 
uma concepção religiosa do cuidado como de um paradigma que 
promove exclusivamente a intervenção técnica voltada a um paciente 
percebido meramente como uma máquina. Este rompimento, ao 
mesmo tempo que enseja uma crise no paradigma hegemônico, 
permite um início de revolução científica e, conseqüentemente, a 
construção de um paradigma mais amplo na área da saúde.  

 

 Os aspectos emancipatórios do empreendedorismo estão ligados aos 

sonhos e esforços para criar mudanças no mundo. Emancipação é o ato de tornar-se 

livre do poder do outro, buscar liberdade e autonomia. Ele pode ser definido como o ato 

de criar um recurso, ou seja, encontrar um uso para alguma coisa na natureza e assim, 
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dotá-lo de valor econômico (BARLACH, 2011 p. 120). Assim, o ato de empreender 

pode ser utilizado pelo enfermeiro e transformar os conhecimentos em negócio, em 

sucesso e produção de renda.  

Para Bulgacov (2011, p.701) a atividade empreendedora será compreendida 

como uma atividade dirigida por um sujeito, situado e enraizado no social, onde o 

indivíduo, embora não se subordine às condições, delas não se separa. A atividade de 

empreender é experimental e fundamentalmente social, realinhando as experiências em 

relação ao contexto, transformando-o e sendo transformado por ele. Empreender é visto 

como um processo de aprendizagem que, através da prática, transforma as identidades e 

as habilidades dos indivíduos para participar do mundo, Para realizar mudanças gerais 

ou individuais, para mudar a si próprios. A ação empreendedora constitui trajetória de 

participação, ou seja, constitui histórias pessoais na relação com a história das 

comunidades, conectando o passado ao futuro, num processo tanto individual como 

coletivo. O enfermeiro que possui qualidades técnicas adquiridas para lidar com as 

diversidades do mercado pode realizar mudanças individuais ou gerais, sendo individuo 

principal no processo de modificação de uma sociedade. Pode estabelecer uma nova 

maneira de atuar ou uma nova área de atuação. O enfermeiro empreendedor pode chegar 

além do que lhe foi apresentado, criar, desenvolver caminhos ainda não percorridos e 

após obter satisfação pessoal, financeira, cultura e desenvolver algo novo, 

acrescentando para a profissão novas possibilidades.  

Algumas figuras perpetuam-se atreladas a imagem da enfermeira como a de 

anjos de branco, santas e religiosas, daí a vestimenta branca e as virtudes desejadas para 

o exercício da profissão. O caráter manual atribuído ao cuidado direto aos doentes 

também pode atuar para sua reduzida valorização, visto que as atividades práticas são 

percebidas como de menor valor em relação ao trabalho intelectual. Podemos perceber 

nos dias de hoje que a enfermagem, ainda é vista sob uma ótica religiosa, o que nos leva 

enquanto profissional a ficar aprisionados a um ideal religioso de origem cristã. Assim, 

em muitos momentos prestamos serviços especializados com um olhar de caridade sem 

remuneração. Em um acidente de carro, onde partes litigantes necessitam de impetrar 

um processo para requerer os seus direitos, existe a procura de um profissional, que é 

remunerado por seu trabalho, neste caso o advogado. Na falta de recursos para o 

pagamento das custas processuais os envolvidos naturalmente procuram órgão público, 

a defensoria pública, para impetrar a ação. Não existe nesse caso, uma idéia social que 
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faça os agentes procurarem a assistência privada de um advogado, para impetrar a ação 

sem custos. Na enfermagem, mesmo que o enfermeiro seja especializado em curativo ou 

no cuidado de feridas, por exemplo, ele é constantemente solicitado a realizar os 

procedimentos para amigos, familiares e desconhecidos. Alem de ser, o enfermeiro 

solicitado a realizar procedimento, não remunerado, a não realização leva uma imagem 

negativa, gerando a associação religiosa, onde o ato de não realizar a caridade leva o 

enfermeiro ao inferno, a não salvação entre outras coisas resultados do pecado. 

Os diferentes saberes que orientam as práticas da equipe de enfermagem também 

contribuem para reforçar a hierarquia do processo de trabalho, produzindo conflitos de 

saber e poder entre estes. Para a sociedade, de um modo geral, não existe diferença entre 

os saberes dos profissionais da equipe de enfermagem, denominando indistintamente a 

todos de enfermeiro. A dúbia identificação dos profissionais de enfermagem pode ser 

geradora de frustração e reduz o desejo dos muitos estudantes que ainda buscam um 

espaço na profissão e no mercado de trabalho. Muitos, mediante este quadro preferem 

abandonar a profissão e procurar outra, que possa ter maior reconhecimento e 

valorização social (NAUDER E LIMA, 2005 P. 75) 

O conjunto dos diversos fatores supracitados, conjuntos ao baixo status social, à 

falta de estabelecimento de limites de atuação, e a baixa remuneração pelo serviço 

prestado denota nas profissionais insatisfação e sentimentos de impotência e 

pessimismo diante dos rumos da profissão.  Vislumbrando essas dificuldades o 

profissional de enfermagem está sempre reinventando em seu campo ou área de 

atuação. Essa característica peculiar leva o profissional a se reinventar a todo tempo 

durante a produção de seu conhecimento. Na área de saúde todos os profissionais 

possuem um pouco dessa característica, seja ela, por vivenciar uma prática sem recursos 

necessários para o desenvolvimento da atuação, ou seja, por inovação e reconhecimento.  

A autonomia profissional vem como prática natural da reinvenção profissional e 

instrumento da criação de ações empreendedoras, do fazer novo, do modificar, do se 

libertar. Além disso, a autonomia profissional é a busca por condições mais satisfatórias 

de trabalho. Para Bueno e Queiroz (2006 p. 223) o tema da autonomia do profissional 

enfermeiro no processo de cuidar no contexto hospitalar torna-se a cada dia mais 

importante uma vez que proporciona a possibilidade de rever a enfermagem, enquanto 

profissão, a partir de sua própria tradição histórica, bem como articulando-a com outras 

áreas científicas, em um exercício moderno de interdisciplinaridade. Para Ribeiro (2009, 
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p. 35-36) a autonomia é definida como auto governo ou auto determinação, quer dizer, 

as capacidades que as pessoas têm para decidirem ou realizarem atos que lhes digam 

respeito, que interfiram nas suas vidas, autonomamente, por si e não por outros. A 

autonomia depende não só da vontade da pessoa, mas também é condicionada pelo que 

os outros pensam e ajuízam. A autonomia seria uma idéia ou virtude, sinônima da 

aptidão para se conduzir de acordo com o plano de vida que é conforme com os 

interesses individuais a longo termo. Assim, a autonomia torna-se essencial para a 

constituição do enfermeiro empreendedor, pois leva a idéia de desprendimento da 

ideologia histórica fincada na caridade.    

Para Kraemer, Duarte e Kaiser (2011, p.488) um enfermeiro deve buscar 

atitudes diferenciadas, deve ter atitude resolutiva e criar novos ambientes e processos de 

trabalho de sua competência. Deve almejar um pioneirismo repleto de novas 

perspectivas para quem deseja ingressar no mercado de trabalho e contextualizar no 

mundo do trabalho. O mercado de trabalho dos dias atuais sugere que o profissional seja 

dinâmico, inovador e adaptável ao processo de demanda do mercado. O enfermeiro que 

reúne esse olhar diferenciado se faz um profissional mais interessante para empresas e 

para o próprio mercado o que pode levá-lo, a uma autonomia profissional e a 

diferenciação dos demais profissionais. 

Para Gomes e Oliveira (2008, p. 179) o enfermeiro autônomo é, então, aquele 

capaz de seguir sua conduta profissional consciente dos espaços em que pode atuar e 

que busca satisfação pessoal e de seus clientes, levando em consideração a importância 

que sua prática assume para as pessoas, os processos de trabalho, os serviços de saúde e 

as instituições empregadoras. Assim, a autonomia se refere ao respeito à vontade e ao 

direito de autogovernar-se, favorecendo que a pessoa possa participar ativamente dos 

cuidados à sua vida. A autonomia tem sido considerada complexa pelas influências que 

o enfermeiro sofre em decorrência da estrutura social em que seu trabalho se 

desenvolve.  

A busca de informações e conhecimentos para a compreensão e valorização da 

profissão no mercado leva a reflexão acerca da importância da autonomia profissional 

no cenário profissional. Conflitos decorrentes da visão histórica da profissão levam os 

profissionais a querer desenvolver autonomia profissional para prática liberta de suas 

atividades. As estruturas de poder organizacional expressa por políticas, leis e regras, 

aparentemente impessoais, mas que referendam e garantem o poder de grupos 
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dominantes que ainda estão presentes no imaginário da sociedade dificulta esse 

processo de libertação autônoma. Conflitos que clamam por atitudes mais apropriadas 

ao desenvolvimento da autonomia pelo enfermeiro, para que aos poucos esse imaginário 

popular não tenha sustentação na prática devem ser realizados. (KRAEMER, DUARTE 

e KAISER, 2011 p. 490). 

De acordo com Bueno e Queiroz (2006, p. 225) o profissional enfermeiro atua 

de forma acrítica e passiva, correspondendo, na maioria das vezes, aos objetivos 

controladores da instituição. Parte significativa dos profissionais possuem o objetivo de 

ampliar e potencializar seus conhecimentos, mas ficam presos a rigidez organizacional  

que contribui, muitas vezes, para a não realização do pretendido, uma vez que a procura 

por conhecimentos voltados ao cuidado nem sempre se mostram coerentes com a prática 

desenvolvida na estrutura hospitalar dominante. A busca da autonomia profissional é 

uma realidade na evolução da enfermagem e é de suma importância para a compreensão 

do papel do profissional, para a definição de seus desafios e objetivos e na forma de 

evidenciar a profissão diante da sociedade e dos demais profissionais da área da saúde. 

Os profissionais de enfermagem buscam cada vez mais entendimento de suas 

capacidades e competências, mas apontam dificuldade em assumir um papel mais 

significativo na construção e no desenvolvimento da saúde nas pessoas, grupos e 

sociedade (AMENDOEIRA, 2004, p.15).  

Desta maneira para Ribeiro (2009, p.12) os próprios enfermeiros constroem 

dificuldades ao justo desenvolvimento de uma profissão autônoma. Deve-se refletir 

sobre este aspecto e tentar construir a profissão e a sua autonomia de dentro para fora, 

de uma forma sólida. Assim, a autonomia na enfermagem pode ser entendida como a 

liberdade de exercer a sua prática, a capacidade de auto-regulação ou o controle sobre o 

seu trabalho. É também considerada a liberdade para se agir de acordo com os seus 

conhecimentos e como a construção de um corpo de conhecimentos, competência 

reflexiva e a permissão de responsabilidade e autoridade nas tomadas de decisão 

(KRAMER, 2003, p. 16). A autonomia profissional na enfermagem é necessária nos 

dias atuais, para transformar a realidade profissional e para desenvolver as atividades 

inerentes a profissão. Formas diferentes de possuir autonomia podem ser criadas pelo 

enfermeiro, uma vez, que esse profissional detém um conjunto de conhecimentos para a 

produção de assistência especializada em saúde. 
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Baseado no exposto o profissional enfermeiro deve buscar cotidianamente 

autonomia e consequente ampliação da perspectiva financeira, no que diz respeito à 

produção dos serviços, podendo o profissional inovar quanto ao desenvolvimento de 

ações de prestação de serviço a população e assim empreender. O empreendedorismo 

surge, então, como manejo para atuação profissional especializada, singular, inovando 

técnicas e serviços, gerando oportunidade nas áreas especificas pretendida, com uma 

movimentação de capital que leva a construção de negócios de sucesso provocada pela 

pró-atividade técnica, comercial e autônoma do serviço assistencial de enfermagem.      

