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Resumo 

Em meio às dinâmicas de mercado emergem-se práticas inovadoras e novos modelos de 

negócios, que fogem do paradigma tradicional que somente visa o lucro. São práticas 

desenvolvidas por empreendedores que tem como foco principal a busca de soluções para os 

problemas sociais que existem e afetam o desenvolvimento de nossa sociedade. Essas 

características estão presentes nos empreendedores sociais os quais, devido suas atividades, 

são capazes de proporcionar impacto positivo na sociedade, criando soluções inovadoras para 

as demandas sociais. Neste sentido, entende-se que uma das vocações da universidade é 

viabilizar em seu ambiente acadêmico o desenvolvimento de atividades e práticas 

extensionistas que sejam capazes de estimular o empreendedorismo social. Portanto, o 

presente artigo tem como objetivo promover a reflexão sobre o papel da extensão universitária 

como elemento fundamental para o desenvolvimento do empreendedorismo social entre os 

jovens universitários.  

Palavras-chave: empreendedorismo social; extensão universitária; comportamento 

empreendedor.  

 

Abstract 

Amidst the market dynamics, innovative practices and new business models emerge that 

escape the traditional paradigm that is only for profit. They are practices developed by 

entrepreneurs whose main is the search for solutions to the social problems that exist and 

affect the development of our society. These characteristics are present in social entrepreneurs 

who, due to their activities, are capable of providing a positive impact on society, creating 

innovative solutions for social demands. In this sense, it is understood that one of the 

vocations of the university is to enable in its academic environment the development activities 

and practices that are capable of stimulating social entrepreneurship. Therefore, this article 

aims to promote reflection on the role of university extension as a fundamental element for 

the development of social entrepreneurship among university students.  
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INTRODUÇÃO 

Em meio ao desenvolvimento econômico e às dinâmicas de mercado, passaram a 

emergir iniciativas com o propósito de trazer soluções aos problemas sociais. Pode-se 

observar que desde 1990 passou a crescer o número de práticas sociais tanto por organizações 

da sociedade civil quanto por empresas privadas. Lembrando que mesmo sendo dois tipos de 

organizações diferentes, e até então muito distantes, a partir do século 21 observa-se a 

aproximação entre elas, com o propósito de trabalhar de forma colaborativa. Essa relação de 

aproximação influenciou na mudança dos modelos de gestão dos negócios, principalmente 

das organizações do terceiro setor, as quais demandam por sustentabilidade financeira e 

profissionalização. Então, a partir das transformações existentes, percebe-se então a presença 

de uma maior profissionalização apoiada pela atuação dos empreendedores sociais 

(ASHOKA; MCKINSEY, 2001; COMINI, 2011). 

Neste contexto há de ser destacado o papel do empreendedor social, o qual tem como 

foco principal as demandas sociais e a busca de soluções para os problemas que existem e 

afetam o desenvolvimento da sociedade, visando o bem estar do cidadão. Estes 

empreendedores procuram soluções para as “falhas de mercado” que os governos muitas 

vezes não conseguem resolver, e as grandes organizações e os negócios voltados ao lucro não 

tem interesse em atuar no sentido atender este tipo de demanda (DEES, 2011; BORZAGA et 

al., 2012; BEZERRA et al., 2015). 

Assim, ao se deparar com a capacidade e a potencialidade de atuação do 

empreendedorismo social, surge a questão reflexiva: “Como disseminar e promover o 

comportamento do empreendedorismo social entre os jovens universitários?”  

Neste caso, certamente é possível que se encontre diversas ideias, maneiras e 

possibilidades para atender a questão, entretanto o presente artigo tem como eixo central a 

discussão sobre o papel da atividade de extensão universitária como um dos vetores que pode 

e deve para contribuir para estimular e promover o empreendedorismo social entre os jovens 

universitários.  

Para esta questão e outras indagações relacionadas a temática do empreendedorismo 

social sendo estimulado pela extensão universitária, o trabalho está constituído em mais 02 

seções além desta seção introdutória com sua justificativa. Na segunda seção tem-se a 
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fundamentação teórica e a reflexão temática. Já na terceira seção e última seção as 

considerações finais. 

