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Resumo
As estatísticas do Atlas da Violência revelam que o custo social da violência no país se
aproxima de 5,9% do PIB. E como se não bastasse o problema crônico da violência no Brasil,
dados do IBGE apontam que o desemprego desencadeado pela atual crise econômica afeta
27,3% dos jovens brasileiros. Assim, este ensaio discute os desafios e perspectivas de para a
juventude brasileira, em especial àquela em situação de pobreza ou vulnerabilidade social,
analisando o empreendedorismo como emancipação numa visão alternativa de
desenvolvimento, e apresenta cinco proposições sobre as funções da universidade em
relação ao jovem e ao empreendedorismo jovem nessa perspectiva emancipadora.
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Abstract

Atlas of Violence shows that the social cost of violence in the country is close to 5.9% of its GDP.
Furthermore, as if the chronic problem of violence in Brazil were not enough, data from IBGE
indicate that unemployment triggered by the current economic crisis affects 27.3% of young
Brazilians. Thus, this essay discusses the challenges and perspectives for the Brazilian youth,
especially those living in a situation of poverty or social vulnerability, by analyzing
entrepreneurship as emancipation in an alternative view of development and presenting five
propositions about the university’s role concerning youth and youth entrepreneurship in this
emancipating perspective.
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Introdução
Apesar de não vivermos uma guerra propriamente dita, os números mostram que
no Brasil se mata mais do em qualquer outra parte do mundo. Segundo dados do Atlas da
Violência, em 2017 houve 65.602 homicídios no Brasil, o que corresponde a uma taxa de
31,6 mortes para cada 100 mil habitantes e, para além do custo incalculável da perda de
vidas humanas, desperdiça-se anualmente 5,9% do PIB brasileiro por causa da violência
(Cerqueira et al., 2019). A título de comparação, durante todo o ano de 2018 a Guerra na
Síria, já arrefecida, matou aproximadamente 23.000 pessoas, e com a vitória das forças
governamentais os dados parciais apontam uma forte queda no número de mortos (Syrian
Observatory for Human Rights, 2018); em 2006, o ano mais sangrento para civis da
Guerra do Iraque, 29.525 pessoas morreram no conflito armado (Iraq Body Count, 2019);
e, na guerra contra o narcotráfico no México, foram 28.816 homicídios relacionados ao
crime organizado em 2018 (Calderón, Heinle, Ferreira & Shirk, 2019).
Em termos absolutos, portanto, o Brasil é líder mundial em número de mortes
violentas, ultrapassando até mesmo países em guerra ou aqueles cujo aparato estatal esteja
em conflito declarado contra facções criminosas internas.
Além disso, os dados do Atlas da Violência mostram que está em curso um
processo de “interiorização” da violência no Brasil, e agora as cidades da Região Nordeste
figuram entre as mais violentas do país, como resultado da intensificação da guerra entre
facções criminosas que comandam a comercialização do tráfico de drogas. Da mesma
forma, um olhar sobre as estatísticas mais recentes do relatório mostra que a vítima tem
rosto, idade, cor de pele e classe social, de maneira que se fosse possível personificar as
estatísticas num perfil provável para próxima vítima por morte com arma de fogo no Brasil,
ela seria um jovem negro, do sexo masculino, pobre, envolvido com a criminalidade, e que
vive em alguma cidade no interior do Nordeste do Brasil. Ainda segundo o relatório, com
35.783 jovens assassinados no Brasil em 2017 (taxa de 69,9 para cada 100 mil jovens), já é
possível se falar de uma geração de jovens perdida, com impactos permanentes e graves na
demografia da própria população brasileira,
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Mas, no caso do Brasil, “Um Século de Favela” (Zaluar & Alvito, 1998) criou uma
dualidade que feriu de morte o tecido social brasileiro em várias cidades, colocando de um
lado a população branca e mais rica, e de outro lado a população pobre e negra, que vive
em espaços urbanos precarizados, vítimas do descaso das políticas públicas e, nesses
espaços onde falta Estado, preenchidas pela força do crime organizado quase como ente
estatal.
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Diante da crise político-econômica que se avoluma, os jovens acabam sendo
vítimas duas vezes. Primeiro por não terem oportunidades dignas de emprego, e depois
por estarem mais sujeitos a serem cooptados pelo crime organizado. Sabemos que o jovem,
particularmente, é a maior vítima da pobreza e da violência, e que esses são problemas que
caminham lado a lado. No mundo de hoje, a superação da pobreza – e de suas
consequências, como violência, criminalidade, fome, falta de acesso à saúde, água potável
e saneamento básico – é um dos principais e mais complexos desafios de nossa sociedade
(Eisenhardt, Graebner & Sonenshein, 2016; George, Howard-Grenville, Joshi & Tihanyi,
2016). Não por acaso, a superação da pobreza figura como o objetivo número 1 dentre os
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a Organização das Nações Unidas
pretende alcançar até 2030 (George et al., 2016).
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Embora haja uma tendência de culpar o pobre pela sua própria sorte, já está
estabelecido no debate sobre economia desenvolvimentista e justiça social que as
oportunidades não se colocam da mesma forma para todas as pessoas (Deaton, 2017; Sen,
2010; Stiglitz, 2016). E no caso do Brasil isso é ainda pior, pois a pobreza e a miséria estão
estampadas nas caras, nos corpos e nas mentes do povo, que passa a ver com naturalidade
as desigualdades sociais – e as mazelas consequenciais, a exemplo da violência – existentes
em nossa sociedade (Deaton, 2017; Ribeiro, 2015; Souza, 2018). Nesse contexto, a
educação e a mudança na percepção que temos sobre nós mesmos é uma das – ou talvez a
principal – formas de mudança social (Deaton, 2017; Roche, 2015; Sen, 2010; Souza, 2018;
Stiglitz, 2016).
Assim, o objetivo deste ensaio teórico é analisar o empreendedorismo como
emancipação e as funções da universidade empreendedora enquanto mecanismos de
mudança social, em especial nas vidas nos jovens. Ambos os fenômenos são discutidos à
luz da literatura existente, e derivadas cinco proposições sobre como deve ser a atuação da
universidade empreendedora – e socialmente engajada – diante dos desafios existentes.
Nas sessões seguintes o texto aborda os estudos sobre empreendedorismo e
pobreza no campo teórico e o empreendedorismo como emancipação na prática; em
seguida, discute a “nova missão” da universidade empreendedora, que agora incorpora o
empreendedorismo – seja como criação de empresas de fato, ou como cultura ou ideal –
às suas missões tradicionais de ensino, pesquisa e extensão, e sugere cinco proposições
sobre as funções desse novo tipo de universidade; finalmente, apresenta considerações
finais e sugestões para pesquisas futuras.

