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RESUMO 

Ao perguntar - “E agora, José?”- abre-se o questionamento em relação ao gênero masculino, sobre 

estes incidem conflitos trabalho-família? Ou este fato não os envolve. Este estudo percorre esta 

questão ao analisar como docentes de Programas de Pós-Graduação em Administração stricto sensu 

de Curitiba-PR-Brasil, com perfil intraempreendedor, lidam com os conflitos oriundos da relação 

trabalho-família no desenvolvimento das competências empreendedoras. José aqui os simboliza, 

através da poesia de Carlos Drummond de Andrade (em um contraponto, aos possíveis 

questionamentos e angústias do gênero masculino na contemporaneidade na intersecção entre 

trabalho e família). Ressalta-se que os limites teóricos desse estudo não se voltam para questões 

como a construção social do gênero e orientação sexual. Trata-se de pesquisa com abordagem 

qualitativa, com estudo de caso exploratório e descritivo, cuja coleta de dados ocorreu entre 2010 e 

2011. Os resultados demonstraram que o desenvolvimento de competências empreendedoras traz 

conflitos nas relações de trabalho-família. 

PALAVRAS CHAVE 

Intraempreendedorismo, Competências empreendedoras, Conflito trabalho-família, Gênero, 

Programa de pós-graduação. 

ABSTRACT 

When asked – “What now, Joseph?” – it opens the questioning regarding the male gender, do 

work-family conflicts also fall upon them? Or does this fact not involve them. This study analyzes 

how the professors of the Graduate Programs in Management stricto sensu in Curitiba-PR-Brazil, 

with entrepreneurial profile, deal with the conflicts resulting from the work-family relation in the 

development of entrepreneurial competences. Joseph here symbolizes them, through the poetry of 

Carlos Drummond de Andrade (in a counterpoint, the possible questionings and anxieties of the 

male gender in contemporaneity in the intersection between work and family).This study marks its 
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theoretical limits by not turning to questions as the social construction of the gender and sexual 

orientation. This is a research with a qualitative approach, with exploratory and descriptive case 

study, which data collection occurred between 2010 and 2011. The results showed that the 

entrepreneurial competences development brings conflicts in the work-family relations. 

KEYWORDS 

Intrapreneurship, Entrepreneurial competences, Work-family conflict, Gender, Graduate program. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
 E agora, José? A festa acabou a luz apagou, 

 O povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? (...)  
Sua doce palavra, seu instante de febre, 

 Sua gula e jejum, sua biblioteca (... ). José, e agora? 
Carlos Drummond de Andrade 

 
Ao perguntar - “E agora, José?”- se faz o questionamento em relação ao gênero masculino, sobre 

estes incidem conflitos trabalho-família decorrente de suas atividades com docência e pesquisa? Ou 

conflito dessa natureza não os envolve? Este estudo percorre esta questão ao analisar como 

docentes de Programas de Pós-Graduação em Administração stricto sensu de Curitiba-PR, com perfil 

intraempreendedor, lidam com os conflitos oriundos da relação trabalho-família no 

desenvolvimento de competências empreendedoras. José aqui os simboliza, através da poesia de 

Carlos Drummond de Andrade.  

A docência no ensino superior brasileiro é marcada pela presença de dois grupos: professores que 

atuam na graduação e não necessariamente precisam desenvolver pesquisas, e os professores 

pesquisadores que além de estarem vinculados à graduação, também participam em programas de 

pós-graduação, onde a realização e publicação de pesquisas são obrigatórias.  A participação dos 

docentes de universidades brasileiras em pesquisas e pós-graduação, embora seja desejável, não é 

exigida pelas instituições para todos os professores. Os que se envolvem o fazem ou  por vontade 

própria ou contratação, apesar do aumento da jornada de trabalho e das pressões por produtividade 

estabelecidas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –CAPES1. A 

CAPES exige que as publicações, conforme uma tabela padronizada no Brasil (Sistema Qualis-

CAPES) somem 150 pontos a cada três anos (sistema de avaliação trienal). Porém, grande 

quantidade dos docentes extrapola esta demanda, motivados pelas pesquisas que realizam e pela 

identidade com o papel de pesquisador. 

Além das pesquisas, envolvem-se em atividades correlatas a sua função, como orientação de alunos 

de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), participação e coordenação de grupos de 

pesquisa, mesmo sem apoio financeiro de instituições de fomento. Nesse repertório de atividades 

também estão incluídas funções administrativas, participação em comissões e orientação de 

trabalhos de conclusão de curso de graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado e doutorado. 