 

REVISÃO DE LITERATURA E REFLEXÕES  

 

Empreendedorismo e Empreendedores Sociais 

O empreendedorismo social tornou-se uma temática muito relevante nos últimos anos, 

e tem ganhado espaço no estudo sobre empreendedorismo. Este é um conceito relativamente 

novo, porém sua essência já existe há anos, o que de certa maneira revela que é um campo de 

estudo em desenvolvimento (DEES, 1998; OLIVEIRA, 2004).  

O empreendedorismo social é importante pelo capacidade que tem em encontrar 

soluções para os problemas globais, e segundo Dees (1998) os empreendedores sociais 

possuem uma missão social, tendo um papel de realizar mudanças, criando deste modo valor 

social ao aproveitar novas oportunidades, e assim desenvolver novos modelos de negócios.  

Austin et al. (2012) também argumentam que o empreendedor social normalmente se 

concentra em servir a chamada base da pirâmide social (BdP)6 de um modo inovador, 

mobilizando recursos para tal e tendo em mente a missão e os objetivos a serem conquistados. 

Quanto às características dos empreendedores sociais, Elkington e Hartigan (2008), 

apresentam que eles procuram colocar em prática soluções inovadoras para problemas sociais, 

creem na capacidade de todos para contribuir para o desenvolvimento necessário e estão 

determinados para assumir riscos.  

Portanto, os empreendedores sociais, devido suas atividades, são capazes de 

proporcionar impacto positivo na sociedade, aproveitando oportunidades, detectando as 

“falhas de mercado”, e assim criando soluções inovadoras para as demandas sociais, com o 

objetivo de diminuir as vulnerabilidades e desigualdades sociais (DEES, 1998; BARKI et al., 

2015).  

É importante destacar as diferenças entre o empreendedorismo comercial e o 

empreendedorismo social, começando pelo fato de que o primeiro possui como prioridade 

gerar valor econômico, ou seja, lucrar, enquanto o segundo tem como foco principal gerar 

impacto social, procurando soluções para os problemas que afetam a sociedade (AUSTIN et 

al., 2012; BARKI et al., 2015; YUNUS et al., 2010; DEES, 2011). Vale ressaltar que o 

                                            
6 Base da Pirâmide Social (BdP) representa o grupo mais pobre da sociedade. Para mais informações ler 

PRAHALAD (2006). 
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empreendedorismo social é diferente de trabalho filantrópico e benevolente, pois está 

vinculado a práticas empresariais, que objetiva o desenvolvimento de iniciativas sociais, 

porém amparadas em soluções que tenham viabilidade técnica e financeira (BIGNETTI, 2011, 

SEELOS & MAIR, 2004). 

Desta maneira tendo em mente a relevância do impacto social que um 

empreendimento voltado para este tipo de demanda pode criar, faz-se necessário que as 

empresas ampliem suas visões, e de acordo com Prahalad (2006), passem a enxergar novos 

mercados e a investir nesses locais, e não apenas explorá-los, como muito é feito, mas focar 

na geração de riqueza social e causar impacto positivo.  

Essa nova tendência de criação de negócios com impactos social deverá trazer 

soluções inovadoras para as questões que determinada comunidade carece, portanto, é 

necessário pensar em um novo modelo que se adapte à realidade deste ambiente de mercado, 

e principalmente, é fundamental estimular os jovens universitários a vislumbrarem este 

cenário como alternativa para o desenvolvimento de suas carreiras. 

 

A Extensão Universitária 

As universidades brasileiras são fundamentadas em três pilares: ensino, pesquisa e 

extensão. Esses três pilares são fruto de uma evolução histórica que começa na Idade Média, 

quando surgiram as primeiras universidades, e de acordo com Guaranys (2010) a missão das 

instituições de ensino neste período se constituía na atuação relacionada ao ensino. Essa visão 

da universidade com foco no ensino permaneceu inalterada por séculos, sendo que em 1810, 

na Universidade de Berlim, surgiu o modelo da universidade clássica, a qual passou a 

fundamentar o ensino na pesquisa e na educação humanística. 

