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Que o tempo não para 

O tempo é coisa rara 

E a gente só repara 

Quando ele já passou 
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Mas sei, que algum sorriso eu perdi 

Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo 

Para olhar para ti 

De agora em diante, não serei distante 

Eu vou estar aqui 
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Cantei a saudade 

Da minha cidade 

E até com vaidade 

Cantei 

Andei pelo mundo fora 

E não via a hora 

De voltar pra ti 
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Mas sei, que algum sorriso eu perdi 

Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo 
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Eu vou estar aqui 
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RESUMO 

 

SILVA, Jerley Pereira da. Gestão Educacional e Interdisciplinaridade:  A 

organização de um Curso de Empreendedorismo para a Contemporaneidade. A 

experiência do pesquisador há mais de 16 anos, na Gestão Educacional, levou-o a 

diferentes questionamentos para elaborar esta tese de doutoramento. O instrumento 

utilizado para a escrita é o da narrativa para expor sua trajetória pessoal e 

profissional. Menciona e destaca a abertura de consciência, mediante os estudos da 

Interdisciplinaridade e de maneira inovadora, apresenta esses estudos. A partir de 

registros de Fazenda em aulas, encontros de 2015 a 2018, seleciona respostas de 

Fazenda a perguntas diversas, que são destacadas na abertura de cada capítulo e 

contempladas no todo em um único capítulo. Com essa metodologia o leitor terá 

contato com a Interdisciplinaridade de Fazenda durante toda a leitura da tese. A 

narrativa do pesquisador Gestor Educacional pontua sua preocupação no constante 

aprimoramento de saberes e habilidades de sua função, por meio de capacitação e 

da prática. Propõe ao Gestor Educacional do século XXI, a possibilidade do 

repensar sua função, a fim de que, ao incluir o estudo dos pressupostos 

interdisciplinares em sua formação, possa inovar. Implanta no decorrer do processo 

de sua pesquisa, uma disciplina que contempla projetos interdisciplinares em 

diferentes cursos e convida para o corpo docente, pesquisadores envolvidos com 

práticas. O resultado dessa experiência enriquece o pesquisador e o incentiva a 

organizar e implantar um curso sobre Empreendedorismo voltado para as questões 

que envolvem a contemporaneidade.  

 

Palavras-chave: Gestão Educacional, Interdisciplinaridade, Empreendedorismo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SILVA, Jerley Pereira da.  Educational management and interdisciplinarity: 

organization of a course on contemporary entrepreneurship. The researcher’s 16-

year experience in Educational Management has led him to different questions to 

elaborate this doctoral thesis. The instrument used in the writing of the thesis is the 

narrative mode, in order to expose his personal and professional trajectory. The 

researcher mentions and highlights the rise of awareness, through the studies on 

interdisciplinarity, and presents those studies in an innovative way. By using 

Fazenda’s records in classes from 2015 to 2018, the researcher selects Fazenda’s 

answers to various questions, which are highlighted in the opening of each chapter 

and also thoroughly contemplated in one single chapter. With this methodology, the 

reader will be in touch with Fazenda’s interdisciplinarity throughout the entire reading 

of the thesis. The educational manager researcher’s narrative indicates his concern 

with the constant improvement of knowledge and skills in his position, both in terms 

of qualification and practice. He proposes, to educational managers of the 21st 

century, the possibility of rethinking their function, so that, by including the study of 

interdisciplinary assumptions in their qualification, they are able to innovate. 

Throughout this research process, he implements a discipline which contemplates 

interdisciplinary projects in different courses, and invites researchers who are 

especially involved with practices to be part of the academic staff. The result of this 

experience contributes to this research and motivates the researcher to organize and 

implement a course on Entrepreneurship focused on contemporary issues.  

 

Keywords: Educational management; Interdisciplinarity; Entrepreneurship.  
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“A importância da pesquisa: as pessoas querem se eternizar...” (Fazenda, 2018). 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Concluí o mestrado recentemente e não esperava começar o doutorado na 

sequência. Aproveitei a oportunidade de o projeto ser bem avaliado e aprovado. 

Posso afirmar que foi a melhor decisão que já tomei, não podemos perder as 

oportunidades, não podemos deixar o “trem” passar sem entrar em um dos “vagões”. 

 

Um projeto de doutorado não trará simplesmente mais um título, vai além da 

projeção da titulação do profissional e devemos valorizar a magnitude desse projeto. 

Tem sua relevância acadêmica, profissional e pessoal. 

 

Assim como no mestrado, o doutorado se constitui de uma seleção de pequenos 

ensaios que se formam ao redor da sua proposta central. Esse é o início da sua 

pesquisa. A pergunta inicial, geralmente não tem resposta e então essa pergunta vai 

se desenvolvendo e ganhando amplitude ao longo do tempo. 

 

No doutorado dei sequência à pesquisa do mestrado. Para mim foi surpreendente 

poder sentir minha evolução no processo, fundamentei degraus, camadas, níveis de 

entendimento sobre o assunto pesquisado. 

 

Perceber a relevância do Gestor Educacional em uma instituição de ensino superior 

e seu comportamento em uma sala de aula, ao mesmo tempo aproveitar o 

conhecimento da vivência em outras áreas, tais como: educação e saúde e tudo 

isso, sem esquecer a minha história de vida, pois a considero fundamental nesse 

processo. 

 

Não podemos deixar de resgatar o passado, pois a complexidade da rapidez das 

mudanças em nosso dia a dia nos sufoca e não podemos deixar que essas 

mudanças, interfiram em nossos projetos pessoais. Considero que devemos sempre 

buscar o conhecimento e aprimorar as habilidades. Devemos acreditar na proposta 
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de melhoria apresentada no projeto de doutorado e não podemos deixar que as 

políticas que regem a Educação do nosso país, interfiram direta ou indiretamente em 

nosso projeto, sempre acreditando e fazendo com que ele se torne realidade, 

desenvolvendo com alegria os momentos mais complexos. 

 

Fase concreta 

 

Inicio esta tese mostrando meu reconhecimento ao que vivi, ao tempo que respeitei 

de meu aprendizado. Pontuo minha evolução como pesquisador, ouvinte, 

aprendente. Passei por muitas modificações e nos últimos anos, consegui muitas 

parcerias, aprendi muito estudando com Fazenda1 e pesquisando com alguns 

colegas dos Grupos de pesquisa os quais faço parte: GEPI2 e IN M TRA3.  

 

Retorno aos meus sonhos de valorizar os Gestores Educacionais, pois eles são 

imprescindíveis para as Instituições de Ensino e são cobrados diretamente por 

resultados, envolvidos nos planejamentos para obtenção de sucesso, mas nem 

sempre estão preparados para lidar com conflitos, mudanças de rotas e/ou 

tomadas de decisões imprevistas que alteram o direcionamento do planejado, a fim 

de evitar o fracasso.  

 

Segundo Senge (2007, p. 21) o aprendizado nos leva a ver o mundo no âmbito das 

categorias com que nos sentimos mais à vontade. Nossa tendência é descartar 

ações as quais desconhecemos ou não confiamos e normalmente agimos para 

defender nossos interesses. Por isso, para que o Gestor Educacional possa agir e 

ter autonomia, é imprescindível que ele tenha apoio total de seus superiores para 

poder inovar e buscar novas parcerias. Assim, suas decisões podem ser mais 

equilibradas, sensatas e eficazes a respeito dos comportamentos administrativos e 

gerenciais que predominam no ambiente de trabalho e de seus reflexos sobre os 

negócios das organizações Institucionais.  