Nesse sentido, neste trabalho parte-se do pressuposto que diante do volume de atribuições e 

responsabilidades, onde muitas delas vão além das pressões institucionais, o docente vinculado à 

                                                           
1
  A CAPES é uma agência de fomento à pesquisa brasileira que tem como uma de suas principais funções a 

avaliação de programas de pós-graduação (mestrado e doutorado). 
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pós-graduação é considerado intraempreendedor. O docente intraempreendedor necessita 

desenvolver competências de docência e pesquisa, que segundo Mamede e Moreira (2005), podem 

ser ações empreendedoras que exigem a capacidade de identificação de oportunidades, a capacidade 

de relacionamento em rede, as habilidades conceituais, a capacidade de gestão, a facilidade de 

leitura, o posicionamento em cenários conjunturais e o comprometimento com interesses 

individuais e da organização. Deste modo, as competências empreendedoras são construídas e se 

revelam na ação, a partir da reflexão sobre esta ação e sobre o contexto que envolve o processo 

empreendedor (FEUERSCHÜTTE e GODOI, 2007).  

O intraempreendedorismo tem feito parte do discurso das organizações empresariais, no que  se 

refere ao reconhecimento de sua importância para o crescimento econômico e desenvolvimento 

organizacional por meio do reforço de suas habilidades inovadoras e, ao mesmo tempo, a melhoria 

de seu desempenho através da criação e aperfeiçoamento de novos processos administrativos, 

produtos e/ou serviços (PINCHOT III, 1989; HORNSBY et al., 1993; ZAHRA; COVIN, 1993; 

KURATKO, HORNSBY; GOLDSBY, 2007; CUERVO; RIBEIRO; ROIG, 2007; SPENCER, 

KIRCHHOFF; WHITE, 2008).  

Em contrapartida, o intraempreendedorismo também pode se desenvolver além dos limites das 

organizações empresariais como no caso das Instituições de Ensino Superior – IES, tendo em vista 

que este ambiente possibilita, em tese, maior autonomia, comprometimento por parte dos 

professores, que em busca de sua auto-realização (MIRANDA; SILVEIRA, 2011) envolvem-se em 

atividades que podem extrapolar as exigências institucionais (ZAMPIER; TAKAHASHI; 

TEIXEIRA, 2011). Assim, neste estudo, considera-se docente intraempreendedor o professor que, 

além de docente do curso de Administração, mais especificamente graduação e pós-graduação stricto 

sensu, possua publicações científicas em eventos, periódicos e livros nos últimos cinco anos; tenham 

participação em grupos de pesquisas, eventos, cursos de especialização, avaliações ad hoc para 

eventos e/ou periódicos, em bancas de monografias, dissertações, teses, concursos; que possuam 

orientações em iniciação científica, trabalhos de conclusão de curso, monografias de especialização, 

dissertações e teses ou ainda, que trabalham com consultoria e assessoria. Assim, pressupõe-se que 

um perfil intraempreendedor demanda significativa quantidade de tempo, uma vez que envolve a 

dimensão de realização pessoal além da demanda organizacional. 

Assim, o presente estudo tem por objetivo geral analisar como os docentes participantes de 

Programas de Pós-Graduação em Administração stricto sensu (mestrado e doutorado) de Curitiba-

PR, com perfil avaliado como intraempreendedor, lidam com os conflitos oriundos da relação 

trabalho-família no desenvolvimento das competências empreendedoras. Vale ressaltar que este 

trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que se deu em duas fases, sendo a primeira 

relacionada ao gênero feminino, e a segunda fase relacionada ao gênero masculino.  

Este trabalho está estruturado por esta introdução; fundamentação teórica que aborda 

empreendedorismo, gênero, intraempreendedorismo e competências empreendedoras e conflitos 

nas relações trabalho-família; procedimentos metodológicos; apresentação dos resultados da 

pesquisa e análise dos dados e, por fim, as conclusões e limitações do estudo. 