Empreendedorismo como emancipação
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De fato, apesar de ser uma perspectiva provocante e atual, há poucos estudos
dedicados ao empreendedorismo como emancipação de formal geral, e muito menos
investigações empíricas dedicadas a estudar esse fenômeno (Jennings, Jennings &
Sharifian, 2016). Assim, o empreendedorismo como emancipação é um domínio de
pesquisa bastante rico e promissor do ponto de vista conceitual, principalmente porque a
pesquisa pode oferecer conclusões práticas que de fato dêem à sociedade uma visão mais
apurada sobre como o empreendedorismo pode ajudar a resolver as questões de pobreza,
contribuindo efetivamente para que se alcance justiça social e econômica em nossa
sociedade (Baker & Welter, 2017; Bruton et al., 2013). Importante dizer, ainda, que a
quarta edição do volume 59 do Academy of Management Journal foi toda dedicada à
discussão sobre como e porque os pesquisadores que estudam administração devem
produzir mais estudos com impacto social, especialmente no que se refere aos “Grandes
Desafios” ou problemas globais que a academia pode – e deve – ajudar a solucionar
(Eisenhardt et al., 2016; George et al., 2016).
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Do ponto de vista social, o empreendedorismo é destacado por causa da sua
possibilidade emancipatória e como mecanismo de mobilidade social (Al-Dajani, Carter,
Shaw, & Marlow, 2015; Baskaran & Mehta, 2016; Bruton, Ketchen & Ireland, 2013; Goss,
Jones, Betta & Latham, 2011; Kapoor, 2007; Marti, Courpasson & Barbosa, 2013). No
entanto, em que pese o reconhecimento de que o empreendedorismo seja um fator
potencialmente contribuinte para se “quebrar o ciclo da pobreza”, a literatura em
empreendedorismo tradicionalmente se distanciou dessas questões (Bruton et al., 2013).
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O empreendedorismo é um fenômeno fundamentalmente socioeconômico, e
altamente dependente do contexto de onde se desenvolve (Al-Dajani et al., 2015). Nesse
sentido, os governos de países em desenvolvimento têm investido em políticas de
empreendedorismo com potencial inclusivo, tendo como objetivo final a redução da
pobreza e o desenvolvimento das regiões mais pobres (Al-Dajani et al., 2015; George,
McGahan & Prabhu, 2012).
No campo teórico, um número considerável de pesquisas tem se dedicado a
analisar o empreendedorismo social e na base da pirâmide, mas o foco desses estudos
geralmente está nas pessoas pobres como um mercado consumidor em potencial (Por
exemplo: Dey & Steyaert, 2016; George et al., 2012; George, Rao-Nicholson, Corbishley
& Bansal, 2015; Hall, Matos, Sheehan & Silvestre, 2012; Kistruck, Beamish, Qureshi &
Sutter, 2013; Prahalad & Mashelkar, 2010; Prahalad, 2005). Contudo, ainda são poucos
os trabalhos dedicados a estudar como a pessoa que vive em um contexto de pobreza se
torna um empreendedor (Bruton et al., 2013). Efetivamente, muito da pesquisa em
empreendedorismo tem tido um foco muito grande na geração de riquezas e, como
resultado, ainda se discute pouco sobre o potencial emancipador do empreendedorismo.
A tese de que o empreendedorismo tem o potencial de contribuir como solução
para problemas de ordem econômica e social, especialmente em contextos de pobreza e
marginalização, parte da constatação de que a atividade empreendedora tem uma natureza
essencialmente de mudança, de rompimento com o status quo e com as estruturas de
poder vigentes (Al-Dajani et al., 2015; Rindova, Barry & Ketchen, 2009). Assim, o
empreendedorismo como emancipação advém da visão de que a atividade empreendedora
permite que os pobres avancem em graus de autonomia, paulatinamente, de forma que o
empreendedor busca se libertar de restrições intelectuais, psicológicas, econômicas,
sociais, institucionais, ou culturais, e busca ainda se libertar das “estruturas convencionais
de autoridade e geração de renda” (Al-Dajani et al., 2015; Jennings et al., 2016; Rindova
et al., 2009).
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Na prática, para se entender o empreendedorismo como emancipação é
importante primeiro conhecer as especificidades do contexto onde o empreendedor vive,
e depois – em função da heterogeneidade desse campo de estudo – abandonar as visões e
formas simplistas, dicotômicas, e/ou excludentes de conceituar e estudar tal sujeito
(Jennings et al., 2016; Welter, Baker, Audretsch & Gartner, 2017). Isso porque a pobreza,
como problema maior, é essencialmente um processo histórico, e também dotado de
características de cronicidade e de mecanismos causais que produzem e reproduzem a
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De acordo com Rindova et al. (2009), existem três ações ou elementos principais
que se relacionam aos esforços de mudança no empreendedorismo como emancipação, a
saber: (1) a busca pela autonomia, ou por libertar-se daqueles que exercem poder sobre o
indivíduo; (2) a autoria, ou a capacidade de criar um conjunto de relações e de regras que
sirvam para reforçar a autonomia alcançada, de ser “autor de si mesmo”; e (3) o ato de fazer
declarações, ou a ação discursiva de comunicar aos outros a intenção de realizar uma
mudança, rompendo com a ordem vigente. A esses três elementos, Chandra (2017)
adicional mais três novos: (1) a construção de uma empresa, como forma de criar e
compartilhar recursos; (2) a ampliação das redes sociais, pela participação em qualquer
tipo de atividade, inclusive as menos complexas, como forma de construir empatia entre
as pessoas; e (3) a construção de relações harmoniosas.
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pobreza continuadamente, de forma que não existe uma solução normativa para a questão,
e mesmo certas formas de inclusão podem agravar o problema ao invés de aliviá-lo (Fangen,
2010; Hickey & Du Toit, 2013). Em tal situação, o problema da cronicidade do
desemprego, principalmente entre os mais jovens, se torna ainda mais dramático
(Awogbenle & Iwuamadi, 2010; Eisenhardt et al., 2016; Gordon, 2013; Jeffrey, 2010;
Jennings, Shore, Strohminger & Allison, 2015; Marti et al., 2013).
Hoje, várias regiões do mundo em desenvolvimento possuem como característica
comum uma população crescente de jovens que, a depender da perspectiva, pode ser vista
como uma “benção” ou “maldição”: se por um lado, tais jovens podem ser uma importante
fonte de desenvolvimento econômico e social para as suas comunidades, por outro eles
vivem em ambientes onde são vítimas da pobreza, das doenças e da criminalidade
(Baskaran & Metha, 2016; Roche, 2015). Muitos países têm enfrentado situações de
crescimento desproporcional da população jovem, e seus mercados de trabalho não
conseguem comportar o grande número de jovens que se formam a cada ano, de maneira
que nesses casos o “empreendedorismo forçado” pode servir como uma alternativa ao
desemprego e suas consequências nefastas (DeJaeghere & Baxter, 2014; Kasim,
Zulkharnain, Hashim, Ibrahim & Yusof, 2014; Kolade, 2018; Millman, Matlay & Liu,
2008; Nunzio, 2015).
Assim, as ações de promoção da cultura empreendedora entre os jovens têm em
grande medida buscado empoderá-los com os conhecimentos, habilidades e recursos
financeiros necessários para tocar um negócio próprio (DeJaeghere & Baxter, 2014;
Ikebuaku & Dinbabo, 2018; Kolade, 2018). Contudo, sabe-se que essa abordagem não é
capaz de isoladamente resolver a questão da pobreza, simplesmente porque em geral traz
“soluções” que partem de cima para baixo – sem “ouvir as vozes que vêem de baixo” – e
não considerando, por exemplo, as condições socioeconômicas e materiais específicas dos
jovens ou mesmo o grande peso do fracasso nessa faixa etária (Bruton et al., 2013;
DeJaeghere & Baxter, 2014; Nunzio, 2015).
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Ainda assim, a emancipação tende a ser – talvez erroneamente? – relacionada
como sendo um “clamor” dos revolucionários, dos intelectuais e dos oprimidos, e esse
sentimento desiludido advém da tentativa de enquadrar a emancipação numa perspectiva
macro, como solução para os grandes desafios da sociedade, quando de fato é mais
prudente estudá-la pela perspectiva micro, ou como solução para os desafios do dia a dia
das pessoas (Huault, Perret & Spicer, 2012). Com efeito, embora a perspectiva da
emancipação detenha uma visão de um futuro melhor, mais justo, mais igual, ela acaba
sendo fundamentalmente utópica em sua forma pura, pois é impossível erradicar
totalmente a opressão, de maneira que a “revolução” social que precisamos não é radical,
mas acontece no nível local, nas atividades diárias das pessoas, onde a vida de milhões de
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De fato, o próprio fenômeno do empreendedorismo, também, pode ser visto
como uma “faca de dois gumes”, pois carrega consigo, ao mesmo tempo, forças
emancipadoras e opressoras (Rindova et al., 2009; Verduijn, Dey, Tedmanson & Essers,
2014). No caso de pessoas que vivem em situação de pobreza, elas não podem
individualmente, senão pelo coletivo, alcançar algum grau mínimo de autonomia, e essa
coletividade ou coesão é muito difícil de ser conseguida em determinadas situações de
opressão (Al-Dajani et al., 2015; Kuttab, 2010).
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seres humanos e o seu futuro se transformam quase que de forma imperceptível (Kapoor,
2007; Verduijn et al., 2014).
E no caso do jovem pobre, este detém “a voz a ser ouvida”, quer dizer, as políticas
de empreendedorismo voltadas para o jovem em contexto de pobreza devem ser capazes
de captar os anseios dessa população, de entender seus contextos locais de uma forma não
“estandardizada”, e de não apenas oferecê-los soluções, mas efetivamente tornar-los parte
da elaboração de tais soluções (Nunzio, 2015). Mas no caso do empreendedor em regiões
mais pobres, por exemplo, o contexto acaba por produzir problemas adicionais na já
pesada equação burocrática e nas obrigações financeiras inerentes à manutenção de uma
empresa. De fato, existem três fatores críticos para o empreendedor que vive em contextos
de pobreza: (1) este não apenas é vítima da falta de apoio institucional; (2) mas deve
empreender mesmo com pouco ou nenhum acesso a recursos; e (c) num contexto de risco
onde o fracasso talvez possa significar deixar de comer ou ter um teto para morar (Bruton
et al., 2013).