 

                                                 
1 Ivani Catarina Arantes Fazenda: orientadora desta tese. 
2 GEPI: Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade, certificado pela PUC/SP. 
3 IN M TRA: Interdisciplinaridade: Movimento e transformação? Núcleo de Estudos e Pesquisas, 
certificado na Universidade Paulista – UNIP/SP. 
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Senge (2007, p.23) pontua que todo aprendizado está ligado ao pensar e fazer e ao 

interagir no mundo, o ser humano desenvolve capacidades. 

 

Sendo assim, meu desejo é transmitir um conjunto de conhecimentos que 

favoreçam o desenvolvimento de competências intelectuais, organizacionais, 

metódicas, sociais e políticas, assim como das habilidades humanistas, conceituais 

e técnicas com o intuito de despertar a vontade de mudar a prática da Gestão 

Educacional. Torna-se importante assegurar níveis de competitividade em face das 

transformações que vêm ocorrendo no âmbito das organizações e, apesar das 

exigências de agilidade nas decisões, o mais importante que a solução em curto 

prazo, é a espera pelo momento certo de apresentar um projeto, uma proposta 

inovadora. 

 

A Interdisciplinaridade me permitiu ser uma pessoa bem mais consciente de 

minhas responsabilidades e mais sensível para escutar e agir. Valorizo minha 

escuta, aceito minhas limitações e meus desafios são respeitar as diferenças e 

manter olhar diferenciado com equilíbrio nas decisões, pois harmonia e sensatez 

são fundamentais na convivência com alunos e professores. 

 

Hoje consigo, com humildade, propor aos dirigentes da Instituição onde atuo, 

posições mais claras e definidas. A ponderação se faz presente para buscar minha 

evolução, meu desenvolvimento pessoal e aperfeiçoamento profissional. 

 

A reflexão sobre o tema Gestão Educacional é ousar o pensamento e realizar o 

fazer de maneira prática e sempre apoiada em uma teoria que busca unir a 

comunicação. Nela é necessária uma vivência interdisciplinar, pois teremos um 

resultado satisfatório, quando pudermos dialogar com as demais áreas do 

conhecimento. 

 

Para poder demonstrar todas essas fases de minha vivência como Gestor 

Educacional, até chegar na implantação de um novo curso, optei por subdividir 

essa tese em:  
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Revisita à dissertação, no capítulo 1, para que eu pudesse fazer uma parada para 

recomeçar.  

 

No capítulo 2, apresentarei meu novo contexto de vida, incluindo toda minha 

trajetória profissional.  

 

No capítulo 3 a Interdisciplinaridade será representada por mensagens de Fazenda, 

registradas por mim, durante aulas e encontros. São fragmentos de respostas dadas 

por ela, às questões apresentadas nesses momentos. Parte deles virão abrindo 

desde a introdução até todos os capítulos da tese. 

 

No capítulo 4 serão apresentadas as funções que exerço como Gestor Educacional 

tendo como base a Interdisciplinaridade em minhas ações. 

 

No capítulo 5 apresentarei minha experiência de Gestor Educacional na docência e 

a experiência com uma disciplina em projetos interdisciplinares. 

 

No capítulo 6 darei ênfase para a organização e implantação de um curso de 

Empreendedorismo voltado para as questões que envolvem a contemporaneidade.  

  

Nas considerações, refletirei sobre todo o tempo que vivi, na ordem cronológica4 ou 

kairológica5 e os resultados obtidos nesse processo colocando em prática o que a 

Interdisciplinaridade de Fazenda anuncia. 

 

Fase simbólica anterior 

 

Importante destacar a metáfora6 para cada fase da vida. A simbologia me ajuda a 

desamarrar minhas dúvidas. Posso encontrar palavras, frases que me 

                                                 
4 Cronos, do grego choronos é considerado o espaço de tempo. É ligado ao tempo sequencial. A 
ordem cronológica  para análise da história, aparece em décadas ou  séculos. Para estabelecer 
ordem cronológica para atividades do dia, recorre-se aos minutos ou às horas. 
(https://conceito.de); (https://www.meusdicionarios.com.br); (https://www.dicio.com.br). 
5 Kairós, palavra grega, com significado de momento certo. Um tempo não planejado. Um momento 
indeterminado no tempo em que alguma coisa especial acontece 
 (https://www.meusdicionarios.com.br). No âmbito religioso, a palavra kairós é utilizada no sentido de 
"tempo espiritual" ou "o tempo de Deus". (https://www.significados.com.br.) 

https://conceito.de/
https://www.meusdicionarios.com.br/
https://www.dicio.com.br/
https://www.meusdicionarios.com.br/
https://www.significados.com.br/
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representem. Relembro a metáfora utilizada em minha dissertação, em outro 

aprendizado: o preparo da terra. Nela pude expor minhas ideias, identificar os 

detalhes da terra que sou e na que me transformo a cada dia. Sei que terei 

continuamente a oportunidade de me questionar e respeitar “o tempo”, o qual 

escolhi, para me representar nessa nova fase em que estou.  

 

Fase simbólica atual 

 
 

“O tempo passa e nem tudo fica 

A obra inteira de uma vida 

O que se move e 

O que nunca vai se mover... 

O passado está escrito... 

O tempo engana aqueles que pensam 

Que sabem demais, que juram que pensam 

Existem também aqueles que juram 

Sem saber”. 

 
(Nenhum de Nós - Sobre o Tempo) 

 

Encontrei na palavra tempo minha representação simbólica atual. O que significa o 

tempo7? Encontrei nele semelhanças com a Interdisciplinaridade. Humildade? 

Desafio? Espera? Diálogo? Escuta? Compartilhar? Evolução? Paciência? 

Generosidade? Minha trajetória é uma metamorfose. Aprendi em cada momento, 

enriqueci meu caminho com cada emoção, cada acontecimento, cada avaliação e 

reflexão. 

 

Pesquisei letras de músicas que representem o tempo, selecionei algumas delas e 

alguns versos para encerrar os capítulos desta tese, pois a palavra tempo é muito 

importante para mim. Ela é aprendizado, sucesso, vontade de melhorar, querer 

seguir, sem perder oportunidades de me constituir em um Ser melhor.  

                                                                                                                                                         
6 A metáfora, segundo Gauthier (apud Fazenda 2011), tem um status ambíguo na linguagem, é uma 
comparação implícita entre termos oriundos de registros heterogêneos. Está entre o mundo do 
sentido e o mundo da referência. A metáfora visa a algo que não está dado, não está presente, ela dá 
vida a um produto da imaginação. 
7 Na linguística há uma única palavra para designar o tempo, que é ela própria (a palavra tempo). Os 
gregos utilizavam para essa representação: Cronos e Kairós (https://www.meusdicionarios.com.br). 
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“O planejamento interdisciplinar é feito por perguntas: a primeira pergunta é a 

existencial: quem sou eu, o que faço, como é minha vida...” Fazenda (2018).  