2. EMPREENDEDORISMO, GÊNERO E INTRAEMPREENDEDORISMO 

A capacidade de dotar os recursos para a geração de novas riquezas e a geração de inovação 

(Schumpeter, 1982; Spencer, Kirchoff & White, 2008) é fundamental para qualquer conceituação de 

empreendedorismo e do empreendedor. Em relação ao gênero, apesar das características 

masculinas estarem mais associadas ao comportamento empreendedor (Gupta et al., 2009) é  

notável a ênfase dos estudos em empreendedorismo sob a perspectiva do gênero feminino. Na 
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literatura consultada, não foi possível identificar pesquisas relacionando gênero masculino e 

empreendedorismo exclusivamente. 

O intraempreendedorismo é considerado o empreendedorismo existente dentro de organizações e 

se refere a atividades e orientações inovadoras (ANTONCIC; HISRICH, 2001). Portanto, envolve 

o desenvolvimento de habilidades dos trabalhadores para promoverem a geração de valor e 

inovação dentro da organização (IRELAND et al., 2009). Para que isso ocorra é necessário o 

estabelecimento de um clima interno que promova e/ou encorage a inovação, tomada de riscos 

construtivos e comportamento pró-ativos de seus funcionários (KURATKO, HORNSBY e 

GOLDSBY, 2007). Também é preciso desenvolver a competência empreendedora que para Man e 

Lau (2000) pode ser considerada como tipo de característica superior que destaca os indivíduos, 

denominados competentes, por diferentes traços de personalidade, habilidades e conhecimentos, 

que se refletem na atitude, uma vez que esses traços são influenciados pela experiência de cada um, 

a sua educação tradicional e familiar (LE BOTERF, 2003). 

Deste modo, neste estudo é considerado que o intraempreendedor é o ator organizacional que age 

como se estivesse empreendendo seu próprio negócio dentro dos limites de uma organização já 

estabelecida, verifica-se que este processo demanda a busca constante por novos desafios e exige o 

desenvolvimento de competências empreendedoras. Nesta pesquisa são as competências de 

docência e pesquisa. 

Vale reforçar que Miranda e Silveira (2010) destacam que uma organização universitária pode 

apresentar diversas oportunidades para o intraempreendedorismo. A partir deste entendimento, 

procurou-se compreender como professores do gênero masculino, atuantes em Programas de Pós-

Graduação em Administração stricto sensu, considerados como intraempreendedores pelo seu perfil 

de dedicação e atuação, desenvolvem competências empreendedoras que serão a seguir discutidas. 

3. COMPETÊNCIAS EMPREENDEDORAS  

O debate sobre competências empreendedoras é relativamente recente. O conceito de competência 

começou a ser construído no âmbito organizacional com a perspectiva do indivíduo, pelo trabalho 

de McClelland, no início da década de 70.  

A discussão sobre o desenvolvimento de competências alcança também seu espaço nos estudos de 

empreendedorismo, buscando investigar como empreendedores desenvolvem competências, quais 

são relevantes, que impactos têm pela presença ou ausência, classificação, entre outros temas de 

pesquisa. Alguns autores tem se preocupado em criar tipologias ou modelos que possibilitam a 

identificação por parte dos pesquisadores, dos conhecimentos, habilidades e atitudes, enfim, das 

competências necessárias ao desenvolvimento de suas atividades. Dentre eles, dois trabalhos foram 

identificados na literatura: o de Cooley (1990) e o de Man e Lau (2000). 

Cooley (1990) revisou e adaptou o modelo de competências de McClelland para um modelo de 

competências empreendedoras, onde comportamentos e características poderiam então diferenciar 

empreendedores bem sucedidos de outros.  

Man e Lau (2000) destacam que a as competências do empreendedor influenciam a competitividade 

e, com base neste pressuposto, os autores conduziram estudos empíricos entre 1993 e 1999 que 

resultaram na categorização de seis competências: de oportunidade, de relacionamento, conceituais, 

administrativas, estratégicas e de comprometimento.  
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Vale ressaltar que a tipologia de Cooley (1990) e a tipologia de Man e Lau (2000) não parecem 

aplicar-se diretamente ao estudo de desenvolvimento de competências de docentes de Programas 

de Mestrado e Doutorado, ou seja, de docência e de pesquisa, aqui investigado. Porém, fornecem 

uma base conceitual para compreender que competências empreendedoras são construídas e se 

revelam na ação, a partir da reflexão sobre esta ação e sobre o contexto que envolve o processo 

empreendedor (FEUERSCHÜTTE e GODOI, 2007). 