 

2.3 O Ensino do Empreendedorismo  

 

De acordo com Dengen (2009, p.401) No século passado, muitos economistas e 

professores, acreditavam que bastava incentivar o empreendedorismo entre jovens para 

promover o desenvolvimento econômico, reduzindo ou mesmo eliminando a pobreza. 

Para Dornelas (2005, p.40) até alguns anos atrás se acreditava que o empreendedor era 

inato, que nascia com diferencial e era predestinado ao sucesso nos negócios. No 

entanto, essa idéia mudou e cada vez mais acredita-se que o processo empreendedor 

pode ser ensinado e entendido por qualquer pessoa. Os empreendedores inatos 

continuam existindo e continuam sendo referência de sucesso, mas muitos outros 

podem ser capacitados para a criação de empresas duradouras. O curso de administração 

de empresas se apropria do conhecimento do empreendedorismo em sua formação para 

formar profissionais que gerem novas formas de negócio.  

Na área de saúde não vemos essa iniciativa, o que colabora para que os 

profissionais da área prestarem seus serviços em instituições contratantes, sendo poucos 

os profissionais que conseguem gerar seu próprio negócio ou realizar a produção dos 

seus conhecimentos de forma autônoma e sustentável. Na formação dos profissionais da 

saúde, temos uma forte tendência ao esquecimento de ações empreendedoras, pois as 

profissões estão relativamente atreladas ao cuidado com o outro, o que gera um 

distanciamento da utilização da visão da produção do serviço como prática econômica. 

Assim, o cuidado especializado deixa de ser bem remunerado, mesmo sendo tão 

essencial para a humanidade. Desta maneira, é fundamental que as instituições de 

formação dêem importância ao ensino do empreendedorismo que por sua vez, pode 

ajudar o individuo em formação a se reinventar como profissional, utilizando técnicas e 
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recursos para produzir conhecimento e serviço de forma diferenciada atendendo, assim, 

a diversidade do mundo contemporâneo, que emprega acima de tudo competitividade e 

consequentemente diminuição de ofertas no mercado de trabalho. 

Para Pardini e Santos (2008 p. 157) 

Cabe às instituições de ensino superior a tarefa de concretizar as 
aspirações do futuro profissional do mercado em termos de 
conhecimento e de preparação para enfrentá-lo. Dentre suas 
atribuições, uma das mais importantes é a de buscar superar a 
capacidade para formar o ser social, aquele capaz de entender seu 
papel e aplicar os conhecimentos das habilitações técnicas e 
científicas adquiridas. O aprendizado e o desenvolvimento intelectual 
aprimorados no curso superior devem também estar sintonizados com 
as demandas emergentes da sociedade, contribuindo assim para a 
melhoria da qualidade de vida do homem. 

 

 Para Erdman et al (2009 p.2) “Formar pensadores e lideranças geradoras de 

novas idéias empreendedoras deve ser considerado, é, um dos grandes desafios dos 

educadores nesse novo século”. O ensino do empreendedorismo torna-se 

completamente fundamental para todas as profissões já que o mundo contemporâneo 

dita um ritmo acelerado no processo de trabalho. De acordo com Martens e Freitas 

(2008 p.72) o mercado de trabalho está passando por uma verdadeira revolução, com 

novos padrões de relações de trabalho, com mudanças no perfil do emprego formal, 

ocasionando a necessidade de encontrar outras alternativas de colocação profissional”. 

O mundo contemporâneo possui um mercado de trabalho com muitos profissionais, já 

que o acesso a educação é muito mais facilitado que outrora. Desta maneira a formação 

profissional pode se apropriar do conhecimento do empreendedorismo para inovar 

novas formas de produção do conhecimento. Freire (2007, p.40 e 41) expõe a natureza e 

condição do homem na sociedade:  

 
[...] a vocação do homem é a de ser sujeito e não objeto. A falta de 
uma análise do meio cultural corre o perigo de realizar uma educação 
préfabricada, hiper-postiça – e, por isso inoperante que não está 
adaptada ao homem concreto a que se destina. (...) A educação para 
ser válida deve ter em conta por um lado a vocação ontológica do 
homem – vocação de ser sujeito – e as condições em que ele vive: 
num preciso lugar, em tal momento, em tal contexto. 

 

 Atualmente existem muitas escolas de formação na área da saúde e 

principalmente na área da enfermagem, isso leva a produção de um mercado 

competitivo que leva um aumento da demanda sobre a oferta de vagas no mercado de 
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trabalho. Observando esse fenômeno temos que considerar que o ensino deve-se atentar 

para os movimentos sociais atuais, oferecendo ao sujeito em formação, conhecimento 

para inovar e criar novas possibilidades de trabalho e renda. Desta forma o estudante 

que se apropria de conhecimentos sobre o empreendedorismo pode desenvolver projetos 

e práticas para o enriquecimento da economia, criando um maior alcance de seus 

conhecimentos para obtenção de lucro. Assim, segundo Erdman (2009 p. 2) 

 
Com os crescentes avanços sociais, principalmente, no campo do 
conhecimento, é preciso superar os moldes tradicionais de ensino e 
dar centralidade às metodologias questionadoras e instigadoras de 
novas possibilidades. Na lógica competitiva do mercado, o estudante 
precisa estar sendo preparado para atuar nos diferentes espaços, com 
estimulo à capacidade criativa, arrojada e empreendedora para  buscar, 
de forma inovadora, os seus próprios referenciais de sustentabilidade. 
Não se pretende, com esse pensar, desmerecer a importância do 
conteúdo programático.   

 

De acordo com Pardini e Santos (2008 p. 159) o saber é fundamental para a 

adequação do perfil empreendedor. Compreender aspectos como ousadia, 

autoconfiança, assertividade, liderança, criatividade, satisfação pessoal e outros que 

permeiam o perfil empreendedor, faz parte do processo de aprendizagem que envolve 

também a pesquisa na organização originada da ação empreendedora. Além de grandes 

atribuições o empreendedor deve ter outras atribuições que independem de um saber 

inato. Esses conhecimentos advêm de técnicas que são aprendidas pelo sujeito que é o 

agente do fenômeno empreendedorismo. Cada área possui um nicho e uma 

especialidade própria da prestação de serviço, sendo esse o foco de cada área do 

conhecimento, para a produção do serviço em suas áreas e campos de atuação. Os 

conhecimentos acerca do empreendedorismo quando utilizado pelo profissional, de 

qualquer área, torna-se instrumento valioso para a criação de empresas, além disso, 

pode servir par o profissional se modificar e criar uma personalidade própria, sendo 

único para o mercado. 

 O ensino do empreendedorismo inicia-se nos Estados Unidos com Myles Mace 

lecionando o primeiro curso de empreendedorismo em fevereiro de 1947 na Escola de 

Administração de Harvard e o propósito era qualificar ex-combatentes da Segunda 

guerra mundial para o mercado para a geração de auto-emprego (KATZ, 2003 p. 283). 

De acordo com Henrique e Cunha (2008 p. 121) apenas em 1970, as universidades e 

escolas de negócios começaram a aumentar seus cursos voltados para o ensino de 
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empreendedorismo, totalizando 16 universidades apresentando estes cursos em suas 

grades curriculares e expansão definitiva do ensino de empreendedorismo foi na década 

de 1980 em virtude de críticas que começaram a proliferar envolvendo lacunas na 

formação em gestão. Esse número foi aumentando gradativamente e tomando 

importância na área de gestão e administração. Assim o ensino de empreendedorismo 

estava inserido no campo da administração como uma subárea e, recentemente, está 

sendo estudado como campo específico de conhecimento, porém com seus conceitos e 

metodologias ainda em fase de consolidação e formação. O ensino do 

empreendedorismo vem crescendo e vem crescendo e deixando para trás sua fase 

embrionária e se consolidando nos principais centros de graduação e pós-graduação, nos 

mais diversos segmentos de formação  

 O empreendedorismo não é apenas um conceito e sim um fenômeno que deve 

ser estudado e para isso precisa-se de um modelo metodológico para que se realize. 

Formar um empreendedor não apenas informar sobre o valor e a importância do 

fenômeno, mas identificar em ensinar maneiras e métodos sistematizado de gerar lucro 

com a produção do serviço. Por exemplo, não é tão importante ter uma idéia inovadora 

se essa idéia não for sustentada por um planejamento que a cerque, pois para 

apresentação de novas idéias a investidores, é necessário possuir um planejamento 

completamente sistematizado, além de técnicas de gerenciamento e administração para 

que o negócio como um todo possua um plano que prevê os acontecimentos e para isso, 

torna-se necessário conhecimentos administrativos que deve se incorporar as práticas 

empreendedoras.  

Segundo Henrique e Cunha (2008 pág. 122) atualmente, o problema de maior 

envergadura das IES (institutos de Ensino Superior) está no grande percentual de 

bacharéis que elas formam e lançam no mercado a cada ano, que se mostra avesso a 

realidade dos dias atuais gerando altos índices de desemprego. Essa realidade é um 

fenômeno mundial que torna o ensino do empreendedorismo uma crescente entre as 

universidade brasileiras e já incorporada ao ensino de universidades estrangeiras. Para 

Erdman et al (2009), formar pensadores e lideranças geradoras de novas idéias 

empreendedoras deve ser considerado, entre outros aspectos, um dos grandes  desafios 

dos educadores do novo século. De outra maneira, Kruse (2008 p.349), relata sobre a 

naturalização do pensar, de forma a “pensar de outro modo”. O ensino de enfermagem 

deve ser pensado de forma que a formação profissional deva ser constituída numa 
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perspectiva de mudança e transformação crítica da consciência pessoal e profissional, 

transformado a identificação profissional e fazendo com que algo a mais possa ser 

alcançado com o conhecimento obtido.  