 

 

1  REVISITA À DISSERTAÇÃO: O pesquisador faz uma parada para 

     recomeçar. 

 

 

Minha apresentação:   

 

Formação: 

  

Técnico Agrícola 

   Bacharel em Administração 

            Licenciado em Pedagogia 

     Mestre em Educação: Currículo 

 

 

Experiência Profissional 

   

Empresário 

   Docente 

    Gestor Educacional (Interdisciplinaridade) 

 

 

Ao retornar ao passado não muito distante resgato o sumário de minha dissertação 

Interdisciplinaridade na Gestão Educacional: Utopia ou Possibilidade?  
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Para aquele momento optei por construir um sumário fazendo analogia entre as 

fases do plantio e a palavra escuta em meu aprendizado. 

 

O PREPARO DA TERRA 

A ESCOLHA DO TERRENO: A Escuta interior. 

A ANÁLISE DO SOLO: A Escuta do desejo profissional. 

O PREPARO DO TERRENO: A Escuta em busca do sentido de um Gestor 

Educacional. 

ELIMINAÇÃO DE FUNGOS: A Escuta das dificuldades. 

MARCAÇÃO DO SOLO: A Escuta para as mudanças. 

ABERTURA DO SOLO: A Escuta das possibilidades Interdisciplinares. 

O PLANTIO DAS MUDAS: A Escuta para o novo momento. 

COLHEITA: A Escuta compartilhada na formação dos Gestores. 

O RESULTADO DO PREPARO DA TERRA ATÉ A COLHEITA. 

 

Utilizei-me, naquele momento, do instrumental de narrativa para expor minha 

trajetória pessoal e profissional. Optei pela mesma estrutura para dar continuidade a 

esta tese. Segundo Varella (2008, p. 111) “a narrativa é uma tentativa de dar acesso 

a um percurso interior que evolui correlativamente para um percurso exterior 

caracterizado por acontecimentos, relações, vivências e encontros." Assim farei uma 

revisita ao meu percurso, em tom narrativo descritivo. Resgatarei um pouco de 

minha história profissional até chegar ao doutorado. 

 

Em meus estudos, a partir da década de 80, surgiram reflexões mais significativas e 

inovadoras em relação às escolas, principalmente ao se tratar de Gestão 

Educacional. Por esse motivo, a dissertação teve por objetivos apresentar as novas 

proposições sobre aspectos históricos da área da Administração e de que maneira 

abri minha consciência, mediante os estudos da Interdisciplinaridade.  
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A abordagem teórica na área da Interdisciplinaridade foi fundamentada em Ivani 

Fazenda e no campo da Administração, em Idalberto Chiavenato.  Minha narrativa 

mostrou a preocupação no constante aprimoramento de saberes e habilidades de 

minha função, por meio de capacitação e da prática. Minha dissertação foi um alerta 

ao Gestor Educacional, dando a ele a possibilidade do repensar sua função, a fim de 

que, ao incluir o estudo dos pressupostos interdisciplinares em sua formação, todos 

pudessem se beneficiar com a mudança de atitudes, principalmente alunos, 

professores e Instituição de ensino. 

 

Narrei parte de minha história, principalmente de minha formação para entender os 

momentos os quais estava vivendo. 

 

Resgatar a importância de ter sido técnico-agrícola me ajudou aprender a ouvir o 

silêncio da terra e de ter cuidados. Essa foi a semelhança encontrada com a função 

que exerço, tanto na docência como de Gestor Educacional. 

 

Minha formação8 inicial levou-me a aprender muito com tudo que a natureza 

proporciona. A sensibilidade de ouvir a terra, cuidar dela e vê-la produtiva foram 

detalhes desenvolvidos e captados durante o curso de técnico agrícola. Isso 

contribuiu muito para que eu seguisse na vida com mais sensibilidade, com mais 

respeito a tudo e a todos. 

 

Talvez esses sejam pontos importantes que me aproximaram da 

Interdisciplinaridade e da Professora Dra. Ivani Fazenda, a quem fui apresentado por 

uma amiga e que me acolheu com muito carinho, delicadeza e generosidade. Ao 

frequentar seu Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade- 

GEPI9/PUCSP/CNPQ/UNESCO, fui também acolhido com respeito pelos 

pesquisadores. Todos esses fatores permitiram-me reavaliar meus valores mais 

                                                 
8 Técnico Agrícola: entre as atividades exercidas estão prestar assistência técnica e exercer 
algumas tarefas, entre elas: execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo 
até a colheita, armazenamento, comercialização e industrialização dos produtos agropecuários. 
9 GEPI/PUCSP/CNPQ/UNESCO - Grupo de Estudos e Pesquisa em Interdisciplinaridade foi criado 
em 1981 pela Profa. Dra. Profa. Ivani Catarina Arantes Fazenda, vinculado à Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo. O Grupo teve seu reconhecimento pela CAPES em 1986. É composto por 
pesquisadores atuantes nas mais variadas áreas do saber que refletem sobre a Interdisciplinaridade. 
O GEPI construiu ao longo de sua história parcerias de pesquisa entre grupos de estudo sobre a 
Interdisciplinaridade no Brasil e no Mundo. Disponível em: http://www.pucsp.br/gepi/. 

http://www.pucsp.br/gepi/
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íntimos, comparando-os com tudo o que ouvia. Percebi proximidade e semelhança 

de pensamento. Tive a certeza de que havia encontrado um novo caminho e que 

faria parte dele com muito entusiasmo. Levaria adiante meus estudos e aos poucos, 

como ouvinte, com humildade e com desejo de entender o que é 

Interdisciplinaridade, aprenderia e apreenderia. 

 

Ao deslocar esse encontro com a Profa. Dra. Ivani Fazenda e GEPI, para o espaço 

da produção agrícola descobri analogias: tem tudo a ver com o preparo da terra, 

como adubá-la, para quê, ao ser recebida a semente, esta poderá germinar com 

força, com beleza, com consistência etc. Assim, senti o caminhar da Profa. Dra. Ivani 

Fazenda. Percebi em suas aulas, seu cuidado com os alunos pesquisadores e 

orientandos, abrindo caminho, extraindo deles o melhor de suas essências, 

concorrendo para a germinação, o florar e o produzir frutos. Proprietária de uma 

terra fértil, incentiva seus pesquisadores ao esforço produtivo, como foi meu caso. 

Segundo Kachar (2000, p. 2) “Fazenda é gestora de fértil produção”. 

 

Durante dois anos não me manifestei, apenas aprendi ouvindo, subtraindo e 

sentindo suas palavras, para que eu pudesse me conscientizar do novo caminho 

que estava sendo amavelmente convidado a trilhar. Embalado pela voz de Freire 

(1996), para quem o exercício da escuta possibilita a difícil lição de transformar o 

discurso e modificar a prática, percebi, que a cada aula, a Profa. Dra. Ivani Fazenda, 

pacientemente, preparava o terreno, o solo, como um bom agricultor o faz. Cuida de 

quem ouve suas palavras, proporcionando-lhes a oportunidade do conhecimento, 

por esse motivo não poderia mais pensar na terra seca, sem vida, sem água, com 

dificuldades de ser adubada. 