Deste modo, o desenvolvimento de competências empreendedoras (relacionadas à docência e à 

pesquisa) pode ocasionar também conflitos nas relações trabalho-família para os profissionais com 

perfil intraempreendedor, uma vez que envolvem comprometimento significativo de tempo e 

dedicação, aspectos que este estudo se propõe a investigar. 

4. RELAÇÕES DE CONFLITO TRABALHO-FAMÍLIA 

Greenhaus e Beutell (1985) classificaram o conflito trabalho-família em três dimensões: (i) tempo, 

que se apóia no tempo excessivo gasto no trabalho; (ii) tensão, que leva em consideração fatores de 

stress, como a ansiedade, a fadiga, a depressão e a irritabilidade causada pelo trabalho; (iii) 

comportamento, que leva em consideração a autoconfiança, a estabilidade emocional, a 

agressividade e a objetividade, tanto no trabalho quanto na família. Segundo Macdermid e Harvey 

(2006) estas dimensões têm sido usadas na maioria das mensurações envolvendo o tema. Após 

identificá-las, Greenhaus e Beutell (1985) sugeriram a sobreposição das dimensões, para que se 

possa visualizar a incompatibilidade de pressões entre o trabalho e a família. Ações para mitigar ou 

até mesmo eliminar os conflitos trabalho-família foram apresentadas por Shelton (2006) como 

condição importante para o crescimento e desenvolvimento da atividade empreendedora. 

Ressalta-se ainda que as funções sociais designadas a mulheres e homens estão mudando, 

instituindo outras perspectivas em relação ao que pais e mães precisam ser e fazer na família 

(CABRERA, TAMIS-LEMONDA, BRADLEY, HOFFERTH & LAMB, 2000). A partir dos 

elementos conceituais da pesquisa, aqui apresentados, foi possível conduzir a pesquisa, conforme os 

procedimentos metodológicos detalhados a seguir. 

5. METODOLOGIA 

Quanto aos procedimentos metodológicos, trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa 

preocupando-se com o entendimento de como as pessoas interpretam suas experiências, como 

constroem seu mundo e como dão significado às suas experiências (MERRIAM, 2009). 

O estudo é de natureza descritiva e perspectiva temporal de corte transversal com aproximação 

longitudinal. (NEUMAN, 1999). Alguns autores recomendam o uso da perspectiva longitudinal em 

estudos de empreendedorismo (LOW; MACMILLAN, 1988; BYGRAVE, 1989), tendo em vista 

que a estudos de corte transversal não conseguem capturar a complexidade do fenômeno do 

empreendedorismo, pois este é um processo que evolui ao longo do tempo. No entanto, Cooper e 

Schindler (2003) destacam que a pesquisa longitudinal sofre restrições de orçamento e tempo o que 

impõe uma análise transversal. Desse modo, este estudo é de corte transversal, pois a coleta de 

dados foi realizada em um único momento e de aproximação longitudinal porque o interesse está 

no desenvolvimento do fenômeno ao longo do tempo, focalizando alguns momentos históricos 

(VIEIRA, 2004).  

O nível da análise é organizacional, tendo em vista que está relacionado ao intraempreendedorismo. 

A unidade de análise, por sua vez, é individual, pois contemplou os professores com perfil 

intraempreendedor. Foram considerados intraempreendedores professores que atuam em 
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programas de Mestrado e/ou Doutorado em Administração porque, além de professores, atendem, 

em maior ou menor grau, a determinados critérios considerados inovadores como: possuem 

publicações científicas em eventos, periódicos e livros nos últimos cinco anos; tem participação em 

grupos de pesquisas, eventos, cursos de especialização, avaliações ad hoc para eventos e/ou 

periódicos, em bancas de dissertações e teses; possuem orientações em dissertações e teses. 

Foram identificados 45 professores, sendo 33 homens e 12 mulheres, nos programas de Mestrado 

e/ou Doutorado em Administração de Universidades de Curitiba-PR. Todos os homens foram 

convidados a participar, porém 26 docentes aceitaram.  

Os dados secundários foram coletados por meio de pesquisa documental no site da CAPES e das 

IES, bem como na currículo dos professores disponível na Plataforma Lattes. Os dados primários 

foram coletados por meio de entrevistas semi-estruturadas em profundidade, com questões abertas 

e fechadas, sendo gravadas e transcritas. A duração média das entrevistas foi de uma hora e a 

transcrição, integral e literal, totalizou 290 laudas. A coleta e análise dos dados ocorreram no 

período de setembro de 2010 a julho de 2011. Os dados foram analisados por meio de técnicas de 

análise de conteúdo (BARDIN, 1977).  