 Para Souza et al (2005, Pág.204) O contexto econômico social brasileiro tem se 

transformado em um verdadeiro campo de guerra para a população. Assim os cursos 

voltados ao empreendedorismo foram crescendo com objetivo de proporcionar aos seus 

discentes competências que lhes dêem condições de conseguir um emprego, e 

sobreviver desta forma a competitividade da sociedade. A idéia da introdução de novos 

cursos em empreendedorismo é e sempre foi para transformar o conhecimento que está 

na universidade em produto ou serviço. Mas para isso é preciso desenvolver nos alunos 

suas capacidades empreendedoras para que possam vir a desenvolver as boas idéias  

Henrique e Cunha (2008 114) trazem a pesquisa e discussão sobre o ensino do 

empreendedorismo e revela que: Os métodos de ensino sobre empreendedorismo que 

são inovadores ao ensino de qualquer área tem sido implantado em sinergia com as 

metodologias e práticas didático-pedagógicas tradicionais de ensino – condizente com 

uma das vertentes do debate sobre os métodos do ensino de empreendedorismo. Relata 

ainda que:  
Dentre as habilidades a serem desenvolvidas no percorrer do curso, a 
literatura destaca as seguintes: habilidades de comunicação, 
especialmente persuasão; habilidades de criatividade; habilidades para 
reconhecer oportunidades empreendedoras; pensamento crítico e 
habilidades de avaliação; habilidades de liderança; habilidades e 
competências gerenciais, incluindo planejamento, comercialização, 
contabilidade, estratégia, marketing, RH e network; habilidades de 
negociação; e habilidades para tomar decisões. 

 

Essas disciplinas que incorporam a formação do empreendedor geram a 

sistemática do ensino do empreendedorismo e são necessárias para que seja criado um 

empreendedor em qualquer área do conhecimento. Assim podemos perceber que não 

temos como em épocas remotas, a visão do empreendedor que possui o conhecimento 

de maneira inata, mas sim um sujeito que se apropria de conhecimento para desenvolver 

a esses conhecimentos em área específica como se faz em qualquer outra área do 

conhecimento. Não obstante existam pessoas com habilidades individuais singulares a 

prática de ações empreendedoras, podemos considerar que os que não as possuem 

podem desenvolvê-las sem prejuízo de conhecimento e quem sabe podem se destacar 

por adquirir conhecimento cientifico 
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3.0 MÉTODOS 

 

 

3.1 A questão da revisão 

 

A partir da questão: Existem estudos sobre empreendedorismo nas diferentes 

áreas do conhecimento, na área da saúde e na área da enfermagem especificamente? Foi 

desenvolvido estudo para buscar obras literárias sobre a temática empreendedorismo. 

 

3.2  Desenho do estudo 

 

Para alcançar os objetivos propostos foi realizado uma  revisão bibliográfica 

integrativa, com recorte temporal referente  dos  últimos 10 anos. O espaço buscado 

para identificação de obras na área do empreendedorismo em todas as áreas do 

conhecimento foi a SiELO e para identificar obras sobre a temática empreendedorismo 

na área da saúde e enfermagem foi a SciELO e a Biblioteca Virtual em Saúde – BVS - 

que permite a localização simultânea nas bases de dados SciELO, Bireme e LILACS 

entre outras. 

 Neste estudo se optou pelo método de revisão integrativa da literatura que 

possibilita a síntese e análise do conhecimento cientifico já produzido e investigado. 

Segundo Souza, Silva e Carvalho (2010 p.103) a pesquisa bibliográfica é uma das 

melhores formas de iniciar um estudo, buscando-se semelhanças e diferenças entre os 

artigos levantados nos documentos de referência. A compilação de informações em 

meios eletrônicos é um grande avanço para os pesquisadores, democratizando o acesso 

e proporcionando atualização frequentes.  
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3.3 Amostra 

 

Foram considerados para este estudo apenas obras literárias que se adequassem 

aos critérios de inclusão descritos abaixo. Outras obras encontradas foram  descartadas , 

desconsiderando assim o método aleatório. Desta maneira a busca das obras foi feito de 

forma orientada. 

 

3.4 Critérios de inclusão 

 

Foram considerados todos os tipos de estudos sendo experimentais, quase 

experimentais, observacionais, ou de revisão que abordem o tema: Empreendedorismo. 

Sendo considerados apenas os textos onde sua publicação possa ser estudada na íntegra, 

que sejam de língua portuguesa, oriundos do Brasil e publicados nos últimos 10 anos.  

 

3.5 Critérios de exclusão 

 

Foram construídos como critérios de exclusão estudos em Línguas estrangeiras e 

estudos de língua portuguesa anterior a delimitação temporal da pesquisa, além de 

estudos que não estejam  na íntegra para leitura e coleta das informações ou que não 

tenham a metodologia clara. 

 

3.6  Infra-estrutura para o acesso das evidencias 

 

Fez-se necessária infra-estrutura para o acesso das evidencias sendo necessário 

para a construção do estudo: equipamentos (hardware e software) e acesso a base de 

dados. Os equipamentos envolvidos foram um computador (hardware) e o programa 

Windows (software) utilizando os componentes de seu programa Word e Excel.   

 

3.7 A busca da literatura, coleta e apresentação dos dados: 
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Conforme supracitado, foi selecionada a base de dados SciELO e a Biblioteca 

Virtual da Saúde (BVS) para a realização da busca sobre a temática empreendedorismo. 

Os descritores utilizados para o se chegar as evidencias foram Empreendedorismo, 

Saúde e Enfermagem. Considerando apenas obras em português, oriundos do Brasil e 

publicados nos últimos 10 anos, respeitando os critérios de inclusão. Dos artigos 

encontrados foi realizada uma leitura para identificar o tema empreendedorismo e após, 

caso a obra fosse enquadrada conforme os critérios de inclusão, era realizado um 

arquivamento da obra, por meio de um instrumento denominado: Rastreador. Esse 

instrumento resultado de uma pré-análise possuía o objetivo de obter as seguintes 

informações: Indicação numeral, Ano de publicação, Título da obra, Nome do autor, 

tipo de estudo, Periódico relacionado, área do conhecimento da obra e o endereço 

eletrônico da obra literária. O instrumento encontra-se no Apêndice 1 Após a obtenção 

dos dados através do instrumento Rastreador foi feita uma análise das obras literárias na 

íntegra, para identificar se as obras realmente tratavam do tema empreendedorismo, já 

que, como anteriormente visto na revisão de literatura, empreendedorismo não é 

entendido em seu real significado. Após a análise dos dados pré-selecionados, as obras 

foram lidas na íntegra e foram selecionadas, sendo identificadas suas informações em 

tabelas.  

Após seleção e leitura das obras pré-selecionadas pelo instrumento Rastreador 

foram realizados as separações dos dados em três momentos diferentes, para os dados 

coletados na SciELo e em dois momentos para os dados coletados na BVS. Na SciELO 

os dados foram separados por áreas do conhecimento. A separação ficou disposta da 

seguinte maneira: Outras áreas (compreende obras literárias das diferentes áreas, com 

exceção dos cursos da área da Saúde e enfermagem); Área da Saúde (compreende obras 

literárias dos cursos considerados como ciências da saúde, sendo elas, por exemplo: 

Medicina, Nutrição, Química, Fisioterapia, Psicologia, Biomedicina, Odontologia, 

Farmácia, Enfermagem ou qualquer outra área conhecida que estejam condicionadas as 

ciências da saúde); e Enfermagem (busca-se nessa seleção destacar as produções 

realizadas na área da enfermagem, mesmo esta estando inseridas no levantamento 

anterior da área da saúde). Na BVS, o objetivo foi buscar obras literárias na área da 

saúde e enfermagem, excluindo assim, outras áreas do conhecimento. Buscou-se saber 

se há produções na área da saúde e enfermagem em outras bases de dados diferente das 

SciELO. Por tanto na pesquisa realizada na Biblioteca Virtual da Saúde utiliza-se o 
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mesmo procedimento metodológico utilizado na busca realizada na SciELO referente a 

área da saúde e enfermagem.  

Os dados encontrados na SciELO referente a “outras áreas” foram codificados 

em duas tabelas (S.outras1 e S.outras2). Na primeira (S.outas1) se obtém as seguintes 

informações: Área, Nº de artigos publicados, ano da publicação e quantidade de artigos 

publicados a cada ano; na segunda tabela (S.outras2) se obtém as informações sobre a 

quantidade de produções encontradas por ano referente a todas as áreas. O objetivo da 

primeira tabela é saber como se dá a produção da temática empreendedorismo por área 

do conhecimento e da segunda é identificar a relação quanto a demanda crescente ou 

decrescente das produções a cada ano em todas as áreas. Os dados encontrados na 

SciELO referente a área da saúde foram colocadas em outra duas tabelas que seguem o 

mesmo padrão e objetivo das tabelas de “outras áreas” e são denominadas tabelas 

respectivamente (S.saúde1 e S.saúde2) A coleta de dados realizada na área de 

enfermagem será feita com objetivo de destaque, uma vez que irá aparecer nos dados da 

“área da saúde”, mas esses dados serão colocados em destaque em tabelas idênticas as 

descritas anteriormente e serão denominadas (S.enfermagem1 e S.enfermagem2). 

 Após a apresentação dos dados supracitados e sua análise será demonstrada uma 

tabela denominada: “tabela de ajuda (SciELO)”. O objetivo dessa tabela é ajudar o leitor 

a identificar todas as obras sobre o tema empreendedorismo e saber informações 

valiosas sobre as obras tais como: Ano da produção, nome da obra, nome do autor, tipo 

de estudo, periódico relacionado, área de conhecimento e endereço eletrônico da obra. 

Dessa “tabela de ajuda (SciELO)” constitui-se uma análise especifica sobre quem são os 

autores que mais publicam sobre a temática empreendedorismo, quais são os periódicos 

que mais aparecem publicando o tema e que tipo de estudo vem prevalecendo sobre a 

temática. Para a construção dessa tabela foi utilizado as informações contidas no 

instrumento “Rastreador” encontrado no Apêndice 1. As informações, portanto, dessa 

tabela são: Número, Ano, Título, Nome do Autor, Tipo de Estudo, Periódico, área e o 

Link do artigo. Todas essas informações estão contidas e designadas no instrumento 

“Rastreador”.   

Os dados encontrados na BVS possuem o objetivo de destacar trabalhos na área 

da saúde e da enfermagem para saber se existem trabalhos em outras bases de dados 

diferentes da SciELO, já que a BVS comporta várias outras bases de dados. Os dados 

encontrados referente à área da saúde serão colocados em duas tabelas que conforme 
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todas as tabelas anteriores da ScieLO possuem o objetivo de obter informações sobre: 

Área, Nº de artigos publicados, ano da publicação e quantidade de artigos publicados a 

cada ano; e informações sobre a quantidade de produções encontradas por ano referente 

a todas as áreas.As tabelas que mostram os dados referente a obras encontradas na área 

da saúde na BVS são chamadas de (BVsaúde1 e BVsaúde2). Assim como foi realizada 

a pesquisa na SciELO, a pesquisa realizada na BVS também destacará os dados 

encontrados na área da Enfermagem  que serão colocadas em tabelas idênticas as 

anteriores e serão chamadas de (BVenfermagem1 e BVenfermage2). Após a 

apresentação dos dados supracitados, conforme aconteceu na pesquisa realizada na 

SciELO será demonstrado uma tabela denominada: “tabela de ajuda (BVS)”., que 

possui os mesmos objetivos de ajudar o leitor a identificar todas as obras sobre o tema 

empreendedorismo e saber informações valiosas sobre as obras tais como: Ano da 

produção, nome da obra, nome do autor, tipo de estudo, periódico relacionado, área de 

conhecimento e endereço eletrônico da obra.  