 

A Profa. Dra. Ivani Fazenda possibilitava-me a oportunidade de me renovar, com 

lições profundas da terra, do solo, do conhecimento interdisciplinar. O que mais 

chamou minha atenção foi seu jeito peculiar de conduzir as aulas, sem exceder na 

dose para a busca do conhecimento e, sobretudo, respeitando os limites de cada 

um, assim como o produtor respeita a natureza, que muitas vezes é cruel com as 

suas oscilações nos períodos de seca e no excesso de chuvas. Esses excessos 

prejudicam a germinação das sementes, mesmo que o solo tenha sido bem 
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preparado, com todos os nutrientes necessários para que se produza o crescimento 

da planta e que esta gere bons frutos. Esse é um sinal de que o agricultor tem de ser 

cuidadoso, desenvolver essa escuta para a terra, para suas necessidades, para o 

seu tempo, para sua sensibilidade. O mesmo acontece com os alunos que tem o 

privilégio de participar das aulas da Profa. Dra. Ivani Fazenda, no Grupo de Estudos 

e Pesquisa em Interdisciplinaridade GEPI/PUCSP/CNPQ/UNESCO, sempre 

recebendo todo o carinho e oportunidades que devem ser cuidadosamente 

aproveitados. Posso afirmar que foi o que aconteceu comigo. 

 

Em meu dia a dia como docente ou Gestor Educacional, procuro compartilhar com 

os alunos tudo que aprendo nas aulas com a Profa. Dra. Ivani Fazenda, sempre 

preparando-os para um mercado que cada dia está mais exigente. Aqueles que 

buscam o conhecimento estão perto do solo arado, porque recebem as informações 

apresentadas e podem discutir como devem ser aplicadas. Isso é mostra de que um 

terreno bem preparado tem condições de receber as sementes (ideias) e assim 

poder vê-las brotar para colher seus resultados, colher frutos, colher as 

oportunidades que aparecem no seu cotidiano. 

 

Consigo, hoje, perceber-me sendo preparado para receber a semente. Se estamos 

sempre em um solo em busca dos nutrientes, de novos conhecimentos para 

podermos ser germinados, tendo oportunidades em um cenário cada vez mais 

competitivo, poderemos ter as recompensas. 

 

Para a colheita, devemos estar bem fortes, bem preparados para podermos 

germinar e proporcionar aos nossos alunos um conhecimento básico que os 

impulsione a avançar na vida, pois estão em terras muitas vezes despreparadas, 

com poucos nutrientes, com poucos conhecimentos e oportunidades, mas com 

certeza recebendo adubo, a colheita será fértil. 

 

Recordo-me quando preparava o solo, o cuidado em mexer com a terra, com a vida 

microscópica que habita esse ambiente, o respeito com todo o processo, essa 

ligação com a terra era minha vida naquele momento. O que sinto é que muitas 

vezes, hoje, sou o terreno que se prepara, algumas vezes sou a semente e outras 
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vezes sou o resultado de tudo. Eu faço parte da terra de outro Estado, a Bahia e 

estou em uma terra emprestada, mas onde finquei minhas raízes. Nasci na terra 

baiana, que embora em sua realidade seja seca, produz com criatividade e riqueza 

as diferentes expressões artísticas, seja da música, da dança, dos ritmos. Esse fato 

me leva a pensar: será que há alguma terra realmente seca?  Se a Profa. Dra. 

Ivani Fazenda é a terra fértil, humildemente sou apenas uma semente em busca da 

germinação. Para isso estou estudando autores que me trarão esse adubo de que 

necessito continuamente. 

 

Lendo o artigo de Kachar (2000, p. 2), chamou minha atenção em suas palavras, 

quando diz que “a pesquisa interdisciplinar é um processo em construção”. Mais do 

que produções, são processos vividos de intensa transformação, em busca da 

realização de sonhos, ideais, utopias, que todo educador traz na bagagem da sua 

história. São práticas interdisciplinares vividas e reapresentadas na forma de 

investigação para gerar contribuição à educação e aos educadores. Mais do que 

teses sem alma e repletas de teorias ou compilações, que preenchem os vazios das 

prateleiras das bibliotecas, são investigações que circulam pelas mãos de leitores 

sedentos de conhecimento e de resultados de práticas reais. São leituras 

instigantes, que levam o leitor a visitar outros territórios e expandir seus horizontes. 

Requerem do investigador uma disciplina de permanência, habitar o objeto de 

pesquisa e ser habitado por ele. Paixão e mergulho na própria história como 

educador e pessoa. Paciência para saber cultivar e saber esperar pelo nascimento 

da pesquisa como objeto de estudo. Será mais um tipo de gestação? 

 

Nesse processo, ao encerrar meus estudos para esta tese, sinto-me renascer, nessa 

busca do conhecimento, surge um diferencial em mim, um novo pesquisador. 

 

Foi importante entender sobre a utilização do tempo passado, e me prepara para o 

possível amanhã. Seja no tempo pessoal ou profissional, tenho que, de forma 

intencional e planejada, estar atento ao que posso melhorar, modificar. 

 

Cursei Administração de Empresas e fui um dos fundadores da Empresa Júnior na 

Universidade em que estudava e seu objetivo principal era proporcionar aos 
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estudantes a vivência da Gestão. Idealizávamos cursos, assessorávamos e 

encaminhávamos estagiários para empresas. Por me dedicar a esse trabalho, 

elegeram-me presidente desta Empresa Júnior que representou um enorme 

aprendizado para o meu desenvolvimento profissional. Tinha a oportunidade de ter 

contato com empresas, conversava com executivos, cada dia mais estimulado, 

desenvolvia projetos e fazia parcerias. Aos poucos superava minhas dificuldades de 

comunicação, tinha de conversar com pessoas de diferentes cargos. 

 

Terminei minha dissertação em 2013 perguntando até que ponto é possível haver 

um Gestor Educacional Interdisciplinar nas Instituições de Ensino Superior?  

 

Nela pude fazer alguns questionamentos a respeito da função de Gestor e optei por 

dar continuidade nesse trabalho com alguns questionamentos.  

 

O que será necessário para que o Gestor Educacional possa enfrentar o século XXI 

com sucesso?  

Quais as propostas?  

Que mudanças ele deve sugerir às Instituições, para que novos caminhos se 

abram?  

De que maneira o Gestor poderá contribuir com os professores que ainda não 

exercitam, em seu dia a dia, posturas diferenciadas em sala de aula?   

 

Será possível apresentar um curso com novos paradigmas para a 

contemporaneidade? Qual será seu diferencial? 

 

Uma de minhas características principais em meu dia a dia, no exercício de minha 

função como Gestor Educacional, é a escuta. Tenho de exercitá-la todo o tempo e 

por ser ela um dos pressupostos da Interdisciplinaridade, questiono-me mais uma 

vez se terei aprendido a valorizar o vivido e dar um novo sentido ao meu processo 

interior?  
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Nesta pesquisa de doutoramento revisitarei novamente minha história de vida e 

principalmente o que aconteceu em minha vida profissional após a defesa de minha 

dissertação de mestrado, quais contribuições eu pude exercer em meu ambiente de 

trabalho. Além disso destacarei tudo o que fiz e tenho realizado com esse novo olhar 

interdisciplinar, inclusive narrando práticas realizadas em uma disciplina de projetos 

interdisciplinares e o desenvolvimento e implantação de um novo curso de 

Graduação voltado ao Empreendedorismo. 