Por meio da análise conteúdo foram utilizados procedimentos sistemáticos e objetivos da descrição 

do conteúdo das entrevistas, de onde emergiram as seguintes categorias de análise: (1) perfil 

intraempreendedor; (2) competências empreendedoras, e (3) relações de conflito trabalho-família. 

Vale ressaltar que este trabalho apresenta os resultados para os docentes intraempreendedores, de 

uma pesquisa que se deu em duas fases, uma primeira relacionada ao gênero feminino, e uma 

segunda fase relacionada ao gênero masculino. 

6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA E ANÁLISE DOS DADOS 

6.1. PERFIL DOS DOCENTES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ADMINISTRAÇÃO 

Inicialmente, identificou-se o perfil dos 26 docentes participantes do estudo. Observou-se que doze 

deles possuem entre 31 e 40 anos, seis entre 41 e 50 anos e oito mais do que 50 anos; sendo que 22 

possuem doutorado e quatro o pós-doutorado. Todos atuam há mais de quatro anos na profissão 

docente, sendo que oito trabalham entre quatro e 11 anos, 10 entre 12 e 19 anos, três entre 20 e 27 

anos e cinco atuam a mais de 28 anos no magistério.  Dois professores atuam 20 horas semanais 

nas instituições, os outros 24 entrevistados informaram que atuam 40 horas semanais ou em regime 

de dedicação exclusiva. Dentre os entrevistados dois são solteiros, 23 casados e um divorciado. 

Com relação a filhos, cinco não possuem nenhum, três têm um filho, 11 têm dois filhos, seis três 

filhos e um quatro filhos.   

Também concernente ao perfil foram elaboradas três questões com o objetivo de conhecer o 

percurso docente desses profissionais, as dificuldades enfrentadas e o grau com que se envolvem 

com a instituição na qual atua. A primeira questão referia-se à carreira profissional e os motivos que 

os levaram a essa escolha, a maior parte dos docentes entrevistados relatou que ingressou neste 

ofício por vocação profissional. Outros professores revelaram que além de se considerarem com 

vocação para a docência, tiveram oportunidades para lecionar em Instituições de Ensino Superior: 

muitos mencionaram a influência de professores na graduação e no mestrado como fontes de 

inspiração para o magistério, assim como pais e familiares que eram professores universitários. 

Alguns entrevistados relataram que quando foram estudantes de graduação se envolveram em 

atividades de pesquisa, o que os conduziu para o mestrado e doutorado. Outros ainda relataram que 
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durante o mestrado surgiu o interesse pela docência e a vontade de prosseguir os estudos nos 

cursos de doutorado e pós-doutorado. Uma segunda questão estava relacionada às dificuldades 

encontradas durante o percurso profissional dos docentes. A maioria dos entrevistados, afirmou 

que recebeu apoio dos familiares e da esposa, não encontrando muitas dificuldades durante seu 

percurso profissional, embora por vezes sintam os conflitos entre trabalho e família. 

A última questão estava relacionada ao envolvimento de cada docente com a instituição. Foi 

demonstrado um alto grau de envolvimento de cada docente com o seu trabalho, mesmo no caso 

dos dois professores que atuam apenas 20 horas nas instituições de ensino. Todos eles possuem 

orientandos, quer sejam de mestrado ou doutorado e trabalham com pesquisa em projetos 

individuais ou em grupos. 

Diversos professores atuam também em cargos administrativos sendo dois deles coordenadores 

dos programas de pós-graduação, um deles acumulando também o cargo de pró-reitor. Outro 

professor também atua como pró-reitor, um professor atua como coordenador de curso de 

graduação e especialização, dois professores como coordenadores de especialização, um professor é 

vice-reitor e outro professor é reitor. Quatro entrevistados informaram que atuam como 

consultores, enquanto outro docente relatou que no ano anterior à entrevista possuía uma empresa 

de consultoria, mas encerrou suas atividades para se dedicar exclusivamente ao Programa de Pós-

Graduação. Além do elevado envolvimento com o ensino e pesquisa é evidenciado pela fala de um 

dos entrevistados: “Eu não tenho medida de horas, eu dedico a minha vida pra universidade, a universidade pra 

mim é o meu Tibet, é o meu espaço de vida de existência de compromisso eu não tenho nenhuma limitação quanto a 

isso.”O perfil dos docentes entrevistados revela que o alto envolvimento dos mesmos com seu 

trabalho é próximo ao estado de espírito de estímulo intraempreendedor (BARINI FILHO, 2008), 

pois agem empreendendo em sua carreira como um negócio próprio (PINCHOT III, 1989; 

STEVENSON, 1991).  A partir desta consideração, a próxima seção apresenta as evidências do 

perfil intraempreendedor dos professores estudados. 