Dessa “tabela de ajuda (BVS)” será constituída uma análise especifica sobre 

quem são os autores que mais publicam sobre a temática empreendedorismo, quais são 

os periódicos que mais aparecem publicando o tema e que tipo de estudo vem 

prevalecendo sobre a temática. Para a construção dessa tabela foi utilizado as 

informações contidas no instrumento denominado “Rastreador” encontrado no 

Apêndice 1. As tabelas criadas para o desenvolvimento desse estudo possuem o objetivo 

de esclarecer quanto à coleta de dados e ajudar na melhor visualização desses dados, 

facilitando, assim, a discussão desses dados obtidos. Importante colocar que para 

facilitar a composição das tabelas e gráficos serão utilizados abreviações 

correspondendo às três letras iniciais da denominação da área do conhecimento, sendo 

elas: Administração (ADM), Sociologia (SOC), Educação (EDU), Engenharia (ENG), 

Psicologia (PSI), Enfermagem (ENF), Economia (ECO), Química (QUI). Serão criados 

gráficos para melhor visualizar cada tabela apresentada. Serão elaborados gráficos em 

forma de pizza para as tabelas com indicação numeral 1, ou seja, S.outros1, S.saúde1, 

S.enfermagem1, BVsaúde1 e BVenfermagem1 e gráficos em forma de coluna para os 

que forem denominados com numeral 2, como por exemplo S.outrs2 e BVsaúde 2, 

assim como haverá gráficos específicos para as tabelas ajuda SciELO e BVS.. Os 

gráficos terão o mesmo nome da tabela de origem sendo antecedido pela letra “G” que 

corresponde à palavra Gráfico, o método utilizado nesse trabalho pretende levar para o 
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leitor uma maneira mais fácil de percepção e analise dos dados discutidos. Abaixo 

podemos visualizar como se dá a estrutura de apresentação dos dados 
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3.8 - ANÁLISE DOS DADOS 

 

SciELO 

BVS 

S.outros1 S.outros2 

BVSaúde2 BVSaúde1 

S.saúde1 S.saúde2 

BVSenfermagem2 BVSenfermagem

1 

S.enfermagem2 S.enfermagem1 

Tabela Ajuda SciELO 

Tabela Ajuda BVS 

Obras de empreendedorismo 

publicadas por diversas áreas 

Obras de empreendedorismo 

publicadas pela área da saúde 

Obras de empreendedorismo 
publicadas pela enfermagem 

Diversas Obras de 

empreendedorismo publicadas 

     

  

Diversas Obras de 

empreendedorismo publicadas 

     

  

Obras de empreendedorismo 
publicadas pela enfermagem 

Obras de empreendedorismo 

publicadas pela área da saúde 
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Antes de apresentar os dados finais, foi realizada neste trabalho a apresentação e 

análise de todo o processo de triagem dos dados. Após isso foi realizada a análise dos 

dados já selecionados segundo critérios de inclusão. A análise foi realizada após a 

amostra de dados de cada tabela e gráfico sendo que essa discussão procede exatamente 

após a apresentação. A discussão será baseada nos números apresentados e sendo 

enfatizado a relação entre as produções, áreas do conhecimento, ano de publicação, 

condição de mercado, tecnologias e outras temáticas que relacionam o aumento ou 

diminuição da discussão de um determinado assunto. As tabelas S.outras1, S.saúde1, 

S.enfermagem1, BVsaúde1 e BVenfermagem1 produzirão gráficos para cada área do 

conhecimento, tendo análise pretendida em  todas as tabelas e gráficos. As tabelas 

S.outras2, S.saúde2, S.enfermagem2, BVsaúde2 e BVenfermagem2 tem além dos 

dados, gráficos identificando o aumento ou diminuição das produções de forma geral a 

cada ano sendo esses resultados analisados e discutidos.  

As tabelas denominadas “tabela de Ajuda (SciELO)” e “tabela de Ajuda (BVS)” 

foram colocadas em ordem decrescente das obras literárias mais atuais para as menos 

atuais e terão as informações quanto ao ano, título , nome do autor, tipo do estudo, 

periódico, área do conhecimento e o endereço eletrônico para o acesso das evidencias na 

íntegra que será denominado link, onde será realizada a discussão dos resultados. Serão, 

ainda constituídos três sub-tabelas denominadas: (Subajuda1, Sub ajuda2 e Subajuda3) 

para mostrar os autores que mais escrevem sobre o assunto, quais são os periódicos que 

mais publicam e qual tipo de estudo que se coloca em predominância respectivamente. 

As sub-tabelas considerarão os cinco primeiros autores, estudos e periódicos que mais 

publicam e os demais serão considerados como “Outros”. Todos os gráficos serão 

apresentados em forma de pizza e/ou coluna, caso seja necessário para visualizar o 

acesso das evidencias, após serão identificadas as variáveis que serão discutidas e 

analisadas. A produção metodológica desse trabalho tem o objetivo de apresentar os 

dados e facilitar o acesso das evidencias. 

 

 

CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Utilizando os descritores Enfermagem, Saúde e Empreendedorismo foram 

encontrados 214 obras na SciELO e 25 na BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). 

Considerando obras em português e oriundos do Brasil esse número passa para 159 e 

24. Quando se busca as obras no limite temporal determinado nos critérios de inclusão 

apresenta respectivamente 150 e 24, o que, já inicialmente, nos mostra que o tema 

empreendedorismo é recentemente utilizado principalmente na área da saúde e 

enfermagem. Após essa primeira triagem e ainda considerando os critérios de inclusão e 

exclusão apresentados na pesquisa temos a verificação das obras, onde foi excluídos as 

obras que não possuíam o seu texto completo, disponíveis para sua análise ou que 

possuíam metodologia não clara e científica. Os resultados encontrados após toda a 

busca nas bases de dados correspondentes desse trabalho foram: 39 (trinta e nove) obras 

na SciELo e 7 (sete) na Biblioteca Virtual da Saúde. Os resultados serão apresentados 

abaixo, assim como a discussão detalhada de suas informações. Começamos primeiro 

com a discussão  sobre aos achados na base de dados SciELO.  
 
Tabela S outras  

Áreas Nº Artigos Ano/Públic Quant./Ano 

 
 
 
 

ADM 

 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 

2011 8 

2010 5 

2009 4 

2008 7 

2006 2 

2005 1 

2004 1 
 
 

SOC 

 
 
3 
 

2011 1 

2010 1 

2007 1 

 
PSI 

 
2 
 

2009 1 

2007 1 

 
EDU 

 
2 
 

2011 1 

2007 1 

ENG 1 2011 1 
ENF 1 2009 1 
ECO 1 2008 1 
QUI 1 2005 1 
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Tabela S.outras 2 

 Nas diferentes áreas, aqui denominada “outras 

áreas”, que refletem sobre a temática 

empreendedorismo, houve maior prevalência na área de 

administração de empresas, com 71,7% conforme 

aponta o gráfico abaixo.  A prevalência da área da 

administração na produção de obras sobre 

empreendedorismo é uma realidade histórica desde a 

criação do empreendedorismo que sempre esteve junto 

à lógica de comércio, venda e empresa.  O curso de 

administração de empresa foi o primeiro a constituir 

metodologia de ensino para o empreendedorismo e 

ainda colocar o empreendedorismo como conteúdo de 

disciplina na graduação e na pós-graduação. Além disso, a área da administração utiliza 

o conhecimento de empreendedorismo para gerar novas empresas e novas idéias de 

negócio após uma formação existente ou existência de um produto. A produção das 

obras apresentados nesse trabalho revela que administração publicou 28 trabalhos na 

SciELO entre os anos de 2002 a 2011.  

 Nos anos de 2002 e 2003 não houve produções na área, o que revela que quanto 

mais próximo dos dias atuais, mais se publica sobre temática, explicável pela grande 

concorrência profissional do mercado e pela facilidade e incentivo que o micro ou 

pequeno empresário vem recebendo pela política de incentivo a criação de micro e 

penas empresas. Os anos de 2004 e 2005 apresentam uma publicação por ano 

mostrando-nos o pequeno número de produções nesses anos, 3,57% do total de 

produções a cada ano. No ano de 2006 observa-se um ligeiro aumento passando de uma 

para duas obras no ano sendo representado por 7,14% do total de obras. Enfatizamos 

aqui, que não houve publicações no período compreendido ao ano de 2007 e já no ano 

de 2008 encontramos 7 obras sendo o segundo ano em número de publicações, 

representando 25,0% do total de publicações. Em 2009 foram encontradas quatro obras 

(14,2%) sobre a temática e em 2010 foram encontradas 5 obras (17,8%). Podemos 

observar um ligeiro aumento de 2009 para 2010, no entanto, podemos considerar que de 

2008 para 2009 essas produções diminuíram consideravelmente. Em 2011 as obras 

sobre a temática chegaram a oito obras representando 28,5% de todas as obras. 

Ano/Publicação Quantidade 

2011 11 

2010 6 

2009 6 

2008 8 

2007 3 

2006 2 

2005 2 

2004 1 

2003 0 

2002 0 
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Podemos observar que o curso de administração publica mais a cada ano, sendo 

considerado apenas o ano de 2007 onde não tivemos produções, esse grande número de 

produções considerando o total de 39 publicações de todos os cursos refere que a 

Administração é o curso que mais publica sobre a temática, sendo o curso que apresenta 

empreendedorismo ligado a formação básica e complementar de maneira obrigatória e 

não optativa pelo cursando. 

 A área de Sociologia produziu o total de três obras durante os 10 anos 

determinados. As obras foram publicadas em 2007, 2010 e 2011 respectivamente, 

representando 7,6% de todas as obras, sendo obras que possuem o desenvolvimento da 

temática relacionada a classes sociais ou discussão relacionada à lógica da produção 

materialista ou necessidade social de reinvenção da lógica do trabalho. A sociologia em 

suas obras não discutem a temática apenas com uma visão economica, mas também, 

com uma visão ligada ao problema de classes sociais e alógica materialista. Já a 

Psicologia produziu duas obras, sendo uma em 2009 e outra em 2007, representando 

5,1% do total de obras publicadas. A área da psicologia entende o empreendedorismo 

sobre o viés do empreendedorismo social e gera muitas obras de reflexão que foram 

descartados na triagem da seleção das obras. No entanto, os dois artigos encontrados 

possuem metodologia clara e apresentam estudos específicos sobre empreendedorismo. 

Várias reflexões que foram descartadas continham a mesma discussão sobre 

empreendedorismo social, que compreende problemas sociais e tenta utilizar 

ferramentas empreendedoras para resolvê-los e não compreende empreendedorismo 

como novas produções de serviço.  