 

Considero importante resgatar a fala de um dos pesquisadores do GEPI e membro 

de minha banca que destaca, que em “toda jornada há um começo e um possível 

fim, posso também transformar o fim em pausa e reiniciar outras jornadas em busca 

de significados com os companheiros da Educação: essa é a minha marca como 

professor” (SOUSA, 2009). 

 

 

“Tempo e espaço navegando 

Todos os sentidos... 

Pães de Açúcar 

Corcovados 

Fustigados pela chuva 

E pelo eterno vento... 

Água mole 

Pedra dura 

Tanto bate 

Que não restará 

Nem pensamento... 

Tempo Rei! 

Oh Tempo Rei! 

Oh Tempo Rei! 

Transformai 

As velhas formas do viver 

Ensinai-me 

Oh Pai! 

O que eu, ainda não sei 

Mãe Senhora do Perpétuo 

Socorrei!...” 

 

(Gilberto Gil - Tempo Rei) 
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“Quando se fala de interdisciplinaridade tem de se falar da categoria de encontro... 

sem estabelecer regras, oferecer espaços, projetar, planejar esses encontros, não 

pode haver troca. Nesse momento o professor se sente muito subestimado, fora do 

processo. O principal fator que propulsiona o ensino de qualidade é a criação” 

Fazenda (2018).   

 

 

2  VISITA AO NOVO CONTEXTO DE VIDA E PROFISSIONAL DO 

    PESQUISADOR. 

 

 

Estou há mais de 16 anos em uma Instituição de Ensino Superior. Ao revisitar minha 

história pessoal e profissional, penso em tudo que realizei. Ali já vivenciei diferentes 

projetos e também já passei por várias fases. Exerci as funções de Assistente de 

coordenação, Coordenador Pedagógico e Gestor Educacional. Aprendi a conviver 

com Gestores que ali estiveram e com respeito, escuta e humildade apreendidos 

nos estudos da Interdisciplinaridade pude conviver harmoniosamente com os 

colegas.  

 

A nova gestão está preocupada em melhorar, diferenciar, aprimorar e dar 

oportunidades de crescimento aos profissionais que fazem parte da Instituição. 

Espero corresponder a essa nova atribuição de liderança. 

 

Terminei minha dissertação certo de que é possível haver um Gestor Educacional 

Interdisciplinar nas Instituições de Ensino Superior. Continuo trabalhando na mesma 

Instituição de Ensino Superior, gosto do local, das pessoas, sou dedicado e me sinto 

parte dali.  

 

Estou como Coordenador Pedagógico dos cursos tecnológicos: Processos 

Gerenciais, Logística e Empreendedorismo. Responsável pelos procedimentos do 

ENADE. Gerencio os Projetos Interdisciplinares dos Cursos Processos Gerenciais, 

Logística e Empreendedorismo. Docente das disciplinas: Planejamento Estratégico; 



 

 

29 

 

Inovação e Criatividade; Fundamentos da Administração; Metodologia Científica; 

Plano de Negócios; Estratégia Empresarial.  

 

Na Educação Superior a exigência é muito grande com publicações. Por esse 

motivo me dediquei a escrever textos para participar de diferentes eventos. 

Desenvolvi pesquisas e fui palestrante. Escrevi capítulos para duas obras10 de 

Fazenda e Varella. Assumi a função de assistente técnico dessas citadas e de 

outras11 duas, sendo que em uma12 delas fui também autor com Varella.  Organizei 

em parceria, diferentes eventos. Nesses últimos anos estou me preparando muito, 

participei de vários cursos, principalmente na área da Metodologia Ativa13. Participo 

da formação de professores para a utilização dessa ferramenta educacional.  

 

Sempre que posso trabalho com os pressupostos da Interdisciplinaridade, 

principalmente com uma disciplina específica em projetos interdisciplinares. Nela 

tenho a oportunidade de aplicar os ensinamentos adquiridos com alguns autores 

lidos, entre eles Fazenda, Varella, Japiassu, Chiavenato, Picollo, Espírito Santo, 

Souza, Hoyos e Masella. Em Fazenda, encontrei o estímulo para inovar e ter a 

escuta necessária no contato com professores, gestores e alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Obras: Gestão Educacional e Interdisciplinaridade: desafios e possibilidades; Projetos e 
práticas interdisciplinares: movimento e transformação? Volume 1 Sementes de Gentileza, 
ambas das autoras: Ivani Catarina Arantes Fazenda e Ana Maria Ramos Sanchez Varella. 
11 O momento atual da Interdisciplinaridade: estudos de 2012 a 2014, de Ana Maria Ramos 
Sanchez Varella. 
12 Percurso de um Núcleo de Estudos e Pesquisas: Interdisciplinaridade ou Metodologia Ativa? 
Autores: Ana Maria Ramos Sanchez Varella e Jerley Pereira da Silva. 
13 Metodologia Ativa: Processo amplo e possui como principal característica a inserção do aluno 
como agente principal responsável pela sua aprendizagem, comprometendo-se com seu aprendizado 
(Wikipédia). 
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A Interdisciplinaridade está em minha vida, nas minhas atitudes, aprendendo a 

valorizar o vivido e dar um novo sentido ao meu processo interior. Segundo Japiassú 

(2000, p.11): 

 

“Desde os Gregos, a razão constitui o traço mais característico do ser 

humano. Seus dois caracteres são: a) sua capacidade de conhecer o 

universal e o abstrato; b) sua exigência de conhecer o “porquê” das coisas 

(exigência que conduz o homem a argumentar dedutivamente, isto é, a 

estabelecer vínculos de consequência lógica entre enunciados). Por serem 

típicos de todo ser humano, esses dois caracteres fundam seu modo próprio 

de intencionalidade. Só ele pode intencionar (“voltar-se para” e “tornar 

presente a si”) as coisas e suas imagens. É o único ser capaz de 

intencionar o abstrato: tomar consciência do que é puramente possível”. 

 

Sou o exemplo de que tudo pode tornar-se possível quando se há o desejo de 

realização. Ao reavivar meu processo de desenvolvimento acadêmico, fui 

construindo minha história, refletindo sobre os ensinamentos de cada local, cada 

encontro em que estive levando temáticas diferentes e aprendendo muito. 

 

Por esse motivo compartilho, no quadro a seguir, essa minha trajetória, de 

participações em diferentes locais nos anos de 2016 a 2017.  
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Participações em eventos de 2016 a 2017.  

 

 

Período Evento Local Data 

2016 

 
VIII Congresso ICLOC de 
Práticas na Sala de Aula 
 

Colégio Dante 
Alighieri - SP 

14 de maio 

 
Pré-lançamento do livro 
Gentileza 
 

Legião da Boa 
Vontade LBV - SP 

16 de junho 

Projeto Sementes de 
gentilezas: 

Universidade 
Paulista UNIP 

Campus Paraíso 
SP 

30 de junho 

 
I Seminário Internacional 
Aprendizagem Autorregulada e 
Motivação 
 

FE – Unicamp - SP 06 a 08 de julho 

 
V Congresso Saberes da 
Docência “Aprendizagens 
centradas no aluno” 
 

Colégio Magister 
SP 

26 de julho 

SIPAT: Semana de Prevenção 
de acidentes de trabalho 

Hospital Mário 
Covas 22 de setembro 

Santo André - SP 

Projeto Sementes de 
gentilezas: 

Universidade 
Paulista UNIP 

Campus Bacelar 
SP 

29 de setembro 

Fórum da Educação 
Centro Universitário 
Ítalo Brasileiro – SP 

13 de outubro 

 
8º Congresso Nacional dos 
Profissionais da Educação 
 

SukyoMahikari -SP 15 de outubro 

 
Sementes de gentilezas: 
movimento e transformação? 
 