6.2. INTRAEMPREENDEDORISMO DOCENTE EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ADMINISTRAÇÃO 

As IES desempenham um papel fundamental no processo de geração e difusão do conhecimento 

em nossa sociedade. As principais atividades relacionadas à geração de conhecimento comumente 

são encontradas nos Programas de Pós-Graduação (PPG) destas instituições, sendo que estas 

atividades podem ser consideradas inovadoras. Portanto, os professores que optam por participar 

de um Programa de Pós-Graduação também estão optando por desenvolver atividades inovadoras, 

que conforme relatam Antoncic e Hisrich (2001) é um traço do intraempreendedorismo. A geração 

de conhecimento em periódicos científicos, condição fundamental para o professor permanecer em 

um programa de pós-graduação no Brasil, está relacionada a inovações que ocorrem dentro da 

instituição, fazendo com que os professores possam ser considerados intraempreendedores. O 

perfil intraempreendedor dos professores também é percebido pelo empenho em expandir o 

domínio de atuação da organização por meio de um processo de internacionalização da produção 

(STONER; FREEMAN, 1999).  

Os docentes parecem confirmar que são intraempreendedores ao ponderar que reconhecem a 

necessidade de se atualizar sempre e que buscam desenvolver as competências de docência e de 

pesquisa além do que lhes é determinado pelas pressões institucionais. Eles demonstram querer 

mais e buscam fazer mais, atendendo as suas próprias exigências e objetivos pessoais 

(DORNELAS, 2003). Exigência estas que estão relacionadas ao compromisso com a educação, que 

ocorre tanto no processo de ensino como de pesquisa científica. Outro traço dos 

intraempreendedores, conforme destacaram Zampier, Takahashi e Teixeira (2011), é a dedicação ao 
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trabalho, evidenciada também pelas entrevistas realizadas, nas quais os professores informaram que 

muitas vezes extrapolam a dedicação exigida no contrato de trabalho para realizar as suas atividades 

profissionais. 

Por fim, os dados permitiram considerar os docentes de gênero masculino como 

intraempreendedores por buscarem o desenvolvimento de suas habilidades em busca de inovação 

dentro da IES (COVIN e SLEVIN, 1991; IRELAND et al., 2009),  seja pela tentativa de 

internacionalização de sua produção científica, autonomia no desenvolvimento de suas atividades 

por meio da busca de novas e criativas soluções para seu trabalho (ANTONCIC; HISRICH, 2001), 

realização de atividades que extrapolam as necessidades de seu trabalho e maior comprometimento 

com o trabalho (DALMORO; DUTRA; VISENTINI, 2008; ZAMPIER; TAKAHASH; 

TEIXEIRA, 2011). Desta forma, a próxima seção busca apresentar o relacionamento entre as ações 

e atividades realizadas pelos docentes para o desenvolvimento de competências empreendedoras 

voltadas para o ensino e pesquisa. 

6.3. DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS DOS PROFESSORES DOS PROGRAMAS 

DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ADMINISTRAÇÃO  

Posteriormente procurou-se relacionar as ações e atividades desenvolvidas pelos docentes das IES 

analisadas para desenvolver as competências de docência e de pesquisa com o contexto 

empreendedor. Vale ressaltar que tais competências são assim classificadas com base no perfil 

intraempreendedor identificado e no conceito de Cheetham e Chivers (2001) de que tais 

competências são desenvolvidas de diversas formas no local de trabalho ou fora dele, por meio de 

práticas formais ou informais (BITENCOURT, 2005). O processo de desenvolvimento das 

competências é realizado constantemente pelos professores.  