 A área de educação publicou dois artigos (5,1%), um em 2007 e outro em 2011, 

onde ambos discutem acerca do empreendedorismo relacionado ao ensino e a 

aprendizagem, essas obras revelam que existe uma preocupação na sistematização do 

processo de ensino do empreendedorismo. Assim, podem-se constituir novos 

empreendedores pela formação, exaurindo-se a idéia de o empreendedor ser qualidade 

inata do sujeito, bem como, o seu ensino possui uma necessidade de sistematização para 

ser sucesso. Os cursos de Engenharia, enfermagem, economia e química produziram 

apenas uma obra cada em dez anos. Outras obras existentes não produziam metodologia 

adequada e foram descartados. A engenharia produziu obra em 2011, a enfermagem em 

2009, a economia em 2008 e química em 2005. Cada curso representa 2,5% da 

totalidade representando cerca de 10% os cursos com apenas uma produção. Os dados 
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acima mostram que o tema empreendedorismo vem crescendo e o interesse de diversas 

áreas, sobre a temática existe, pois o conhecimento sobre empreendedorismo pode 

modificar as relações de trabalho e a produção do serviço de suas profissões, pela 

inovação que é pregada no empreendedorismo. 

 Quanto à variação na quantidade de obras publicadas a cada ano, respeitando o 

limite temporal constituído neste trabalho, podemos observar que em 2011, ano mais 

atual, temos um maior número de publicações que chega a 28,9% de todas as obras 

publicadas, sendo exatas onze obras, referenciando a área da administração como área 

do conhecimento que mais publica, possuindo oito obras das onze existentes, ou seja, 

72,7% do total, seguido das seguintes áreas: Sociologia, Educação e Engenharia, ambos 

publicando uma obra no ano de 2011, representando juntos 27,3% do total. Isso nos 

refere que a área da administração publica expressivamente mais que todas as demais 

áreas. Em 2010 e 2009 temos seis publicações por ano somando doze publicações no 

total e apresentando um declínio quanto ao ano de 2011 de 45,4%, caindo de onze para 

seis publicações, novamente apresentando a área da administração como curso que mais 

publica, registrando cinco obras em 2010 e quatro em 2009, ou seja 2010 e 2009 

houveram doze publicações e dessas, nove foram publicas pela área da administração, 

ou seja 75,0% do total, mais especificamente 83,3% em 2010 e 66,6% em 2009. 

  Em 2010 Administração publicou cinco obras referente a 83,3%, como 

mostrado anteriormente e enquanto a Sociologia produziu uma obra, referente 16,7% , 

não havendo publicações de outras áreas do conhecimento. Já em 2009 temos quatro 

publicações da administração representando 66,6%, uma publicação da área da 

psicologia e uma na área da enfermagem representando 16,7% cada área. Nessa 

perspectiva podemos observar que administração publica significativamente mais que 

outros cursos e que não temos muitas áreas do conhecimento publicando sobre a 

temática. Em 2008 temos uma exceção, pois temos um maior numero de publicações 

que 2009 e 2010, enfatiza-se aqui, que esses dados não são esperados, uma vez que o 

tema empreendedorismo é atual e o que se espera é que o número de estudos sobre o 

tema sempre aumente, a medida que vem sendo inserido esse conhecimento em várias 

áreas do conhecimento. Assim em 2008 temos um total de oito obras publicadas sendo 

maioria absoluta da área da administração com sete obras, ou seja, 87,5% do total, 

enquanto a área da economia produziu a outra que representa apenas 12,5% do total, 

cabe salientar que não há publicações referente a outras áreas do conhecimento.  
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Em 2007 temos três publicações e dados inusitados, já que, inesperadamente não temos 

publicações na área da administração, apresentando uma publicação na área de 

sociologia, uma em psicologia e uma em enfermagem, cada área representando 33,3% 

do total, podemos considerar que a área da administração começou a ter maior número 

de publicações a partir de 2008, mas não podemos discutir com exatidão o motivo de 

não haver publicações no ano de 2007. Em 2006 temos duas publicações, sendo as duas 

na área da administração (100%), o que volta a nos revelar que é o curso que mais 

trabalha a temática. O ano de 2005 uma publicação na área da administração (50%) e 

uma na área da Química(50%), o que refere um número muito baixo de publicações que 

foi mantido em 2006. Finalmente em 2004 temos apenas uma publicação que foi 

realizada pela área da administração. Em 2003 e em 2002 não temos publicações na 

SciELO sobre empreendedorismo, assim evidenciamos que existe um aumento anual no 

número de publicações, com exceção de 2008 que publicou mais que 2007, ano anterior 

e mais que 2009 e 2010 que foram anos que o sucederam. Abaixo podemos visualizar 

os gráficos S.outrs1 e S.outros2 que revelam os resultados acerca das produções 

selecionadas.

 

  

 Os gráficos s.outros1 e S.outros2 mostram visualmente que a administração é o 

curso que mais vem publicando sobre o tema empreendedorismo e que o ano de 2011 

foi o ano que mais se produziu a respeito da temática. O que nos leva a considerar o 
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empreendedorismo como um tema contemporâneo. Muitas áreas podem identificar as 

vulnerabilidades de se trabalhar com empreendedorismo, comparando essa suposta 

vulnerabilidade com empregos estáveis e seguros, caso dos profissionais que se focam 

em concurso público, ou seguem uma vida acadêmica, desenvolvendo-se na formação 

lato sensu e principalmente stricto sensu, com os cursos de mestrado e doutorado, 

optando assim, por uma carreira na área da docência e da pesquisa. . No entanto por 

diversos fatores, como o desemprego, a concorrência no mercado de trabalho e a 

escassez de empregos públicos estáveis a sociedade acadêmica a começa  a refletir 

sobre a importância do conhecimento de estratégias, para a realização da modificação 

do sistema de trabalho. Os gráficos acima mostram uma pequena produção em outras 

áreas diferentes da administração e assim abaixo poderemos destacar essas obras e 

discutir um pouco mais sobre os dados específicos da área da saúde que aparece 

produzindo empreendedorismo de forma discreta. 

 Comparativamente com a área da saúde, outras áreas do conhecimento publicam 

um acervo muito maior de obras, justamente, pela grande quantidade de ações 

empreendedoras desenvolvidas a partir do desenvolver de novas empresas e novos 

negócios por profissionais da área da administração. Podemos observar anteriormente 

que a administração publicou oito das onze obras existentes em 2008.  Esses dados nos 

mostram que existe um aumento no número de produções mas  esse aumento é 

consideravelmente associado a da área da Administração. Esse grande número de 

produções se dá também pelo fato da Administração ser um Curso de formação que 

instrumentaliza o futuro profissional para atuar na gestão de pequenas e grandes 

empresas.  

 Abaixo encontra-se dados sobre a área da saúde baseada no destaque de números 

exposto nas tabelas correspondentes, apresentando as áreas correspondentes aos cursos 

da área da saúde que obtiveram publicações disponibilizadas na SciELO, assim como o 

número de artigos encontrados, ano de publicação e a quantidade de artigos por ano. 
Tabela S.saúde1 

 

 

Áreas Nº Artigos Ano/publicação Quantidade/Ano 

 
PSI 

 
2 
 

2009 1 

2007 1 

ENF 1 2009 1 
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Tabela S.Saúde2 

 A tabela S.saúde 1 representa e destaca 

apenas os cursos da área da saúde que publicaram na 

SciELO no período de 10 anos, atendendo aos   

critérios de inclusão. Os resultados encontrados e 

destacados aqui foram publicados pelas áreas de 

Psicologia e Enfermagem, sendo que o primeiro 

publicou duas obras, uma em 2007 e uma em 2009 e 

já a segunda, publicou uma obra no ano de 2009. Das 

trinta e nove obras publicadas na SciELO apenas três 

são da área da saúde, representando apenas 7,6% do 

total das obras, esses dados revelam que existem uma 

pequena produção de obras sobre empreendedorismo 

na área da saúde. Os profissionais da área da saúde geralmente escolhem suas profissões 

por vocação, por identificação com as disciplinas ou por possuírem uma facilidade no 

contato interpessoal. Essas características identificam que em algum momento, a relação 

financeira relacionada à produção do serviço fica em segundo plano e faz do 

profissional um refém do sistema já proposto gerando uma aceitação da produção de 

serviço através das instituições já consolidadas, que é o principal local de prestação de 

serviço a saúde e consequentemente o principal local de trabalho.  Essa aceitação do 

sistema já proposto, de prestação do serviço em saúde, se dá, pois as instituições de 

saúde, seja ela publica ou privada, possuem um relativo reconhecimento da população 

tornando a prestação do serviço autônomo ou demasiadamente inovador, um 

instrumento não muito aceitável pela população, além disso, as características dos 

profissionais sejam elas pessoais ou acadêmicas levam esses profissionais a uma 

orientação de trabalho voltada aos locais específicos de trabalho, que remete a um ciclo 

da oferta e demanda. Assim, os profissionais atuam nos locais onde existe a oferta de 

trabalho, seja essa oferta na rede publica ou privada e em seus diversos níveis de 

assistência e o resultado disso é deixar de lado a reinvenção profissional com novas 

possibilidades, ou seja, o empreendedorismo perde força, pois fica rendido ao sistema 

proposto, refletindo assim, um número pequeno de produções e estudos sobre a temática 

na área da saúde.  

 Atualmente a idéia de saúde e seu conhecimento por parte da população t orna-

se cada vez mais natural. A informação sobre a saúde chaga a população, nos dias 
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atuais, pelos diversos meios de comunicação e isso faz como que exista a necessidade 

de o profissional de saúde se especializar e entender dos problemas de saúde e divulgar 

a essa população por meio de órgãos governamentais pesquisas, inovadoras quanto ao 

tratamento de doenças e principalmente como se prevenir dessas doenças. Essa política 

de promoção de saúde e prevenção de doenças que objetiva a prevenir ao invés de tratar 

após a instalação das doenças, torna a população mais informada e leva o profissional 

de saúde a dividir o conhecimento com a população, fazendo com que exista maior 

cobrança dessa população a respeito dos serviços de saúde.  Além desse fato, o novo 

conceito de qualidade de vida segundo a organização Mundial da saúde, nos leva a 

promover a qualidade de vida por meio da atenção aos fatores condicionantes e 

determinantes de saúde, entendendo é claro, qualidade de vida como um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Esses 

fatos levam os profissionais a possuírem um maior número de possibilidades de gerar 

seus conhecimentos para produzir bem estar da população e consequentemente 

reconhecimento profissional e ganhos financeiros. Nesse momento é que se torna 

importante o conhecimento do empreendedorismo que pode transformar a realidade da 

produção do conhecimento na área da saúde.  