Universidade de 
São Paulo - USP 

25 de outubro 

Apresentação da Metodologia 
do IN M TRA 

Universidade 
Paulista UNIP 

Campus Paraíso 
SP 

10 de novembro 
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Período Evento Local Data 

2017 
 

 
Lançamento do Livro Gestão 

Educacional e 
Interdisciplinaridade: desafios 

e possibilidades 
 

Pontifícia 
Universidade 

Católica de São 
Paulo 

PUC – SP 

09 de março 

Gentilezas no lazer - Fase 1 
Clube Atlético do 

Ipiranga - SP 
09 de abril 

 
Congresso Católico de 

Educação 
 

Centro Universitário 
Ítalo Brasileiro – SP 

06 de maio 

Gentilezas no lazer - Fase 2 
Clube Atlético do 

Ipiranga - SP 
07 de maio 

STHEM Brasil – Consórcio IES 
Brasileira e LASPAU 

UNISAL Centro 
Universitário 

Salesiano de São 
Paulo  

Lorena - SP 

22 a 26 de maio 

14th CONTECSI - International 
Conferenceon Information 
Systems and Technology 

Management 

Faculdade de 
Economia, 

Administração e 
Contabilidade da 
Universidade de 

São Paulo - 
FEAUSP 

24 a 26 de maio 

IX Congresso ICLOC de 
Práticas em Sala de Aula 

Colégio 
Presbiteriano 

Mackenzie – SP 
27 de maio 

 
Gentilezas dos animais com os 

homens 
 

Obelisco da Cidade 
de São Paulo 

28 de maio 

 

 

“Eu vejo o futuro repetir o passado 

Eu vejo um museu de grandes novidades 

O tempo não para 

Não para, não, não para 

Eu não tenho data pra comemorar 

Às vezes os meus dias são de par em par 

Procurando agulha no palheiro.” 

 

(Cazuza - O Tempo Não Para) 
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“Colocar no papel a narrativa é muito significativa.  Você tem de acreditar em você, 

mesmo que outros não acreditem” (Fazenda, 2018). 

 

 

3  INTERDISCIPLINARIDADE. 

 

 

Estou me preparando há 4 anos para esse momento tão importante de 

encerramento da pesquisa de meu doutorado. Questionamentos profundos sobre o 

que é pesquisar e como se processa a pesquisa na interdisciplinaridade ainda 

me angustiam e me fortalecem para me aprofundar nos estudos, principalmente de 

Fazenda, precursora dos estudos sobre Interdisciplinaridade no Brasil. 

 

Este capítulo é especial. É uma pequena mostra da ação marcante da 

Interdisciplinaridade no momento da fala de Fazenda. Filmei e gravei, durante o 

período de 2016 a 2018, suas mensagens, respostas dadas por ela, às questões 

apresentadas durante aulas e encontros. Nesta tese serão destacados poucos, mas 

intensos fragmentos, escolhidos para demonstração do que virá no futuro mais 

próximo, porque estou em profundos estudos para me aprimorar no diálogo com 

Fazenda e com autores renomados que estudam a mesma proposta. 

 

Estou no papel de observador crítico, aproveitando os momentos de captação das 

mensagens de Fazenda, sem análises, é o grande diferencial dessa parte da 

pesquisa. A Profa. Dra. Ivani Fazenda possibilita-me a oportunidade de me renovar, 

com lições profundas. Ela cede as palavras, esse é seu jeito, hoje, de conduzir as 

aulas. Respeita seus limites e os de sua plateia. 

 

Coloquei em prática conselhos de Fazenda, que incentivam seus pesquisadores a 

registrar o que fazem e o que falam e assim o fiz. Ao filmar e gravar quase todas as 

aulas, não perdi uma só palavra emitida pela Profa. Dra. Ivani Fazenda. Esse 

comportamento de atenção me proporcionou a oportunidade do rever, recortar, 

reconstruir conhecimento. O leitor se deparará com Fazenda, com a sua fala livre 

com o seu conteúdo repleto de profundidade. 
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Selecionei assuntos que não são apenas desabafos, mas conteúdos que podem 

gerar outros conteúdos. Aprendi novas possibilidades de exercitar vivências, de 

estudar e poder fazer comparativos entre o que a autora escreve e o que fala. A 

abordagem teórica deste capítulo vai além dos livros da autora. A riqueza do 

material recolhido vai além da compilação de alguns livros de sua obra. 

 

A escuta, o olhar, a captação dos sentidos, sentimentos e realidade trarão para esse 

capítulo da tese, o diferencial.  

 
A seguir alguns recortes de suas mensagens: 

 

“Colocar no papel a narrativa é muito significativa”.  “Você tem de acreditar em você, mesmo que 

outros não acreditem” (Fazenda, março, 2018). 

 

“Quando se fala de Interdisciplinaridade tem de se falar da categoria de encontro...Sem estabelecer 

regras, oferecer espaços, projetar, planejar esses encontros, não pode haver troca. Nesse momento 

o professor se sente muito subestimado, fora do processo, o principal fator que propulsiona o 

ensino de qualidade é a criação” (Fazenda, março, 2018). 

 

“O planejamento nasce da situação. Existem regras para se planejar. Numa dimensão 

interdisciplinar você entende bem o que é projeto. Existem etapas anteriores ao projeto numa 

dimensão interdisciplinar. O planejamento pronto é cópia. Planejamento interdisciplinar é feito 

por perguntas, a primeira existencial: quem sou eu professor, o que faço e como é minha vida” 

(Fazenda, abril, 2017). 

 

“Não se pode perder nada, registrar cada etapa e rever cada uma delas, sempre perguntando e não 

concluindo. O projeto interdisciplinar é próprio” (Fazenda, março, 2018). 

 

“Toda prática que eu desenvolva é sempre provisória” (Fazenda, março, 2017). 

 

“Reconhecer-se semente, primeira célula, esse será o caminho para a árvore crescer” (Fazenda, 

março, 2017). 
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”A Psicologia analítica pode dar a alimentação para entender o sentido de coisas profundas” 

(Fazenda, março, 2017). 

 

“Ao me deparar com uma obra de arte, serei impactada pelo meu próprio sentimento. Por esse 

motivo, não é necessário estar no museu para ter essas sensações, pois a compreensão do sentido 

que cada ser tem, é uma linguagem própria, tão única que me faz transcender da humildade para 

sair da sombra e ir para a luz ” (Fazenda, março, 2016). 

 

“Um professor competente, quando submetido a um trabalho com memória, recupera a origem 

de seu projeto de vida. Isso fortalece a busca de sua identidade pessoal e profissional, sua atitude 

primeira, sua marca registrada” (Fazenda, maio, 2016). 