No que se refere às ações por eles praticadas para desenvolver as competências necessárias, 

identificou-se entre as principais: manter-se atualizado, revisando e reformulando constantemente 

as disciplinas ministradas; participar de congressos; dedicar muito tempo a leitura e a pesquisa; 

produzir artigos para periódicos e eventos. Estas parecem ser importantes fontes de 

desenvolvimento de competências de docência e de pesquisa. O desenvolvimento dessas 

competências exige maior dedicação do docente ao trabalho de docência e pesquisa, o que pode 

levar ao aumento da percepção das relações de conflito trabalho-família. 

6.4.  RELAÇÕES DE CONFLITO TRABALHO-FAMÍLIA  

O estudo da percepção da ocorrência de conflitos trabalho-família nesta pesquisa teve por base as 

dimensões tempo, tensão e comportamento, apresentadas por Greenhaus e Beutell (1985), na 

análise dos docentes intraempreendedores.  

As entrevistas mostraram que os professores com perfil intraempreendedor se dedicam às 

atividades de docência e pesquisa além de oito horas por dia, quer seja dentro da IES em que 

atuam, quer seja em suas residências. Em virtude da flexibilidade de horários que possuem, muitas 

vezes, trabalham nos finais de semana, feriados e/ou no período da madrugada. Os professores 

mencionaram que o fato de poderem estar em casa não quer dizer total dedicação a família, pois 

precisam se dedicar a preparar aulas, artigos, o que os priva, por exemplo, de estar em casa para 

poder brincar com os filhos e lhes conceder maior atenção. O fato de trabalharem mais horas do 

que o contratado pelas IES na maioria das vezes não influencia em nada na remuneração desses 

profissionais, entretanto continuam se dedicando à docência e à pesquisa. Este fato demonstra uma 

característica empreendedora que é a de se preocupar com sua satisfação, sua realização 

profissional, por vezes mais do que com a compensação financeira (QUENTAL, WETZEL, 2002). 
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Entre os 26 docentes participantes da pesquisa, 17 entrevistados mencionaram o principal fator 

gerador de conflito é dedicar mais tempo ao trabalho em detrimento da família. Outros fatores que 

também geram conflitos estão relacionados a gestão e organização do tempo. Alguns entrevistados 

citaram que o conflito seria agravado pelas demandas oriundas das atividades administrativas que 

exercem na universidade, outros ainda relataram a necessidade de conciliar ensino e pesquisa. Desta 

forma, das três dimensões apontadas por Greenhaus e Beutell (1985), o tempo emergiu como a 

mais significativa que origina conflito na relação trabalho-família. 

Com relação à dimensão tensão, os relatos dos docentes intraempreendedores realçaram o stress 

como fator gerador de conflito. Os entrevistados identificaram também outro fator gerador de 

conflitos que está relacionado à tensão: alguns pais se sentem mais responsáveis em compartilhar os 

cuidados necessários aos filhos com as suas esposas. Neste sentido procuram conciliar a atividade 

de trabalho com as necessidades de cuidados com as crianças, por vezes, abrindo mão de demandas 

no trabalho para estarem mais perto dos filhos e poderem dividir os cuidados familiares com as 

esposas. Deste modo, estariam mais próximos ao conceito de envolvimento paterno, proposto por 

Lamb et al. (1985) que concilia interação, acessibilidade e responsabilidade. Tal fato que pode gerar 

mais conflitos na relação trabalho-família, pois requer mais tempo de dedicação ao âmbito familiar, 

tornando maiores as exigências de tempo, afeto e compromisso entre as esferas profissionais e 

familiares, o que pode gerar também mais stress. 

Embora o papel do pai passe por alterações na contemporaneidade, dentre os homens 

entrevistados, houve relatos de configurações onde a mulher deixou sua carreira profissional para se 

dedicar a família. Os dados da pesquisa mostraram que a percepção do conflito trabalho-família 

relacionada à paternidade modifica-se nos casais onde o pai ficou com as funções de provedor, e a 

mãe, mesmo com iguais condições educacionais para competir no mercado de trabalho, abdicou da 

carreira, para dedicar-se aos filhos. 

A dimensão do comportamento, por sua vez, diz respeito ao impacto das relações de conflito 

trabalho-família e a forma como os intraempreendedores a enfrentam no cotidiano.  