 A tabela S.saúde1 nos mostra o que apenas a psicologia e a enfermagem 

publicaram na enceara da saúde e que a psicologia publico mais do que a enfermagem, 

sendo duas obras para a primeira e apenas uma para a segunda. Na tabela s.saúde2 

podemos observar que existe duas publicações em 2009 e apenas um em 2007, 

revelando a ausência de publicações após 2009, que nos sugere que o tema não é 

crescente na área da saúde, ou seja, relacionada a outras áreas do conhecimento, as 

profissões da área da saúde não utiliza da temática empreendedorismo para gerar novas 

possibilidades de trabalho, emprego e renda. Podemos visualizar que existe um número 

muito pequeno comparado a outras ciências, por exemplo: comparado a ciências da 

administração todos os cursos da área da saúde representam apenas 7,9% contra 71,7%, 

o que nos mostra que a administração publica expressivamente mais, chegando a quase 

nove vezes comparado com os cursos da área da saúde. O gráfico abaixo aponta a 

discrepante diferença entre “outras áreas” e “áreas da saúde”. 
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 Os gráficos S.saúde1 e S.saúde2 mostram claramente o pequeno número de 

produções na área da saúde. Podemos observar de acordo com o gráfico S.saúde1 que a 

Psicologia possui  67,7% das obras publicadas e a Enfermagem 33,3%.  Em relação ao 

gráfico S.saúde2 ele apresenta que em 2009 tivemos o maior número de produções, 

seguido do ano de 2007. Outros anos não tiveram produções acerca do tema 

empreendedorismo, assim como outros cursos da área da saúde não publicaram sobre a 

temática.  Podemos considerar que os cursos da área da saúde ainda não conectam a 

formação com o mercado de trabalho ou a gestão de negócios como outras áreas que se 

utilizam de conhecimentos da administração para empresariar  negócios. Outro fator que 

pode justificar o pequeno número de produções científicas é o fato de que o ser 

empreendedor não gera, muitas vezes, estabilidade. Assim muitos profissionais de saúde 

ainda buscam emprego que dê estabilidade e boa remuneração, o que os afastam de 

atividades criativas, mas que podem significar riscos.  Abaixo podemos observar as 

tabelas S. enfermagem 1 e S.enfermagem 2 que trazem informações sobre a produção 

existente na área da enfermagem, publicadas na SciELO 
 Tabela S.enfermagem1 
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Tabela S.enfermagem2 

As tabelas S.enfermagem1 e S.enfermagem2 se 

referem a publicações referentes à área, 

especificamente da enfermagem. Como podemos 

observar nas informações acima essa amostragem já 

foi realizada em dois outros momentos e o objetivo 

de se visualizar a publicação da enfermagem é 

realmente destacar que a enfermagem não possui 

publicação expressiva sobre a temática 

empreendedorismo. Assim, pode-se observar que a 

área da enfermagem possui apenas uma publicação n 

ano de 2009, mostrando que não existe uma inserção 

do empreendedorismo na enfermagem como solução 

ou discussão para a produção do serviço profissional. O empreendedorismo é 

incorporado dentro da área da enfermagem dentro do componente curricular Gerência, 

como um conhecimento ainda pouco valorizado. A gerência é um dos espaços de 

discussão mais importantes sobre o papel gerencial do enfermeiro para o desempenho 

de sua prática profissional. Dentro do conhecimento da gerência, muitas teorias e 

conceitos são ensinados ao futuro enfermeiro, uma vez que se fez necessário, esse 

conhecimento, após a observação da real função da enfermagem no cenário profissional, 

principalmente hospitalar. O enfermeiro possui papel gerencial fundamental para que o 

serviço de saúde seja resolutivo e eficaz, assim conhecimentos gerenciais, 

principalmente ligados a gerencia de pessoas e materiais foram incorporados ao ensino 

da enfermagem. Nos dias de hoje o empreendedorismo é colocado como conteúdo do 

componente curricular de gerencia nas faculdades de enfermagem, entretanto, há 

fragilidades no domínio das definições e metodologia para a produção de atividades 

empreendedoras. Esse processo faz com que a categoria da enfermagem não perceba a 

real importância do empreendedorismo. Desta maneira, reafirmo que não temos ainda,  

na enfermagem o real conhecimento sobre o tema e, consequentemente,  existe a 

ausência da produção científica na área. O trabalho sobre empreendedorismo representa 

apenas 2,5% do total de obras. Comparado a outras áreas do conhecimento não se dá de 

forma expressiva e continua. Isso reflete a condição de pouca importância que se dá ao 

tema pela área.  
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 A enfermagem é uma área que sua essência e criação estão ligadas a caridade e a 

devoção, ligadas a preceitos religiosos e de vocação. Esses preceitos levaram a 

constituição da profissão, onde sua prática renega o ideal financeiro e baseado no lucro. 

Ou seja, caso o enfermeiro não realize cuidados de enfermagem a outrem, por exemplo, 

ele pode não ser perdoado por Deus. Esse processo nos mostra que para esta profissão o 

lucro e a geração de serviço através da prática profissional torna-se algo distante, uma 

vez que, prestar o serviço nas instituições estabelecidas como hospitais e clínicas 

médicas refere a naturalização do serviço profissional da enfermagem, subjugada 

sempre a comandos superiores. Desta forma, o enfermeiro sempre ocupa o papel de 

funcionário e gerente e quase nunca de empresário ou empreendedor. Observando esse 

paradigma, podemos observar o quanto o ensino do empreendedorismo na enfermagem, 

poderia reorientar o pensamento sobre a produção do conhecimento em enfermagem e 

levar novas ações gerenciais para a população, o que traria maior reconhecimento e 

retorno financeiro.  

 A seguir apresentamos o gráfico S.enfermagem1 e o gráfico S.enfermagem 2que 

apresenta visivelmente a pequena quantidade de produção evidenciada pela área da 

enfermagem. Desta maneira, podemos considerar a necessidade de estudos sobre 

empreendedorismo na área da enfermagem. 
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 Os gráficos apresentados mostram a realidade das obras publicadas na SciELO, 

onde  a enfermagem produz apenas uma obra durante o período de 2002 à 2011. Esse 

número mostra que o curso não possui produção expressiva. Podemos refletir sobre o 

porquê do baixo número de produções, podemos assim, considerar vários motivos que 

levam um pequeno número de estudo sobre a temática.  Verificando que a 

enfermagem possui um potencial enorme para desenvolver seus conhecimentos de 

diversas maneiras torna-se necessário a produção científica resultado de estudos na área, 

o que tornaria a profissão mais produtiva e dinâmica para a economia e para seu próprio 

exercício. Esses fatos mostram que o enfermeiro pode gerar seu conhecimento para a 

população, já que é possuidor de conhecimento gerencial e administrativo, além de 

possuir conhecimento necessário para gerar assistência qualificada, bem como 

promoção à saúde, prevenção de doenças e participação na prestação de uma assistência 

que gere uma melhor qualidade de vida, sendo esses recursos suficientes para 

empreender  

 Abaixo podemos verificar as obras produzidas na área da saúde publicadas na 

BVS. Os dados encontrados revelam as publicações nas diferentes áreas, o número de 

artigos publicados, o ano de publicação e a quantidade de obras publicam a cada ano. 
Tabela BVsaúde1 
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Tabela Bvsaude2 

Na busca realizada na BVS foi encontrado um  número 

superior ao encontrado na SciELO, quanto a obras 

selecionadas sobre a área da saúde. A área de Educação 

possui duas obras publicadas na BVS, não sendo curso 

da área da saúde, mas tendo no contexto de suas obras 

relação direta com a área de saúde., Dessas  uma foi 

encontrada na base de dados SciELO eoutra não, pois é 

indexada no P@PSIC, periódicos eletrônicos em 

Psicologia., ou seja, dois outros artigos publicados na 

SciELO não estão na BVS e um que está na BVS não 

se encontra na Scielo por está na P@PSIC. Essas obras 

encontradas na BVS representam 40,0% de todas as 

obras publicadas na BVS. Os artigos publicados trazem temas ligados ao ensino do 

empreendedorismo e isso caracteriza a ligação do empreendedorismo e a Educação. 

Comparando com a pesquisa da SciELO que trás três artigos podemos considerar que 

apenas a obra publicada em 2007 não está na BVS, estando as outras duas mais recentes 

publicadas em 2011 e com ligação a área de saúde, mesmo não sendo o curso da área 

das  ciências da saúde. Essa afirmação explica o porquê não aparece essas obras em 

destaque nas publicações selecionadas referente à área da saúde realizada na SciELO.   

 A área da psicologia publicou na BVS duas obras, uma em 2009 e outra em 

2007, assim como visto na SciELO, podemos afirmar que são as mesmas obras, estando 

indexadas na SciELO e apresentadas novamente na BVS. Essas obras representam 

40,0% do total das obras encontradas na BVS. O que podemos visualizar na pesquisa 

realizada na BVS é que temos poucas publicações quanto a temática empreendedorismo 

e ainda podemos considerar que a área da administração realiza grande influencia para 

haver um alto número de publicações na SciELO comparado a BVS, uma vez que na 

BVS encontramos, ou deveríamos encontrar, apenas publicações da área da saúde. 

Desta forma a área da psicologia publicou os mesmos trabalhos encontrados na SciELO. 

A área de enfermagem publicou duas obras sendo uma encontrada, também na 

Scielo e outra não, pois, encontra-se apenas na revista gaúcha de enfermagem tratando-

 
ADM 

 
 1  

 

 
2008 

 
1 

Ano/Publicação Quantidade 

2011 2 

2010 0 

2009 3 

2008 1 

2007 1 

2006 0 

2005 0 

2004 0 

2003 0 

2002 0 



63 

 

se de uma tese de mestrado. Representando 40,0% do total das publicações a área da 

enfermagem as duas obras publicadas em 2009, não possuindo evidencias em outros 

anos o que mostra que não houve um aumento no número de publicações ou 

continuidade no estudo conforme supracitado nos dados encontrados na SciELO. O 

curso de administração por sua vez, publicou uma obra em 2008 e representa 20,0% do 

total de publicações. Cabe enfatizar que a publicação da administração na BVS não tem 

haver com a temática saúde, não ficando evidente o real motivo da publicação em uma 

biblioteca virtual que possui o objetivo de disponibilizar obras da área da saúde.  

Podemos observar que 71,4% das obras publicadas na BVS encontram-se na 

SciELO e  apenas 28,6% representados por duas obras são de outros locais de acesso. 

Podemos considerar assim que a SciELO é uma das fontes de publicação de maior peso 

para o meio científico e principalmente para a temática empreendedorismo, já que é um 

dos locais onde a administração e outras ciências mais publicam suas obras. Uma das 

considerações que se deve fazer é, com certeza, a respeito da publicação da área da 

administração que não possui um viés com a área da saúde. Isso nos mostra que a 

biblioteca virtual da saúde permite que algumas obras, que não possuam caráter de 

importância para as ciências da saúde são disponibilizadas para o acesso de suas 

evidências.  

Podemos destacar que o número de obras publicadas na área da saúde 

encontradas na BVS, comparativamente com outros cursos, encontradas na pesquisa 

realizada na SciELO, em relação à importância do tema, é muito pequena, sendo ainda, 

considerando a importância da temática podemos dizer que o empreendedorismo pode 

ser instrumento para modificar a relação de trabalho das profissões da área da saúde, 

gerando emprego renda renovando as diversas formas de prestação de assistência 

profissional. Outras áreas que se apropriaram do conhecimento em empreendedorismo 

começaram a modificar o cenário em suas profissões. Essa importância caracteriza a 

introdução do empreendedorismo para os cursos da área da saúde. 
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Conforme podemos observar os cursos de psicologia, enfermagem e educação 

produziram duas obras na Biblioteca Virtual de Saúde, existindo ainda uma obra do 

curso de administração. Podemos observar que a administração e a educação não cursos 

da área da saúde mas produziram na BVS, o que gera a contestação sobre a orientação 

das produções que existem na BVS. A área da educação produziu artigos voltados a 

área da saúde, já a obra publicada pela administração não possuía nenhum vinculo de 

discussão com o contexto de saúde, isso nos leva a realizar alguns questionamentos 

quanto ao filtro da BVS relacionado ao contexto da área da saúde. De fato, temos 

poucas obras na área da saúde e abre precedente para outras áreas publicar sobre o 

empreendedorismo no contexto da saúde e como foi visto, inclusive nos espaços 

destinados a publicações da área da saúde. Esse processo que revela poucas obras 

publicadas na área da saúde tende a desaparecer, já que o empreendedorismo é tema 

atual e possibilita sua inserção nas diferentes áreas do conhecimento. 