Desafios para o futuro: funções da universidade empreendedora
Como se não bastasse a ferida no tecido social causada pela violência, o Brasil é
também conhecido como um dos países mais desiguais do mundo, e aqui a distância social
entre ricos e pobres está estampada na cara do povo, que incorpora um habitus que aceita
a precarização da vida como legítima, merecida ou até mesmo justa (Ribeiro, 2015; Souza,
2018). Esse ethos é preocupante, pois, como destaca Stiglitz (2016), a pior de todas as
desigualdades é a desigualdade de oportunidades, que afeta o futuro de gerações inteiras
e, de forma última, tem consequências desastrosas na economia e na produtividade de uma
nação.
Por isso, o investimento em educação tem sido apontado como a estratégia mais
promissora para contribuir com o crescimento econômico de um país, especialmente no
caso do investimento em educação tecnológica e superior e na formação e capacitação de
recursos humanos, com benefícios que extrapolam a esfera político-econômica,
potencialmente mudando a vida das pessoas para melhor e, portanto, reduzindo as
desigualdades sociais e ajudando a “corrigir o legado da injustiça e exclusão” (Bloom,
Canning, Chan & Luca, 2014; Keller, 2006; McMahon & Oketch, 2013; Roche, 2015, p.
579; Stiglitz, 2016).

Revista Administração em Diálogo
ISSN 2178-0080
Programa de Pós-Graduação em Administração
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Página

Essa conjunção da educação com o empreendedorismo passa a ser – talvez ainda
mais ideologicamente do que na prática – a aspiração de uma sociedade do conhecimento
que busca diversos ideais: empoderamento das pessoas, prosperidade cultural,
desenvolvimento econômico, sustentabilidade, mais democracia, e mais interação entre a
ciência e os problemas sociais, num rearranjo institucional que pede o repensar do
processo colaborativo entre universidade e sociedade (Audretsch, 2014; Carneiro, 2013;
König, 2015; Lindh 2017). Diante dessa problemática, apresentamos cinco proposições