A extensão universitária é a área acadêmica mais contemporânea da universidade, 

tendo surgido no final do século XIX, primeiro na Inglaterra, depois em outros países 

europeus. A primeira universidade a criar um programa formal de cursos de extensão, foi a 

universidade de Cambridge em 1871; em seguida, surgem na Universidade de Oxford ações 

direcionadas a regiões de acentuada pobreza. Progressivamente, a atividade da extensão se 

disseminou por outras universidade européias. Em 1892, identifica-se nos Estados Unidos, na 

Universidade de Chicago, experimentos bem-sucedidos de extensão, bem como na 

Universidade de Wisconsin, em 1903. Porém, foram às atividades de extensão voltadas à 

assistência aos agricultores americanos, realizadas pelos Land Grant Colleges em conjunto 
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com órgãos do Governo Federal Americano, que tiveram grande destaque e repercussão 

nacional (GURGEL, 1986; NOGUEIRA, 2005). 

Tanto o modelo de extensão inglesa, quanto o americano influenciaram e continuam 

presentes na biografia, prática e legislação da extensão universitária brasileira. As primeiras 

experiências de extensão nas universidades brasileiras datam do início do século XX, 

restringindo-se à realização de cursos e conferências e à prestação de serviços. A 

Universidade de São Paulo, criada em 1911, registrava a oferta de cursos e conferências 

destinados à população em geral; as Universidades Federais de Viçosa e de Lavras, ambas no 

estado de Minas Gerais, já realizavam no início dos anos 1920 ações de assistência nas áreas 

de agricultura e pecuária, destinada aos fazendeiros e suas famílias. Durante décadas a 

extensão foi realizada nas universidades brasileiras de forma secundária, limitando-se na 

maioria das vezes, à divulgação dos resultados da pesquisa ou ao reforço do ensino, atingindo 

a uma camada da população que já tinha acesso aos cursos superiores (FORPROEX, 2013). 

Para Marcondes et al (2012) a pesquisa apresenta papel importante nas instituições 

públicas de ensino superior, recebendo incentivos, enquanto a extensão permanece sem o 

devido reconhecimento da sua importância e papel para o desenvolvimento e formação do 

jovem universitário. 

Embora a extensão universitária ainda encontre uma certa dificuldade para ter o seu 

devido reconhecimento, Viegas (2003) salienta que a extensão universitária favorece a 

aproximação entre a universidade e sociedade, sendo que o grande debate reside na forma 

como a extensão universitária deve ocorrer, para quem ela deve ser direcionada, através de 

que canais, instrumentos, metodologias, o que ela deve oferecer, conceber e com que objetivo, 

ou seja, sem a contextualização antecipada da atuação extensionista, corre-se o risco de uma 

ação pouco representativa e vazia.  

Neste sentido Carvalho (2009) e Araújo (2011) observam que a extensão universitária 

ao interagir e participar dos problemas da sociedade e dos movimentos sociais e políticos de 

luta contra a desigualdade social cooperaram para a construção e execução de políticas 

públicas sociais e inclusivas, bem como paralelamente, auxiliam a criação e manutenção de 

dispositivos internos à universidade, que permitam a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão.  
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Assim pode-se dizer que a extensão universitária apresenta papel fundamental na 

transformação social e na melhoria da qualidade de vida das pessoas dentro e fora da 

universidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O texto do presente artigo teve como ponto de partida estimular o leitor, de maneira 

breve, a iniciar a sua reflexão com base no entendimento dos principais conceitos que 

envolvem o empreendedorismo social, e ao mesmo tempo expõe ao leitor a importância que a 

extensão universitária tem como “elo” de ligação entre a universidade e a sociedade. Porém a 

complexidade de aproximar as duas questões centrais, empreendedorismo social e extensão 

universitária, reside exatamente nos desafios que permeiam estes dois temas. Ou seja, o 

empreendedorismo social e a extensão universitária ainda são considerados temas 

relativamente novos, e periféricos, a serem tratados na academia, o que certamente permite 

afirmar que muitos obstáculos, de diversas matizes, ainda estão presentes.  

Portanto a análise sobre o papel que a extensão universitária apresenta no 

desenvolvimento do comportamento empreendedor social entre os jovens universitários, 

merece uma profunda atenção que vai além das questões que envolvem as ações e resultados 

imediatos dos projetos extensionistas. Na verdade é preciso entender a importância e própria 

capacidade que a extensão universitária tem junto ao processo de transformação social 

baseada no empreendedorismo social.  
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