Após essa discussão podemos verificar a existência da obras encontradas na área 

da enfermagem, em destaque, nas tabelas abaixo, sendo evidenciado o número de artigo, 

ano de publicação e a quantidade de obras pulicadas por ano na tabela BVenfermagem1 

e especificamente a quantidade de obras  publicadas a cada ano na tabela 

BVenfermagem2. Os dados encontrados visivelmente nos aponta, assim como 

anteriormente mostrado nos dados encontrados na SciELO, um baixo número de 

publicações. 
Tabela BVenfermagem1 
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 As tabelas BVenfermagem1 e BVenfermagem2 

estão aqui apresentadas para destacar as obras 

realizadas na área da enfermagem. A pesquisa realizada 

na BVS apontou que a área da enfermagem possui 

apenas duas obras acerca do tema empreendedorismo e 

uma a mais do que a quantidade de obras encontrada na 

SciELO. Representando 40,0% do total de obras 

encontrada na BVS, a enfermagem publicou apenas no 

ano de 2009. A enfermagem é uma profissão ligada a 

caridade e a devoção em sua constituição histórica 

profissional. Essas característica levam o profissional a 

permanecer preso a não associação do seu trabalho, 

completamente ligado ao retorno financeiro. A assistência de enfermagem está ligada 

diretamente com a reabilitação da saúde das pessoas, esse processo de cuidar, fica 

associado a obrigação e a não associação financeira. Ou seja, podemos observar que o 

profissional enfermeiro é visto pela sociedade historicamente como o anjo, o cuidador 

das horas mais difíceis, o que ampara no desamparo e o que não pode negar essa 

assistência, pois está sempre ligado a figura religiosa e divina. O profissional da 

enfermagem que nega a assistência é o que vai para o inferno, é o que não se salvará, é 

o que não faz o bem. Esses ideais fazem com que o profissional de enfermagem fique 

preso a um comportamento já imposto pelo meio social, dificultando a relação 

valorização da relação financeira com o serviço prestado. Além desses fatores a 

enfermagem é uma profissão que socialmente sofre uma marginalização e uma depleção 

comparativamente e principalmente com relação ao médico, sendo visto como auxiliar e 

não como agente autônomo de suas ações. Essa perspectiva torna o enfermeiro distante 

do processo de prestação de serviço autônomo, afastando-o de novas possibilidades de 

gerar renda com novas ações e conseqüentemente afastando-o do empreendedorismo. 

 Abaixo podemos visualizar os gráficos que revelam o pequeno número de obras 

na área da enfermagem, identificando, novamente a necessidade de produções na área. 

Podemos considerar que a falta de produções sobre empreendedorismo na área pode 

representar a inserção de outras áreas do conhecimento ensinando e  promovendo 

empreendedorismo na enfermagem, o que seria prejudicial para a enfermagem. 
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Como podemos observar a enfermagem gera número muito inexpressíveis para o 

contexto geral de publicações. Assim como na pesquisa e na discussão realizada na 

SciELO podemos observar a necessidade de obras a serem publicadas na área do 

empreendedorismo relacionadas ao curso da enfermagem, visto a importância dessa 

tamática. Seja para descrever as pontecialidades ou a vulnerabilidade do 

empreendedorismo no contexto profissional deve o meio acadêmico, principalmente 

como se pode observar a área da saúde e a área da enfermagem produzir e estudar mais 

sobre o assunto e a partir daí produzir ensino sistematizado para o seu desenvolvimento, 

desvinculando-o das disciplinas gerenciais ou administrativas. Os trabalhos encontrados 

nas diversas áreas do conhecimento, tanto na BVS como SciELO identificam que 

muitas variáveis para discussão. Utilizando informações do instrumento rastreador 

pudemos construir uma tabela denominada tabela Ajuda SciELO e tabela ajuda BVS 

para realizar algumas discussões, já mencionado, anteriormente na metodologia. Abaixo 

segue as citadas tabelas e sua discussão metodológica. A tabela referente a estudos 

publicados na SciELO foi constituída por 39 obras sendo elas compreendidas de 2004 

até 2011 não havendo publicações em 2003 e 2002, faixa temporal estipulado pela 

pesquisa. Os títulos poderão ser visualizados assim como o link que leva ao endereço 

virtual. Podemos visualizar na tabela ajuda SciELO encontrada abaixo, muitas 

informações válidas, mas o que se pretende após sua visualização é refletir sobre os 

dados encontrados.  
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N Ano Título Nome do Autor Tipo de estudo Periódico Área  Link do Artigo 

1 2011 Relações de trabalho no mundo 
corporativo: possível antecedente do 
empreendedorismo? 

BEYDA. T.T. 
CASADO, R.U 

QUALITATIVO CADERNO 
EBAPE.BR 

ADM http://www.scielo.br/scielo.php?scrip
t=sci_arttext&pid=S1679-
39512011000400008&lang=pt 
 

2 2011 Empreendedorismo na ótica da teoria ator-
rede: explorando alternativa às 
perspectivas subjetivista e objetivista 

TONELLI, D.F.; 
BRITO, M. J. E 
ZAMBALDE, A. L. 

QUALITATIVO CADERNO 
EBAPE.BR 

ADM http://www.scielo.br/scielo.php?scrip
t=sci_arttext&pid=S1679-
39512011000600008&lang=pt 
 

3 2011 Capital humano, empreendedorismo e 
desenvolvimento: evidências empíricas 
nos municípios do Ceará 

FONTENELE, 
R.E.S.; MOURA, 
H.J. DE  E 
LEOCADIO, A. L. 

QUALITATIVO REV. ADM. 
MAKENZIE 
(RAM) 

ADM http://www.scielo.br/scielo.php?scrip
t=sci_arttext&pid=S1678-
69712011000500008&lang=pt 

4 2011 A dimensão histórica dos discursos acerca 
do empreendedor e do empreendedorismo 

COSTA, A.M. DA; 
BARROS, D.F  E  
CARVALHO,J.L.F. 

ENSAIO TEÓRICO REV.DE 
ADM. 
CONTEPOR
ÂNEA 

ADM http://www.scielo.br/scielo.php?scrip
t=sci_arttext&pid=S1415-
65552011000200002&lang=pt 

5 2011 A produção científica em 
empreendedorismo: análise do Academy 
of Management Meeting: 1954-2005 

BORBA, M. L. DE; 
HOELTGEBAUM, 
M. E  SILVEIRA, A. 

REVISÃO 
BIBLIOGRAFICA 

REV. ADM. 
MAKENZIE 
(RAM) 

ADM http://www.scielo.br/scielo.php?scrip
t=sci_arttext&pid=S1678-
69712011000200008&lang=pt 
 

6 2011 Competências empreendedoras e processos 
de aprendizagem empreendedora: modelo 
conceitual de pesquisa 
 

ZAMPIER, M. A. E  
TAKAHASHI, A. R. 
W. 

ENSAIO TEÓRICO CADERNO 
EBAPE.BR 
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REV. DE 
ADM. 
CONTEPOR
ÂNEA. 

ADM http://www.scielo.br/scielo.php?scrip
t=sci_arttext&pid=S1415-
65552006000300003&lang=pt 

37 2005 O estímulo ao empreendedorismo nos 
cursos de química: formando químicos 
empreendedores 

ARAUJO, M. H. ET 
AL. 

QUALITATIVA REV. 
QUÍMICA 
NOVA 

QUI http://www.scielo.br/scielo.php?scrip
t=sci_arttext&pid=S0100-
40422005000700005&lang=pt 

38 2005 Cosméticos Contém 1g - um caso de 
empreendedorismo e inovação 

GUIMARAES, L. O. 
DE E CARDOZA, G. 

ESTUDO DE CASO REV. DE 
ADM. 
CONTEPOR
ÂNEA. 

ADM http://www.scielo.br/scielo.php?scrip
t=sci_arttext&pid=S1415-
65552005000400010&lang=pt 

39 2004 Afiliação religiosa e 
empreendedorismo étnico: o caso dos 
brasileiros nos Estados Unidos 

MARTES, A. C. B 
E  RODRIGUEZ, 
C. L. 

QUALITATIVA REV.  DE 
ADM. 
CONTEPO
RANEA 

ADM http://www.scielo.br/scielo.php?s
cript=sci_arttext&pid=S1415-
65552004000300007&lang=pt 
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A “Tabela Ajuda SciELO” releva dados importantes para o conhecimento pois 

informa  acerca das obras na íntegra, a visualização das obras por data de publicação e 

qual a área do conhecimento que publicou a obra. Além dessas informações trás 

informações como o nome dos autores, tipo de estudo e o periódico que publica. Neste 

momento faremos uma reflexão acerca dos autores que publicam sobre 

empreendedorismo, quais são os tipos que prevalecem sobre a temática 

empreendedorismo e quais  os periódicos que mais publicam sobre  o tema. 

 Em primeiro lugar podemos considerar que cinco autores publicaram mais que 

uma obra nesta pesquisa. Barros, D.F; Costa, A.M; Fontenele, R.E.S; Paiva Júnior, F.G 

e Vale, G.M.V tiveram duas publicação na SciELO enquanto todos os demais autores 

publicaram  uma vez . Somando suas publicações podemos considerar que geram 25,0% 

das publicações encontradas na SciELO. Costa, A.M; Barros, D.F e Vale, G.M.V 

publicaram obras em 2008 e em 2011, ou seja três anos depois. Já Fontenele, R.E.S 

publicou nos anos de 2010 e 2011, mantendo um pequeno espaço temporal entre as 

publicações, o que não aconteceu com Paiva Júnior que publicou uma obra em 2006 e 

outra em 2008, não dando continuidade em suas publicações nessa base de dados.  O 

que podemos visualizar é que temos poucos autores escrevendo sobre o assunto, o que 

deixa evidente a necessidade de ampliar os estudos sobre o tema,  além disso, podemos 

visualizar que poucos são os autores que se dedicam estritamente a desenvolver estudos 

sobre empreendedorismo, não contribuindo assim para dimensionar estudos e poder 

despertar o interesse sobre a temática. 