65

Nesse contexto, a universidade passa a ser cobrada pela sociedade, ganhando
novas funções na condição de universidade empreendedora que, num processo de
transformação institucional, agora deve ser capaz de produzir conhecimentos com
impactos sociais e que possam ser explorados comercialmente (Audretsch, 2014;
Etzkowitz, 2003; Etzkowitz, 2013; Guerrero, Urbano, Fayolle, Klofsten & Mian, 2016;
Ratten, 2017).
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relacionadas às funções da universidade empreendedora enquanto “modelo ideal” de
instituição, que pode colaborar com a questão do jovem em situação de pobreza e
vulnerabilidade social através do empreendedorismo como emancipação.
Proposição 1. A universidade deve ser encarada como política pública social,
convergindo suas funções empreendedora e educacional em ações voltadas à
redução da desigualdade social no nível micro
Existe uma tendência equivocada de que as políticas públicas de
empreendedorismo sejam pensadas e implementadas em perspectivas top-down – de cima
para baixo – e copy-paste – copia e cola –, que tentam replicar o sucesso de algumas
regiões como modelos ideais, mas acabam desconsiderando as especificidades de cada
lugar (Arshed, Carter & Mason, 2014; Brown & Mason, 2017; Harrison & Leitch, 2010;
Isenberg, 2010; Spiegel, 2017; Stephens, Partridge & Faggian, 2013). Uma boa estratégia
de empreendedorismo deve ser focada em explorar as vantagens competitivas e identificar
os gargalos de uma região (Acs, Autio & Szerb, 2014; Audretsch & Belitski, 2017).
A universidade pensada como política pública social deve estar voltada ao nível
micro, ou seja, em termos de relações entre indivíduos e atores sociais, que são a unidade
de análise básica de um ecossistema de empreendedorismo (Arshed et al., 2014; Audretsch
& Belitski, 2017; Spiegel, 2017). A emancipação, entendida como uma afirmação de
liberdade diante da desigualdade institucionalizada, pode ser mais facilmente observada
no nível micro (Huault et al., 2012; Rindova et al., 2009). É nesse nível micro, também,
que a emancipação pode ser melhor observada e onde a liberdade como prática e mudança
social pode ser conquistada (Bruton et al., 2013; Dey & Steyaert, 2016; Sutter, Bruton &
Chen, 2019).
A universidade como instituição deve ser repensada quanto ao seu impacto,
especialmente do ponto de vista regional, como produtora de conhecimento que seja
socialmente e economicamente relevante (Audretsch 2014; Urbano & Guerrero, 2013;
Watermeyer, 2014). Como tal, a universidade empreendedora pode conseguir alavancar o
crescimento econômico e o desenvolvimento social de uma região pela sua capacidade de
explorar o conhecimento como forma de gerar oportunidades e riqueza (Audretsch 2014;
Etzkowitz, 2013; Guerrero et al., 2016; Ratten, 2017; Urbano & Guerrero, 2013).
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A forma mais óbvia de gerar riqueza no ambiente universitário é pela missão
principal da universidade, relacionada à formação e capacitação técnica de pessoas
(Etzkowitz, 2013; Harkema & Schout, 2008; Lendel & Qian, 2017; Roessner, Bond,
Okubo & Planting, 2013). Contudo, a universidade também pode ser capaz de utilizar o
conhecimento – oriundo de pesquisas e demais atividades desenvolvidas em seus espaços
de criação do conhecimento – com uma orientação de mercado, e trazer impactos sociais
benefícios com a comercialização da ciência e do conhecimento (Audretsch, 2014;
Etzkowitz, 2013; Fini, Rasmussen, Siegel & Wiklund, 2018; König, 2015). O resultado
prático é a criação de empresas ainda dentro da universidade, que mais tarde se tornam
independentes num processo conhecido como spin-off universitário (Clarysse & Moray,
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Proposição 2. A universidade deve ser geradora de riqueza, traduzida como
formação de recursos humanos e criação de empresas por jovens
empreendedores
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2004; Mosey, Wright & Clarysse, 2012; Ndonzuau, Pirnay & Surlemont, 2002;
Rasmussen, Mosey & Wright, 2014; Vohora, Wright & Lockett, 2004).
Especificamente no caso dos jovens, o processo de spin-off estudantil ainda é
pouco explorado na literatura (Åstebro, Bazzazian & Braguinsky, 2012; Bergmann, Hundt
& Sternberg 2016; Bezerra, Borges & Andreassi, 2017; Wright, Siegel & Mustar, 2017).
Mas tem havido um espaço cada vez maior para discussões que incluem o jovem
empreendedor nesse cenário, e especialmente sobre ecossistemas locais de
empreendedorismo e spillovers de conhecimento da universidade empreendedora
(Audretsch, 2014; Hayter, 2016; Hayter, Lubynsky & Maroulis, 2017; Stephens et al., 2013;
Wright et al. 2017). Aqui, novamente, a solução para os problemas locais parte do
entendimento de que são as pessoas no nível mais básico, na cidade, no bairro, na
comunidade, que melhor conhecem os seus próprios problemas e anseios (George et al.,
2016; Hope, 2016; Osborne, Kearns & Yang, 2013).
A criação de empresas por jovens representa ainda um novo desafio para a
universidade, pois esta precisa ser capaz de integrar novas formas de construção de
saberes aos seus currículos, numa “sociedade de aprendizagem” que busca novas formas
de aprendizagem, com a educação baseada na experiência, a sustentabilidade e a educação
transformativa (Carneiro, 2013; Etzkowitz, 2013; Hope, 2016; König, 2015; Sedlacek,
2013).
Proposição 3. A universidade deve estar localmente inserida, de maneira que
o currículo ofertado reflita as capacidades e especificidades locais, tanto em
termos de mercado de trabalho para o jovem quanto ao ecossistema onde está
inserida
Para que a universidade desempenhe sua função empreendedora adequadamente,
esta precisa estar regionalmente inserida, tendo papel ativo e de liderança no
desenvolvimento socioeconômico, e contribuindo com o fortalecimento das capacidades
dos membros de seu ecossistema (Audretsch, 2014; Etzkowitz & Klofsten, 2005;
Etzkowitz, 2014; Link & Sarala, 2019; Youtie & Shapira, 2008).
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Uma universidade localmente inserida terá seus currículos e cursos orientados e
adaptados para o contexto local, para a interdisciplinaridade e para as necessidades de seus
alunos, envolvendo-os como participantes ativos de sua própria educação, e adotando
perspectivas de aprendizagem centrada no aluno e de educação para a vida (Bernstein &
Carayannis, 2012; Harkema & Schout, 2008; Lee, 2014; Pfeffer & Fong, 2014; Siegel &
Wright). Assim, a universidade empreendedora poderá ser capaz de alavancar consigo
todo o ecossistema empreendedor local, oferecendo capital humano e suporte a uma
cultura empreendedora, além de servir de base para a formação de uma rede de
colaboradores locais (Belitski & Heron, 2017; Brown & Mason, 2017; Etzkowitz, 2014;
Guerrero et al., 2016).
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Pensar a universidade empreendedora enquanto espaço de interação de pessoas é
também pensá-la como um lugar de produção e troca de conhecimento, um local onde se
desenvolve uma cultura empreendedora (Etzkowitz, 2003; Hope, 2016; Guerrero et al.,
2016; Jansen, Van de Zande, Brinkkemper, Stam & Varma, 2015; Osborne et al., 2013).
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Proposição 4. A universidade deve atuar como ponte entre stakeholders,
mobilizando atores locais em prol de uma agenda comum para a juventude
A capacidade que a universidade tem de atuar como ponte entre diversos
stakeholders em prol de uma agenda comum recebeu inicialmente o nome de “hélice
tripla”, por reunir elementos de governos, indústrias, e a própria universidade (Etzkowitz
& Leydesdorff, 2000; Etzkowitz, 2003). Como um dos desenvolvimentos posteriores,
passou a se falar num modelo de “hélice quádrupla”, que incluía a sociedade civil nesse
framework (Carayannis & Campbell, 2009).
A universidade deve ser capaz de atuar na ponte universidade-indústria-governosociedade em prol de uma agenda comum para os seus alunos. Tal abordagem é mais
importante ainda para a juventude, que se vê diante de um momento desafiador de
transição tanto para a idade adulta quanto para o mercado de trabalho (Bailetti, 2011;
Bezerra et al., 2017; Hayter, Lubynsky & Maroulis, 2017). Atuar como ponte envolve
também trazer para dentro do ambiente universitário esses atores, para que as questões
pertinentes à juventude possam ser discutidas entre os diversos stakeholders do
ecossistema, contribuindo para a redução da distância entre academia e mercado
(Benneworth & Jongbloed, 2010; Campanella, Della Peruta, Bresciani & Dezi, 2017;
Carayannis & Campbell, 2009; Ratten, 2017).
Desse modo, uma universidade empreendedora pode ser capaz de reunir no
mesmo espaço, por exemplo, estudantes pouco experientes com ideias interessantes de
negócios e empreendedores, mentores e investidores mais experientes dispostos a dar
suporte intelectual ou financeiro a essas ideias (Bailetti, 2011; Etzkowitz, Mello & Almeida,
2005; Hayter et al., 2017). Na sociedade do conhecimento, a universidade pode ainda
propor soluções locais para os problemas locais, onde abordagens tradicionais de mercado
são pouco viáveis (Bezerra et al., 2017; Cassity & Ang, 2016; Fini et al., 2018; Sutter et al.,
2019; Zahra & Wright, 2011).
Proposição 5. A universidade deve mobilizar ações para fora de seus muros,
desenvolvendo atividades de inclusão social dos jovens nas áreas em seu
entorno
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Acontece que novo modelo de universidade empreendedora incorpora a obtenção
de resultados econômicos – e sociais – como parte de sua missão institucional, para
devolver à sociedade os altos investimentos que são feitos em educação, como forma de
legitimar as atividades de comercialização do conhecimento (Audretsch, 2014; Bailetti,
2011; Etzkowitz, 2003; Rasmussen & Borch, 2010). Por isso, a universidade deve ser
capaz de pensar e mobilizar ações para fora de seus muros, desenvolvendo atividades – por
exemplo, de extensão – que sejam capazes de transformar as áreas em seu entorno e,
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A universidade tradicional tem sido comparada a uma torre de marfim, por causa
de sua tendência de se fechar para dentro de seus muros, se isolando da sociedade e se
distanciando do mercado com o seu foco estritamente acadêmico (Etzkowitz, 2013,
Etzkowitz, Webster, Gebhardt & Terra, 2000). E o debate sobre a ética e a efetividade de
se comercializar o conhecimento científico tem sido polêmico, em face da multiplicidade
de papéis que a universidade empreendedora precisa desempenhar (Etzkowitz, 2013;
Goldstein, Bergman & Maier, 2013; Martin, 2012; Trencher, Yarime, McCormick, Doll &
Kraines, 2013).
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portanto, trazendo benefícios sociais diretos para a sua localidade (Audretsch, 2014;
Bezerra et al., 2017).
É por isso também que o impacto social do que se desenvolve dentro da
universidade – especialmente no campo da administração – tem sido cada vez mais
valorizado (Audretsch, 2014; George et al., 2012; Guerrero et al., 2016; Ratten, 2017;
Samuelson, 2006). Assim, a universidade empreendedora tem como desafio adicional não
apenas desenvolver novos conhecimentos para pesquisas ou para negócios que tenham
uma função social e impactem positivamente o entorno da universidade, mas precisa
também ser capaz de dar visibilidade às suas ações (Bailetti, 2011; Jansen et al., 2015;
Stensaker & Benner, 2013).