 

Até que ponto ao registrar Fazenda, em suas aulas, foi um caminho para meu 

progresso acadêmico? 

 

Se durante os estudos de minha dissertação, priorizei estudar no silêncio e na 

escuta, nesta fase do doutorado participei registrando falas, gestos, aulas e me 

integrei às aulas de Fazenda de forma diferente, muito mais participativo e atento. 

Esse processo me ajudou ainda mais no meu autoconhecimento. Minha trajetória de 

pesquisador recebeu um presente, foi um diferencial profundo. Aprendi muito 

fazendo isso. Ouvi-la, registrar momentos de angústia, indignação, felicidade, 

puderam me deixar muito mais perto da autora, de minha orientadora.  

 

A captação da ligação entre Gestão Educacional e interdisciplinaridade foi mais um 

avanço em minhas pesquisas.  A contribuição que eu percebo é o olhar diferenciado, 

que o Gestor tem de ter no dia a dia.  

 

Em ambas é necessário saber gestar, com maturidade, sem tirar conclusões 

precipitadas, sem negligenciar o que se passa dentro de um grupo de estudos ou 

dentro das Instituições de Ensino. A grande lição é aprender a compreender o que 

se fala e por que se fala, sem julgamentos ou opiniões únicas. 
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4  FUNÇÕES DO GESTOR EDUCACIONAL COM DIFERENCIAL 

    INTERDISCIPLINAR. 

 

 

Participei como Gestor Educacional do projeto idealizado e organizado por Varella 

para a Prefeitura de São Paulo, em 2014. Foi uma intensa experiência, pela 

exigência de todos: público e organizadora. Aprendi muito. Foi tão surpreendente o 

resultado com os Gestores da Prefeitura, que alguns de seus depoimentos foram 

colocados no livro de Fazenda e Varella14 lançado sobre o assunto. Optei também 

por resgatar o artigo que foi colocado no livro, a partir de minha dissertação. 

 

Interdisciplinaridade na Gestão Educacional 

 

Os Gestores Educacionais são profissionais muito cobrados nas Instituições de 

ensino, porque interferem diretamente no desenrolar das atividades dos docentes e 

discentes, particularmente no gerenciamento e solução dos conflitos entre as partes. 

 

O Gestor Educacional pode significar um dos diferenciais que conduzem ao sucesso 

e o asseguram (ou não) para as Instituições de ensino. Isso tem implicado maiores 

exigências sobre esse segmento do conhecimento daqueles que são os 

responsáveis pelos diversos níveis de decisão e pela multiplicação do conhecimento 

adquirido. 

 

O que é Gestão Educacional? 

 

Dentre vários conceitos, a Gestão Educacional pode ser vista como um processo 

político-administrativo contextualizado e historicamente situado. A prática social da 

Educação é organizada, orientada e viabilizada. Há uma ligação muito forte entre as 

gestões de sistemas de ensino e as políticas de educação. A Gestão transforma 

metas e objetivos educacionais em ação, o que concretiza as direções traçadas 

pelas políticas. A Gestão Educacional requer enfoques de melhores decisões a 

respeito dos rumos a seguir e se fundamenta na finalidade da Instituição e em seus 

                                                 
14 Gestão Educacional e Interdisciplinaridade: desafios e possibilidades. 
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limites da situação atual. É necessário visualizar presente e futuro com identificação 

de valores, surpresas, incertezas e as ações de todos envolvidos, o que gerará 

participação, corresponsabilidade e compromisso. (BORDIGNON e GRACINDO, 

1994, p. 56 apud HORA, 2010). 

 

O diálogo também é uma das categorias fundamentais da Interdisciplinaridade, é a 

marca de todo o processo. Para Tavares (2008), o diálogo se consolida na prática, 

numa equipe interdisciplinar. Não existe cumplicidade no trabalho do Gestor 

Educacional sem o diálogo com seus pares. Sinto ter nesse momento uma linha 

muito determinante entre a interdisciplinaridade e a Gestão Educacional. 

 

Além do diálogo, outra exigência básica inscreve-se nas variáveis ou características 

que constituem o perfil do Gestor Educacional nos sistemas educacionais: é sua 

compreensão na dimensão política de sua ação administrativa, de que ele deve 

saber romper com rotinas alienadas e sem compromissos que normalmente 

dominam as Instituições. 

 

As transformações geradas com o avanço da tecnologia nas últimas décadas tornam 

cada vez mais possível a utilização de um mesmo instrumental pelos diferentes 

níveis de concorrentes, ampliando a competitividade e destacando o papel do 

Gestor Educacional como fator determinante. 

 

Segundo Fazenda (2011, p. 20), a Interdisciplinaridade é uma questão que vem 

sendo fortemente debatida nas várias áreas do conhecimento, mas, principalmente, 

em educação, na maioria dos países ocidentais, “tanto no que se refere à 

organização profunda dos currículos, quanto na forma como se aprende e na 

formação de educadores”. Para se pensar em Interdisciplinaridade, é necessária, 

como afirma Fazenda (2011), uma profunda imersão no trabalho prático cotidiano, 

ou seja, realizar ações, que poderão gerar ambiguidades, metamorfoses e 

incertezas. A Interdisciplinaridade, segundo Fazenda (2011), exige certo 

amadurecimento intelectual e prático do pesquisador. Esse precisa se valer de um 

processo reflexivo, que vai além da abstração, fazer uso de metáforas, de atitudes e 

de sensibilizações. Fazenda (2011, p. 21) leva o pesquisador a refletir em duas 
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linhas de raciocínio na definição de Interdisciplinaridade: A primeira se a definirmos 

como junção de disciplinas, cabe pensar currículo apenas na formatação da matriz 

curricular. A segunda como atitude de ousadia e busca frente ao conhecimento, o 

qual envolve a cultura do lugar onde se formam professores. À medida que se 

amplia a análise do campo conceitual da Interdisciplinaridade surge a possibilidade 

de explicitação de seu aspecto epistemológico e praxeológico. Somente então, 

torna-se possível falar sobre o professor e sua formação e dessa forma no que se 

refere a disciplinas e currículos.  

 

O Gestor está em constante tentativa de unir sua função a algumas categorias da 

Interdisciplinaridade, entre elas: humildade, coerência, espera, respeito, desapego, 

diálogo, juntamente com afetividade, ousadia, parcerias. É muito difícil pôr isso em 

prática, porque, como Fazenda (2011) explicita, o termo “Interdisciplinaridade” não 

possui um sentido único e estável. A autora afirma que “a Interdisciplinaridade 

caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de 

integração das disciplinas no interior de um mesmo projeto” (2011, p.51). A 

Interdisciplinaridade tem me ajudado na prática, ao exercitar palavras como 

afetividade, ousadia, parceria e outras. A Gestão Educacional precisa de 

profissionais que pensem nisso. O respeito às pessoas, às ideias e ao momento do 

outro é fundamental para a convivência. 