Visualizando a “Tabela Ajuda SciELO” podemos verificar a prevalência dos 

tipos de estudos mais utilizados para o desenvolvimento metodológicos das obras. A 

pesquisa qualitativa dentro do total de obras apresentadas possui maior prevalência, 

chegando a vinte obras, ou seja, 51,2% do total são da abordagem qualitativa de, o que 

nos revela que entender sobre o conceito  e aplicação do empreendedorismo é o que 

mais se quer saber nas pesquisas sobre empreendedorismo. Diferente das pesquisas 

quantitativas que ocupam o segundo  lugar, com seis obras e 15,3% da produção.  Estas 

obras, em sua maioria, falam sobre atividade empreendedora e buscam significados 

sobre o tema. Existem publicados sobre a temática empreendedorismo quatro obras na 

modalidade estudo de caso, referindo estudos de  caso específico em diversas ações do 

empreendedorismo, representando 10,2% . Com duas obras publicadas aparecem as 

modalidades de estudos Quantitativo/qualitativo, ensaio teórico, pesquisa bibliográfica e 
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Survey, cada uma delas representando 5,1% e 20,4% do total. Com apenas uma obra 

aparece a modalidade Relato de Experiência, criada pelo autor para expor sua 

experiência como empreendedor.  

Os periódicos que mais publicaram foram os do campo da Administração já que 

esta  área  possui uma maior prevalência de publicações. Podemos considerar que a 

Revista de Administração Makenzie (RAM) é a que mais publica sobre 

empreendedorismo possuindo dez publicações, representando 25,6%. Está com certeza 

relacionada à área do conhecimento das ciências da administração. Também  na área da 

Administração temos a Revista de Administração Contemporânea com nove 

publicações,  responsável por 23,0%, e em seguida também na área da Administração, 

temos o Caderno EBAPE BR, com cinco publicações (12,8%), a Revista de 

Administração Pública com quatro publicações (10,2%) e a Revista ERA Eletrônica 

com três publicações, representando 7,6% de todas as publicações. Todas as outras 

revistas, incluindo a Revista Brasileira de Enfermagem possuem cada uma 2,5% do 

número geral de publicações. Como puderam ser comprovadas as publicações estão 

inseridas na área da Administração.  

Todos os trabalhos possuem uma ligação com a idéia de produção de serviço e 

novas possibilidades de negócio. O Empreendedorismo esta conectado pelo que 

podemos chamar de movimentação empresarial e quase nunca a utilização desse 

fenômeno na ação profissional, configurando-se como possibilidade de atividade 

empreendedora. Outro fator relevante é a discussão que se faz entre empreendedorismo 

e educação, pois muitas profissões começam a discutir a importância do conhecimento 

se empreendedorismo no contexto do ensino e como pode ser feito a inserção do 

empreendedorismo com disciplina de várias áreas do conhecimento, sendo um 

instrumento facilitador da produção do conhecimento nas diversas áreas.  

A discussão realizada sobre as informações a respeito dos dados encontrados na 

pesquisa feita na BVS estão apresentados na tabela abaixo, denominada “Tabela Ajuda 

BVS”. Podemos considerar que existem poucas produções para embasar essa discussão, 

mas podemos considerar que algumas obra são importantes para inserção do 

empreendedorismo na área da saúde. Abaixo segue a tabela referente aos dados 

coletados.
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Nº Ano Título Nome do Autor Tipo de estudo Periódico Área  Link do Artigo 

1 2011 Jovem empreendedor no Brasil: a 

busca do espaço da realização ou a fuga 

da exclusão? 

BULGACOV, Y. L. 
M. ET AL 

QUANTITATIVA
QUALITATIVA 

REV. ADM. 
PÚBLICA 

EDU http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid
=S0034-
76122011000300007&lang
=pt 

2 2011 Empreendedorismo ou profissão: um 
desafio para orientadores(as) 

BARLACH, L. ENSAIO 
TEÓRICO 

REV. BRAS. 
ORIENTAC. 

PROF 

EDU http://pepsic.bvsalud.org/sci
elo.php?script=sci_arttext&
pid=S1679-
33902011000100013 

3 2009 Estudantes de enfermagem têm perfil 
empreendedor? 

RONCON, P. F. E  
MUNHOZ, S. 

QUANTITATIVO REV. BRAS. 
ENFERM 

ENF http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid
=S0034-
71672009000500007&lang
=pt&tlng= 

4 2009 A formação do enfermeiro pelo olhar 
do empreendedorismo Social 

BACKES, D.S; 
ERDMANN, A.L 

QUALITATIVO REV. 
GAUCHA. 
ENFERM 

ENF http://seer.ufrgs.br/index.ph
p/RevistaGauchadeEnferma
gem/article/view/7252/6681 

5 2009 Empreendedorismo feminino no Brasil: 

políticas públicas sob análise* 

NATIVIDADE, D. R. 
DA 

REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

REV. ADM. 
PÚBLICA 

PSI http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid
=S0034-
76122009000100011&lang
=pt&tlng= 

6 2008 Linguagem, relações de poder e o 

mundo do trabalho: a construção 

discursiva empreendedorismo 

COSTA, A.M. DA; 
BARROS, D. F. E 

MARTINS, P. E. M. 

REVISÃO 
BIBLIOGRÁFICA 

REV. ADM. 
PÚBLICA 

ADM http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid
=S0034-
76122008000500009&lang
=pt 

7 2007 Empreendedorismo feminino: tecendo 

a trama de demandas conflitantes 

JONATHAN, E. G.  E 
SILVA, T. M. R. DA. 

QUALITATIVA REV. 
PSICOLOGIA 

E SOCIEDADE 

PSI http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid
=S0102-
71822007000100011&lang
=pt 
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Na “Tabela Ajuda BVS” pode-se  observar várias variáveis, que mostram que a 

área da saúde no geral não possui uma relevante produção. Todos os autores possui 

apenas uma produção publicada na BVS, isso revela que a temática empreendedorismo 

não está em evidencia para as ciências da área da saúde. Quanto ao tipo de estudo mais 

relevante podemos observar que duas obras são do tipo qualitativo de estudo 

representando 28,5% do número total de obras publicadas tendo uma alta prevalência 

conforme encontrado na pesquisa feita na SciELO. Podemos encontrar outras duas 

publicações na modalidade de revisão Bibliográfica representando iguais 28,5% de 

todas as publicações. Pesquisas quantitativa, quantitativa/qualitativa e ensaio teórico 

foram identificados apenas uma publicação para cada modalidade de pesquisa 

representando todas juntas 43,0%. Esses números significam que são poucos os cursos 

que publicam a cerca do tema empreendedorismo e que existe uma mínima produção 

concentrada principalmente na área do entender a respeito do empreendedorismo. 

Quanto aos periódicos que mais publicam sobre empreendedorismo, temos novamente a 

presença da Revista de Administração pública, que se refere principalmente a área da 

administração com três obras publicadas ou seja, apresenta 42,8% de todas as obras 

publicadas na BVS. Logo a seguir, no que podemos considerar como número de 

publicações temos a Revista Brasileira de enfermagem, a Revista Brasileira de 

Orientação Profissional, a Revista Gaúcha de Enfermagem e a Revista psicologia e 

Sociedade, todas publicando apenas uma obra sobre empreendedorismo totalizando 

57,2% e 14,3% cada uma das revistas.  

Os números apresentados nos mostra que os autores não vem publicando obras 

sobre empreendedorismo. Os que publicam fazem no máximo um estudo e depois não 

dão continuidade a pesquisa na área, e isso, leva o desconhecimento da sociedade 

acadêmica sobre a relevância do empreendedorismo nas profissões. Mesmo revelando 

que as pesquisas na área da saúde acerca do empreendedorismo são recentes existe um 

desconhecimento sobre a temática, o que comprova que a maioria dos estudos busca 

entender a relação do empreendedorismo com a atuação profissional e como se dá sua 

real definição. O processo de evidencias sobre o empreendedorismo mostra que o tema 

ainda é novo no cenário acadêmico, o que propicia novos e necessários estudos sobre o 

tema que tanto pode trazer inovação, reinvenção e produção de novas formas de 

atuação, gerando lucro, emprego e renda. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O empreendedorismo aparece no cenário mundial para gerar novas 

possibilidades de emprego e renda e torna-se instrumento válido para muitos 

profissionais reinventar em suas práticas profissionais. Sua vulnerabilidade, baseado no 

distanciamento de uma estabilidade e na ideia de dedicação máxima para o sucesso do 

empreendimento, faz com que muitos profissionais não utilizem ações empreendedoras 

para gerar a produção do serviço. Podemos considerar que mesmo havendo 

vulnerabilidades consideráveis as potencialidades do enfermeiro e do profissional 

empreendedor supera expectativas e cria novas possibilidades profissionais, já que 

alguns serviços começam a sofrer com o estreitamento do mercado de trabalho e com 

alta concorrência evidenciada pelo alto número de profissionais no mercado. 

A criação de componentes curriculares (disciplinas, mini-cursos, conferências )  

sobre empreendedorismo na área da saúde  e da enfermagem  tornam-se fundamental 

para que esse fenômeno se concretize e amplie possibilidades nos diferentes campos do 

saber. Desvincular a temática empreendedorismo das disciplinas de gerência e 

administração ou incorporar conhecimento mais aprofundado sobre o tema, torna-se 

necessário para enfermagem, já que o curso possui uma atenção para área administrativa 

e gera a produção  em diversas possibilidades do serviço em saúde. Desta forma é 

importante que s instituições formadoras percebam a importância de tornar a 

enfermagem e outros cursos da área da saúde mais adaptáveis as condições do mercado 

e da economia, sendo modificador da realidade econômica por meio do 

empreendedorismo. 

Neste estudo fica evidenciado que a área de Administração possui a maioria das 

publicações existentes na SciELO e na BVS, percebe-se assim que começa a existir uma 

inserção de outras áreas no contexto da saúde produzindo sobre empreendedorismo,  
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evidenciada pela falta de publicações nas áreas de saúde pelos cursos das ciências da 

saúde, incluído enfermagem. Ficou demonstrado que os cursos da área da saúde não 

possuem uma produção expressiva sobre empreendedorismo e a enfermagem, assim 

como outros cursos da área da saúde, não foram despertados para a relevância de 

estudos sobre empreendedorismo. Cabe considerar que os cursos de Medicina, 

Odontologia, Farmácia, Biomedicina, Fisioterapia, Serviço Social e outras áreas afins 

considerados como área da saúde nada publicaram sobre o tema,  sendo encontrado 

apenas nas áreas de Psicologia e Enfermagem. Na pesquisa feita na BVS aparece 

pesquisas de áreas diversas a área da saúde, como administração, educação e química, 

mostrando a transversalidade do tema. Além dessas considerações foi observado que a 

produção científica a respeito do empreendedorismo apresenta uma demanda crescente 

que,  no geral, mostra que quanto mais atual, maior é o número de produções, podendo 

assim considerar  a contemporaneidade do tema.   

Conclui-se que esse trabalho é edificante e indica possibilidades  a todos que 

transitam na área da saúde  visto a importância do empreendedorismo a todas as 

profissões e ao movimento de reinvenção social. Espera-se que este possa contribuir  

como instrumento de estudo sobre a temática e para a geração de novas reflexões  na 

área, além de incentivar a sistematização do ensino do empreendedorismo na  

enfermagem, tornando os futuros profissionais aptos a  redirecionar o seu conhecimento 

em ações empreendedoras, contribuindo assim, para o desenvolvimento da profissão, e, 

consequentemente, da economia brasileira, gerando por esse interesse, emprego, renda, 

novas possibilidades de atuação e, por fim, visibilidade e credibilidade social. 
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