Considerações finais
Este ensaio teórico buscou analisar o empreendedorismo como emancipação e as
funções da universidade empreendedora enquanto mecanismos de mudança social,
especialmente no contexto do jovem em situação de pobreza e vulnerabilidade social.
Nessa perspectiva, verificou-se que o empreendedorismo como emancipação surge da
característica fundamentalmente socioeconômica desse fenômeno, além de seu potencial
inclusivo e de sua capacidade de ser um direcionador da mudança, que deve ocorrer
fundamentalmente no nível micro. Mesmo assim, a pesquisa em empreendedorismo ainda
trata das questões relacionadas à pobreza de forma tímida, de forma que há muito espaço
para pesquisas que se debrucem sobre o estudo do empreendedorismo em contextos de
pobreza.
Já em relação às funções da universidade empreendedora enquanto instituição que
pode contribuir para o empreendedorismo como emancipação, verificou-se a existência
de cinco funções básicas, a saber: (1) política pública social no nível micro; (2) geração de
riqueza; (3) inserção local; (4) ponte entre stakeholders; e (5) ações “extra-muros”. Cada
função foi apresentada como proposição, a partir de perspectivas existentes na literatura.
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Portanto, há diversas abordagens e caminhos para pesquisas futuras. Em primeiro
lugar, pesquisas que se debrucem sobre fenômenos sociais e sobre Grandes Desafios –
como a pobreza – têm muito a ganhar do ponto de vista do impacto adotando métodos
indutivos, sem prejuízo ao rigor desses estudos (Eisenhardt et al., 2016). Em segundo
lugar, o jovem em situação de pobreza e vulnerabilidade social e os mecanismos de
transformação e mudança de vida – especialmente aqueles que acontecem no nível micro,
no dia a dia das pessoas – podem ser importantes objetos de estudo. Finalmente, pesquisas
que tenham as funções da universidade empreendedora como objetos de estudo podem
contribuir avançando as discussões na teoria, na prática, e na formulação de melhores
políticas públicas de empreendedorismo.
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Entendemos que há diversos desafios a serem superados em ambas as vertentes.
No empreendedorismo como campo de estudos ainda há uma distância dos temas
relacionados à pobreza, de forma que o empreendedorismo como meio de redução da
pobreza ainda é um campo de estudos bastante fragmentado (Bruton et al., 2013; Sutter et
al., 2019); no outro polo, mas enfrentando questão similar, ainda são poucos os estudos
que tratam do suporte institucional da universidade na criação de empresas por jovens na
prática (Åstebro et al., 2012; Bergmann et al., 2016; Bezerra et al., 2017; Wright et al.,
2017).

Bezerra, E. D., & Andreassi, T. (2021). Matando o futuro: juventude, violência, e empreendedorismo como
emancipação. RAD - Revista Administração em Diálogo, 23(3), 60-76.
Doi: http://dx.doi.org/10.23925/2178-0080.2021v23i3.51045

Referências
Acs, Z. J., Autio, E., & Szerb, L. (2014). National systems of entrepreneurship: Measurement
issues and policy implications. Research Policy, 43(3), 476-494.
Al-Dajani, H., Carter, S., Shaw, E., & Marlow, S. (2015). Entrepreneurship among the displaced
and dispossessed: Exploring the limits of emancipatory entrepreneuring. British Journal of
Management, 26(4), 713-730.
Arshed, N., Carter, S., & Mason, C. (2014). The ineffectiveness of entrepreneurship policy: is
policy formulation to blame? Small Business Economics, 43(3), 639-659.
Åstebro, T., Bazzazian, N., & Braguinsky, S. (2012). Startups by recent university graduates and
their faculty: Implications for university entrepreneurship policy. Research Policy, 41(4),
663-677.
Audretsch, D. B. (2014). From the entrepreneurial university to the university for the
entrepreneurial society. The Journal of Technology Transfer, 39(3), 313–321.
Audretsch, D. B., & Belitski, M. (2017). Entrepreneurial ecosystems in cities: establishing the
framework conditions. The Journal of Technology Transfer, 42(5), 1030-1051.
Awogbenle, A. C., & Iwuamadi, K. C. (2010). Youth unemployment: Entrepreneurship
development programme as an intervention mechanism. African Journal of Business
Management, 4(6), 831.
Bailetti, T. (2011). Fostering Student Entrepreneurship and University Spinoff Companies.
Technology Innovation Management Review, 1(1), 7–12.
Baker, T., & Welter, F. (2017). Come on out of the ghetto, please!–Building the future of
entrepreneurship research. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research,
23(2), 170-184.
Baskaran, S., & Mehta, K. (2016). What is innovation anyway? Youth perspectives from resourceconstrained environments. Technovation, 52, 4-17.
Belitski, M., & Heron, K. (2017). Expanding entrepreneurship education ecosystems. Journal of
Management Development, 36(2), 163-177.
Benneworth, P., & Jongbloed, B. W. (2010). Who matters to universities? A stakeholder
perspective on humanities, arts and social sciences valorisation. Higher Education, 59(5),
567-588.
Bergmann, H., Hundt, C., & Sternberg, R. (2016). What makes student entrepreneurs? On the
relevance (and irrelevance) of the university and the regional context for student start-ups.
Small Business Economics, 47(1), 53-76.
Bernstein, A. T., & Carayannis, E. G. (2012). Exploring the value proposition of the
undergraduate entrepreneurship major and elective based on student self-efficacy and
outcome expectations. Journal of the Knowledge Economy, 3(3), 265-279.
Bezerra, É. D., Borges, C., & Andreassi, T. (2017). Universities, local partnerships and the
promotion of youth entrepreneurship. International Review of Education, 63(5), 703-724.