Por fim, analisaram-se as ações dos docentes entrevistados para lidar com os conflitos identificados 

e os resultados adquiridos. Constatou-se que algumas das ações escolhidas pelos docentes estão de 

acordo com o estudo de Shelton (2006): (1) no sentido de eliminar o conflito, dois professores 

optaram por não constituir família. (2) Para reduzir o conflito três optaram por casar e não ter 

filhos. (3) No sentido de compartilhar o conflito 21 dos professores entrevistados delegam as 

atividades familiares a outros membros da família ou a pessoas qualificadas para tais funções. Uma 

das formas de minimizar os conflitos, na visão dos professores, que reflete uma evolução na 

tradicional família patriarcal é o compartilhamento entre as atividades domésticas entre o casal (E7, 

E8), principalmente o cuidado com os filhos. As tarefas domésticas são compartilhadas a terceiros, 

porém a responsabilidade por esse gerenciamento e a forma com que estas são divididas está em 

maior volume sob a responsabilidade das esposas. 

7. CONCLUSÃO 

Os resultados demonstraram que os docentes entrevistados têm perfil intraempreendedor, pois os 

professores que optam por participar de um Programa de Pós-Graduação também estão buscando 

desenvolver atividades inovadoras. Seja pela geração de novos conhecimentos que são publicados 

em periódicos científicos, ou pelo empenho em expandir o domínio de atuação da organização por 

meio de um processo de internacionalização de sua produção acadêmica, mesmo não possuindo 

amplo incentivo organizacional. Neste sentido, os docentes desenvolvem suas atividades por 

reconhecerem a necessidade de atualização e busca pelo desenvolvimento das competências de 
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docência e de pesquisa além do que lhes é determinado pelas pressões institucionais.  No nível da 

análise organizacional, as Instituições de Ensino Superior estudadas oferecem oportunidades de 

intraempreendedorismo que contribuem para o desenvolvimento destas competências. Já sob a 

unidade de análise individual, os resultados revelaram que o desenvolvimento de competências 

empreendedoras por parte dos docentes contribui como um corpo de conhecimentos, habilidades, 

atitudes, motivações ou direcionamentos que podem também colaborar para o acréscimo de 

desempenho das IES. 

No que se refere às ações por eles praticadas para desenvolver as competências necessárias, 

identificou-se entre as principais: manter-se atualizado, revisando e reformulando constantemente 

as disciplinas ministradas; participar de congressos; dedicar muito tempo a leitura e a pesquisa; 

produzir artigos para periódicos e eventos. Estas parecem ser importantes fontes de 

desenvolvimento de competências de docência e de pesquisa. 

Por fim, tal investimento no desenvolvimento de competências revelou que a dedicação ao trabalho 

traz conflitos nas relações de trabalho-família. Entre as três dimensões consideradas, tempo, tensão 

e comportamento (GREENHAUS, BEUTELL, 1985), o tempo obteve destaque, uma vez que 

administrá-lo muitas vezes compromete a dedicação à família. Quando analisada a dimensão de 

conflito, mais especificamente o comportamento, evidenciou-se entre os professores entrevistados, 

configurações familiares, onde a esposa deixou sua carreira profissional para se dedicar a família. 

Apesar disso, foi verificado entre os intraempreendedores na faixa etária até 40 anos que estes 

possuem maior participação com as atividades de cuidado dos filhos quando comparados com os 

docentes de mais idade. 

Em suma, os docentes pesquisados procuram investir em sua carreira profissional desenvolvendo 

competências necessárias e específicas de sua função por meio da aquisição e utilização de 

conhecimentos, atitudes, e visões vinculadas à ação, às estratégias e à criação de valor para si e para 

a sociedade (SNELL e LAU, 1994; ANTONELLO, 2005). Da mesma forma, buscam atenuar 

possíveis conflitos entre o trabalho e família administrando o tempo e compartilhando as atividades 

familiares na medida do possível. Assim, a competência de equilibrar o trabalho e a vida pessoal, 

identificada no estudo de Paiva Jr. et al. (2003), parece ser também almejada, uma vez que os 

docentes desejam equilibrar o trabalho com a vida familiar, o lazer e a saúde, enfim, obter qualidade 

de vida. 

Por fim, apresenta-se como fator limitador neste estudo o fato dele ser realizado somente com 

docentes intraempreendedores que atuam nas universidades de Curitiba-PR. Portanto, sugere-se 

que futuras pesquisas possam ampliar este estudo abrangendo professores que atuam em diferentes 

cidades e países, continuando a perguntar – “E agora, José?”. 
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