Bruton, G. D., Ketchen, D. J., & Ireland, R. D. (2013). Entrepreneurship as a solution to poverty.
Journal of Business Venturing, 28(6), 683-689.
Revista Administração em Diálogo
ISSN 2178-0080
Programa de Pós-Graduação em Administração
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Página

Brown, R., & Mason, C. (2017). Looking inside the spiky bits: a critical review and
conceptualisation of entrepreneurial ecosystems. Small Business Economics, 49(1), 11-30.

70

Bloom, D. E., Canning, D., Chan, K. J., & Luca, D. L. (2014). Higher education and economic
growth in Africa. International Journal of African Higher Education, 1(1), 22-57.

Bezerra, E. D., & Andreassi, T. (2021). Matando o futuro: juventude, violência, e empreendedorismo como
emancipação. RAD - Revista Administração em Diálogo, 23(3), 60-76.
Doi: http://dx.doi.org/10.23925/2178-0080.2021v23i3.51045

Calderón, L. Y., Heinle, K., Ferreira, O. R., & Shirk, D. A. (2019). Organized Crime and Violence
in Mexico. Justice in Mexico. Department of Political Science & International Relations. San
Diego, California: University of San Diego. Disponível em: https://justiceinmexico.org/.
Campanella, F., Della Peruta, M. R., Bresciani, S., & Dezi, L. (2017). Quadruple Helix and firms’
performance: an empirical verification in Europe. The Journal of Technology Transfer, 42(2),
267-284.
Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. (2009). ‘Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: toward a 21st
century fractal innovation ecosystem. International Journal of Technology Management,
46(3-4), 201-234.
Carneiro, R. (2013). Living by learning, learning by living: The quest for meaning. International
Review of Education, 59(3), 353-372.
Cassity, E., & Ang, I. (2006). Humanities–industry partnerships and the ‘Knowledge Society’:
the Australian experience. Minerva, 44(1), 47-63.
Cerqueira, D., Bueno, S., Lima, R. S., Neme, C., Ferreira, H., Alves, P. P., Marques, D., Reis, M.,
Cypriano, O., Sobral, I., Pacheco, D., Lins, G., & Armstrong, K. (2019). Atlas da violência
2019. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA);
Fórum
Brasileiro
de
Segurança
Pública
(FBSP).
Disponível
em:
http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/.
Chandra, Y. (2017). Social entrepreneurship as emancipatory work. Journal of Business Venturing,
32(6), 657-673.
Clarysse, B., & Moray, N. (2004). A process study of entrepreneurial team formation: the case of
a research-based spin-off. Journal of Business Venturing, 19(1), 55-79.
Deaton, A. (2017). A Grande Saída: Saúde, riqueza e as origens da desigualdade. Rio de Janeiro,
RJ, Brasil: Intrínseca.
DeJaeghere, J., & Baxter, A. (2014). Entrepreneurship education for youth in sub-Saharan Africa:
A capabilities approach as an alternative framework to neoliberalism’s individualizing risks.
Progress in Development Studies, 14(1), 61-76.
Dey, P., & Steyaert, C. (2016). Rethinking the space of ethics in social entrepreneurship: Power,
subjectivity, and practices of freedom. Journal of Business Ethics, 133(4), 627-641.
Eisenhardt, K. M., Graebner, M. E., & Sonenshein, S. (2016). Grand challenges and inductive
methods: Rigor without rigor mortis. Academy of Management Journal, 59(4), 1113-1123.
Etzkowitz, H. (2003). Research groups as ‘quasi-firms’: the invention of the entrepreneurial
university. Research Policy, 32(1), 109-121.
Etzkowitz, H. (2013). Anatomy of the entrepreneurial university. Social Science Information, 52(3),
486-511.
Etzkowitz, H. (2014). The entrepreneurial university wave: from ivory tower to global economic
engine. Industry and Higher Education, 28(4), 223-232.

Etzkowitz, H., de Mello, J. M. C., & Almeida, M. (2005). Towards “meta-innovation” in Brazil:
The evolution of the incubator and the emergence of a triple helix. Research Policy, 34(4),
411-424.
Revista Administração em Diálogo
ISSN 2178-0080
Programa de Pós-Graduação em Administração
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Página

Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems and
“Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research Policy,
29(2), 109-123.

71

Etzkowitz, H., & Klofsten, M. (2005). The innovating region: toward a theory of knowledge-based
regional development. R&D Management, 35(3), 243-255.

Bezerra, E. D., & Andreassi, T. (2021). Matando o futuro: juventude, violência, e empreendedorismo como
emancipação. RAD - Revista Administração em Diálogo, 23(3), 60-76.
Doi: http://dx.doi.org/10.23925/2178-0080.2021v23i3.51045

Etzkowitz, H., Webster, A., Gebhardt, C., & Terra, B. R. C. (2000). The future of the university
and the university of the future: evolution of ivory tower to entrepreneurial paradigm.
Research Policy, 29(2), 313-330.
Fangen, K. (2010). Social exclusion and inclusion of young immigrants: Presentation of an
analytical framework. Young, 18(2), 133-156.
Fini, R., Rasmussen, E., Siegel, D., & Wiklund, J. (2018). Rethinking the commercialization of
public science: From entrepreneurial outcomes to societal impacts. Academy of
Management Perspectives, 32(1), 4-20.
George, G., Howard-Grenville, J., Joshi, A., & Tihanyi, L. (2016). Understanding and tackling
societal grand challenges through management research. Academy of Management Journal,
59(6), 1880.
George, G., McGahan, A. M., & Prabhu, J. (2012). Innovation for inclusive growth: Towards a
theoretical framework and a research agenda. Journal of Management Studies, 49(4), 661683.
George, G., Rao-Nicholson, R., Corbishley, C., & Bansal, R. (2015). Institutional
entrepreneurship, governance, and poverty: Insights from emergency medical response
servicesin India. Asia Pacific Journal of Management, 32(1), 39-65.
Goldstein, H., Bergman, E. M., & Maier, G. (2013). University mission creep? Comparing EU and
US faculty views of university involvement in regional economic development and
commercialization. The Annals of Regional Science, 50(2), 453-477.
Gordon, E. (2013). Under-served and un-deserving: Youth empowerment programs, poverty
discourses and subject formation. Geoforum, 50, 107-116.
Goss, D., Jones, R., Betta, M., & Latham, J. (2011). Power as practice: A micro-sociological
analysis of the dynamics of emancipatory entrepreneurship. Organization Studies, 32(2), 211229.
Guerrero, M., Urbano, D., Fayolle, A., Klofsten, M., & Mian, S. (2016). Entrepreneurial
universities: emerging models in the new social and economic landscape. Small Business
Economics, 47(3), 551-563.
Hall, J., Matos, S., Sheehan, L., & Silvestre, B. (2012). Entrepreneurship and innovation at the
base of the pyramid: a recipe for inclusive growth or social exclusion? Journal of Management
Studies, 49(4), 785-812.
Harkema, S. J., & Schout, H. (2008). Incorporating student-centred learning in innovation and
entrepreneurship education. European Journal of Education, 43(4), 513-526.
Harrison, R. T., & Leitch, C. (2010). Voodoo institution or entrepreneurial university? Spin-off
companies, the entrepreneurial system and regional development in the UK. Regional
Studies, 44(9), 1241-1262.

Hayter, C. S., Lubynsky, R., & Maroulis, S. (2017). Who is the academic entrepreneur? The role
of graduate students in the development of university spinoffs. The Journal of Technology
Transfer, 42(6), 1237-1254.
Revista Administração em Diálogo
ISSN 2178-0080
Programa de Pós-Graduação em Administração
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Página

Hayter, C. S., Lubynsky, R., & Maroulis, S. (2017). Who is the academic entrepreneur? The role
of graduate students in the development of university spinoffs. The Journal of Technology
Transfer, 1-18.

72

Hayter, C. S. (2016). A trajectory of early-stage spinoff success: the role of knowledge
intermediaries within an entrepreneurial university ecosystem. Small Business Economics,
47(3), 633-656.

Bezerra, E. D., & Andreassi, T. (2021). Matando o futuro: juventude, violência, e empreendedorismo como
emancipação. RAD - Revista Administração em Diálogo, 23(3), 60-76.
Doi: http://dx.doi.org/10.23925/2178-0080.2021v23i3.51045

Hickey S., & Du Toit, A. (2013). Adverse Incorporation, Social Exclusion, and Chronic Poverty.
In: Shepherd A., Brunt J. (Eds). Chronic Poverty. Rethinking International Development
Series. London, UK: Palgrave Macmillan.
Hope, A. (2016). Creating sustainable cities through knowledge exchange: A case study of
knowledge transfer partnerships. International Journal of Sustainability in Higher
Education, 17(6), 796-811.
Huault, I., Perret, V., & Spicer, A. (2014). Beyond macro-and micro-emancipation: Rethinking
emancipation in organization studies. Organization, 21(1), 22-49.
Ikebuaku, K., & Dinbabo, M. (2018). Beyond entrepreneurship education: business incubation
and entrepreneurial capabilities. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies, 10(1),
154-174.
Iraq Body Count (IBC). (2019). Documented civilian deaths from violence. Disponível em:
https://www.iraqbodycount.org/database/.
Isenberg, D. J. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. Harvard Business Review,
88(6), 40-50.
Jansen, S., Van de Zande, T., Brinkkemper, S., Stam, E., & Varma, V. (2015). How education,
stimulation, and incubation encourage student entrepreneurship: Observations from MIT,
IIIT, and Utrecht University. The International Journal of Management Education, 13(2),
170-181.
Jeffrey, C. (2010). Geographies of children and youth I: eroding maps of life. Progress in Human
Geography, 34(4), 496-505.
Jennings, J. E., Jennings, P. D., & Sharifian, M. (2016). Living the dream? Assessing the
“entrepreneurship as emancipation” perspective in a developed region. Entrepreneurship
Theory and Practice, 40(1), 81-110.
Jennings, L., Shore, D., Strohminger, N., & Allison, B. (2015). Entrepreneurial development for
US minority homeless and unstably housed youth: A qualitative inquiry on value, barriers,
and impact on health. Children and Youth Services Review, 49, 39-47.
Kapoor, R. (2007). Transforming self and society: Plural paths to human emancipation. Futures,
39(5), 475-486.
Kasim, R. S. R., Zulkharnain, A., Hashim, Z., Ibrahim, W. N. W., & Yusof, S. E. (2014).
Regenerating youth development through entrepreneurship. Procedia – Social and
Behavioral Sciences, 129, 322-327.
Keller, K. R. (2006). Investment in primary, secondary, and higher education and the effects on
economic growth. Contemporary Economic Policy, 24(1), 18-34.
Kistruck, G. M., Beamish, P. W., Qureshi, I., & Sutter, C. J. (2013). Social Intermediation in Baseof-the-Pyramid Markets. Journal of Management Studies, 50(1), 31-66.

Lee, W. O. (2014). Lifelong learning and learning to learn: An enabler of new voices for the new
times. International Review of Education, 60(4), 463-479.
Revista Administração em Diálogo
ISSN 2178-0080
Programa de Pós-Graduação em Administração
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Página

König, A. (2015). Changing requisites to universities in the 21st century: organizing for
transformative sustainability science for systemic change. Current Opinion in Environmental
Sustainability, 16, 105-111.

73

Kolade, O. (2018). Venturing under fire: Entrepreneurship education, venture creation, and
poverty reduction in conflict-ridden Maiduguri, Nigeria. Education+ Training, 60(7/8),
749-766.

Bezerra, E. D., & Andreassi, T. (2021). Matando o futuro: juventude, violência, e empreendedorismo como
emancipação. RAD - Revista Administração em Diálogo, 23(3), 60-76.
Doi: http://dx.doi.org/10.23925/2178-0080.2021v23i3.51045

Lendel, I., & Qian, H. (2017). Inside the Great Recession: University products and regional
economic development. Growth and Change, 48(1), 153-173.
Lindh, I. (2017). Entrepreneurial development and the different aspects of reflection. The
International Journal of Management Education, 15(1), 26-38.
Link, A. N., & Sarala, R. M. (2019). Advancing conceptualisation of university entrepreneurial
ecosystems: The role of knowledge-intensive entrepreneurial firms. International Small
Business Journal, 37(3), 289-310.
Marti, I., Courpasson, D., & Barbosa, S. D. (2013). “Living in the fishbowl”. Generating an
entrepreneurial culture in a local community in Argentina. Journal of Business Venturing,
28(1), 10-29.
Martin, B. R. (2012). Are universities and university research under threat? Towards an
evolutionary model of university speciation. Cambridge Journal of Economics, 36(3), 543565.
McMahon, W. W., & Oketch, M. (2013). Education's effects on individual life chances and on
development: An overview. British Journal of Educational Studies, 61(1), 79-107.
Millman, C., Matlay, H., & Liu, F. (2008). Entrepreneurship education in China: a case study
approach. Journal of Small Business and Enterprise Development, 15(4), 802-815.
Mosey, S., Wright, M., & Clarysse, B. (2012). Transforming traditional university structures for
the knowledge economy through multidisciplinary institutes. Cambridge Journal of
Economics, 36(3), 587-607.
Ndonzuau, F. N., Pirnay, F., & Surlemont, B. (2002). A stage model of academic spin-off creation.
Technovation, 22(5), 281-289.
Nunzio, M. (2015). What is the alternative? Youth, entrepreneurship and the developmental state
in urban Ethiopia. Development and Change, 46(5), 1179-1200.
Osborne, M., Kearns, P., & Yang, J. (2013). Learning cities: Developing inclusive, prosperous
and sustainable urban communities. International Review of Education, 59(4), 409-423.
Pfeffer, J., & Fong, C. T. (2004). The business school ‘business’: Some lessons from the US
experience. Journal of Management Studies, 41(8), 1501-1520.
Prahalad, C. K. (2005). The Fortune at the Bottom of the Pyramid – Eradicating Poverty Through
Profit. Upper Saddle River, NJ, United States: Wharton School Publishing.
Prahalad, C. K., & Mashelkar, R. A. (2010). Innovation’s holy grail. Harvard Business Review,
88(7/8), 132-141.
Rasmussen, E., & Borch, O. J. (2010). University capabilities in facilitating entrepreneurship: A
longitudinal study of spin-off ventures at mid-range universities. Research Policy, 39(5),
602-612.

Ratten, V. (2017). Entrepreneurial universities: the role of communities, people and places.
Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 11(03), 310315.
Revista Administração em Diálogo
ISSN 2178-0080
Programa de Pós-Graduação em Administração
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Página

Ratten, V. (2017). Entrepreneurial universities: the role of communities, people and places.
Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 11(03), 310315.

74

Rasmussen, E., Mosey, S., & Wright, M. (2014). The influence of university departments on the
evolution of entrepreneurial competencies in spin-off ventures. Research Policy, 43(1), 92106.

Bezerra, E. D., & Andreassi, T. (2021). Matando o futuro: juventude, violência, e empreendedorismo como
emancipação. RAD - Revista Administração em Diálogo, 23(3), 60-76.
Doi: http://dx.doi.org/10.23925/2178-0080.2021v23i3.51045

Ribeiro, D. (2015). O Povo Brasileiro: A formação e o sentido do Brasil. São Paulo, SP, Brasil:
Global.
Rindova, V., Barry, D., & Ketchen, D. J. (2009). Entrepreneuring as emancipation. Academy of
Management Review, 34(3), 477-491.
Roche, S. (2015). Of integration and disintegration: The “hows” and “whys” of lifelong learning
in a rapidly changing world. International Review of Education, 61(5), 577–583.
Roessner, D., Bond, J., Okubo, S., & Planting, M. (2013). The economic impact of licensed
commercialized inventions originating in university research. Research Policy, 42(1), 23-34.
Samuelson, J. (2006). The new rigor: Beyond the right answer. Academy of Management
Learning & Education, 5(3), 356-365.
Sedlacek, S. (2013). The role of universities in fostering sustainable development at the regional
level. Journal of Cleaner Production, 48, 74-84.
Sen, A. (2010). Desenvolvimento como liberdade. São Paulo, SP, Brasil: Companhia das Letras.
Siegel, D. S., & Wright, M. (2015). Academic entrepreneurship: time for a rethink? British
Journal of Management, 26(4), 582-595.
Souza, J. (2018). Subcidadania Brasileira: Para entender o país além do jeitinho brasileiro. Rio de
Janeiro, RJ, Brasil: LeYa.
Spigel, B. (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship
Theory and Practice, 41(1), 49-72.
Stensaker, B., & Benner, M. (2013). Doomed to be entrepreneurial: Institutional transformation
or institutional lock-ins of ‘new’ universities? Minerva, 51(4), 399-416.
Stephens, H. M., Partridge, M. D., & Faggian, A. (2013). Innovation, entrepreneurship and
economic growth in lagging regions. Journal of Regional Science, 53(5), 778-812.
Stiglitz, J. E. (2016). O Grande Abismo: Sociedades desiguais e o que podemos fazer sobre isso.
Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Alta Books.
Sutter, C., Bruton, G. D., & Chen, J. (2019). Entrepreneurship as a solution to extreme poverty:
A review and future research directions. Journal of Business Venturing, 34(1), 197-214.
Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). (2018). 2018 under different titles…the death of
about 23,000 persons, the displacement of hundreds of thousands others, shifts in the
influence of the conflicting powers, and regional and international agreements of deescalation and withdrawal. Disponível em: http://www.syriahr.com/en/?p=111056/.
Trencher, G., Yarime, M., McCormick, K. B., Doll, C. N., & Kraines, S. B. (2013). Beyond the
third mission: Exploring the emerging university function of co-creation for sustainability.
Science and Public Policy, 41(2), 151-179.
Urbano, D., & Guerrero, M. (2013). Entrepreneurial universities: Socioeconomic impacts of
academic entrepreneurship in a European region. Economic Development Quarterly, 27(1),
40-55.

Revista Administração em Diálogo
ISSN 2178-0080
Programa de Pós-Graduação em Administração
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Página

Vohora, A., Wright, M., & Lockett, A. (2004). Critical junctures in the development of university
high-tech spinout companies. Research Policy, 33(1), 147-175.

75

Verduijn, K., Dey, P., Tedmanson, D., & Essers, C. (2014). Emancipation and/or oppression?
Conceptualizing dimensions of criticality in entrepreneurship studies. International Journal
of Entrepreneurial Behavior & Research, 20(2), 98-107.

Bezerra, E. D., & Andreassi, T. (2021). Matando o futuro: juventude, violência, e empreendedorismo como
emancipação. RAD - Revista Administração em Diálogo, 23(3), 60-76.
Doi: http://dx.doi.org/10.23925/2178-0080.2021v23i3.51045

Watermeyer, R. (2014). Issues in the articulation of ‘impact’: the responses of UK academics to
‘impact’as a new measure of research assessment. Studies in Higher Education, 39(2), 359377.
Welter, F., Baker, T., Audretsch, D. B., & Gartner, W. B. (2017). Everyday entrepreneurship – A
call for entrepreneurship research to embrace entrepreneurial diversity. Entrepreneurship
Theory and Practice, 41(3), 311-321.
Wright, M., Siegel, D. S., & Mustar, P. (2017). An emerging ecosystem for student start-ups. The
Journal of Technology Transfer, 42(4), 909-922.
Youtie, J., & Shapira, P. (2008). Building an innovation hub: A case study of the transformation
of university roles in regional technological and economic development. Research Policy,
37(8), 1188-1204.
Zahra, S. A., & Wright, M. (2011). Entrepreneurship’s next act. Academy of Management
Perspectives, 25(4), 67-83.

Página

76

Zaluar, A., & Alvito, M. (2004). Introdução. In: Zaluar, A., & Alvito, M. (Orgs.). (2004). Um
século de favela. Rio de Janeiro, Brasil: Editora FGV.

Revista Administração em Diálogo
ISSN 2178-0080
Programa de Pós-Graduação em Administração
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