 

A espera é necessária, mas o ser humano não está acostumado a isso, age por 

impulso e erra, quer sempre fazer e mostrar o que fez o mais rápido possível, muitas 

vezes atropelando o trabalho de outras pessoas. Muitas vezes a espera é 

demorada, mas necessária para que se analisem todos os pontos positivos e 

negativos. Com isso, a chance de erro é menor. Há casos de se colocar na 

coordenação um profissional que não possui a formação acadêmica equivalente ao 

curso que orientará. Se o profissional aceitar o convite, mesmo sem ter domínio 

pleno sobre a área em que atuará, poderá ter muita dificuldade em sua atuação, a 

não ser que seja extremamente competente e se esforce para dar conta das 

exigências. Caso contrário, professores e alunos, rapidamente percebem a 

incompetência desse profissional e os problemas para a Instituição passam a ser 

muitos e o que rapidamente se faz é uma reavaliação e esse profissional acaba 
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sendo retirado desse cargo e substituído por outro colega, podendo ainda ser 

demitido. Diante desse quadro, questiono-me mais uma vez: De quem é a culpa 

desse problema que atrapalhará a todos os envolvidos? 

 

Esse profissional mal preparado terá condições de orientar os professores que estão 

sob sua coordenação? Essa função exige que o profissional saiba lidar com 

conflitos, saiba ouvir, respeitar, argumentar, avaliar com sensatez. Seu 

procedimento vai além da sala de aula, estendendo-se a todos os envolvidos. Sem 

experiência e sem conhecimentos específicos do conteúdo desenvolvido em cada 

disciplina, ele acabará, ao contrário, cobrando, sem critérios, atitudes e soluções de 

seus professores e colaboradores. Segundo SOUZA (2017, p. 62):  

 

“Ao estudar a interdisciplinaridade como ritual da ciência, não há como 

suplantar a tradição, a história ou a herança cultural de cada disciplina. 

Viver a interdisciplinaridade não é dirigir as pessoas com percepções 

estanques e acabadas sobre o modo como elas aprendem, se desenvolvem 

ou transformam o mundo, apenas perguntar sobre suas compreensões 

desse mundo que pede por autorias e responsabilidades”.   

 

Nesse contexto, muitas perguntas surgem, entre elas: De que maneira esse 

profissional inexperiente incentivará seu grupo se ele mesmo não tem noção do que 

é importante para o desenvolvimento do curso que coordena? Não caberia ao 

professor ser humilde a ponto de não aceitar convites como esse? O exercício do 

diálogo, do relacionamento, da escuta, do acolhimento, do respeito seria 

fundamental para esse profissional?  

 

Como Gestor Educacional, percebo a necessidade do preparo desse profissional 

para lidar com as etapas de formação dos alunos e com a vida dos professores. 

Seriedade e competência são fundamentais para o cargo, porque, dentre várias 

incumbências, ao Gestor cabe encabeçar diferentes reuniões e tomar decisões 

pedagógico-administrativas. Além disso, está sempre sendo avaliado por todos os 

envolvidos direta ou indiretamente no processo educativo. 
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Quais as atribuições de um Gestor Educacional? 

 

Como fica a questão da atitude de humildade para o Gestor Educacional diante da 

limitação do saber? Fazenda (2001) alerta para a atitude de perplexidade diante da 

possibilidade de desvendar novos saberes e diante do desafio do enfrentamento do 

novo. 

 

A atitude de responsabilidade com a Instituição, com o conhecimento, com as 

inovações, com as pessoas e consigo devem ser o ponto chave da (inter) (media) 

ação do Gestor Educacional. 

 

No atual cenário em que vivemos na educação, a cada dia emerge a necessidade 

de uma nova decisão para transformar o ambiente educacional em um local 

descontraído e agradável. Isso exige a constante busca do novo e o estar atento a 

novas oportunidades para alcançar o sucesso naquilo que se desenvolve, 

independentemente da formação acadêmica ou profissional. É de fundamental 

importância saber escutar e analisar o que está sendo proposto e buscar o melhor 

para que os objetivos sejam alcançados. Os Gestores Educacionais devem ser 

capazes de possibilitar e ousar na busca de novas técnicas para proporcionar 

trocas, auxiliar na construção individual e coletiva dos alunos. Quando isso não 

acontece é porque muitas vezes agimos por impulso ou no imediatismo/apriorismo 

na contramão das exigências da (pós) modernidade: é necessário pensar com 

clareza, agir com coerência e no momento adequado para que as decisões sejam as 

mais justas possíveis. 

 

Para que o Gestor possa agir, ter autonomia é imprescindível que ele tenha apoio 

total de seus superiores. Com isso, pode inovar, buscar novas parcerias e suas 

decisões podem ser mais equilibradas, sensatas e eficazes. Ao exercer minha 

função com responsabilidade e comprometimento na resolução dos conflitos dos 

que se apresentam, percebo a importância da tarefa do Gestor Educacional. 
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Ao ler a obra de Varella e Fazenda pude perceber o quanto elas contribuíram com 

os Gestores Educacionais no sentido de terem olhares diferenciados para com os 

professores e estudantes.  

 

Elas demonstraram com diferentes encontros pelo Brasil com Gestores 

Educacionais que a preocupação maior é com a formação de líderes para o futuro. 

Levantaram questões como: 

 

De que maneira a Interdisciplinaridade poderá auxiliar nesse encaminhamento? 

Questionamentos surgiram: que tipo de graduação se quer ter daqui a 20 anos?  

 

Preocuparam-se também em articular a importância dos currículos atuais com os 

talentos individuais?  

 

Perguntaram muitas vezes qual o papel do Gestor Educacional nesse processo? 

Que características esse Gestor deve ter em seu dia a dia, dinamismo, competência, 

excelência? Quais as perspectivas futuras para esse líder? Ele será o responsável 

pelo perfil de quem ajudará a formar? 

 

O que me fez refletir muito com a obra foram essas desacomodações realizadas 

com a figura do Gestor Educacional.  

 

Algumas perguntas que as autoras fizeram me desestabilizaram. Entre elas destaco:  

 

Como deverá ser o comportamento do Gestor Educacional? 

Responderam que deveria ser mais atuante, desacomodado, olhar diferenciado, 

precisará pensar na formação do estudante para empregos globais.  

 

E os estudantes? 

Quem os ajudará a desenvolver esse dinamismo existente na sociedade? Como 

contratar professores para auxiliar esse processo? Precisarão ter competência 

disciplinar ou ter algo a mais, desejar cooperar com os objetivos propostos, que 
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atenderão os novos rumos impostos pela sociedade? O que é necessário para haver 

uma graduação Inovadora? Quais os caminhos a serem seguidos? 

 

As autoras Varella e Fazenda (2017) com experiência e competência afirmam que: 

 

“Os Gestores Educacionais têm o papel importantíssimo dentro do contexto 

educacional. Precisam ser dinâmicos, solidários, corajosos, competentes. 

Não é fácil terem vínculos com seus pares, nem sempre estão preparados 

para exercer a função. Com isso, todos saem prejudicados, há uma quebra 

e quem sai prejudicado é todo contexto: instituição-professores-estudantes”. 

 
 

Complementam ainda: 
 

“Os Gestores Educacionais não conseguem olhar o currículo de maneira 

diferenciada, necessitam conhecer melhor a si mesmos, estar por dentro do 

que ocorre no mundo, ouvir os estudantes, considerar os conflitos entre 

salas, professores etc. Os Gestores Educacionais são o caminho que se 

abre para que o professor consiga colocar em prática o que possui de 

melhor”.  

 
 

As falas das autoras e as reflexões colocadas foram o grande incentivo para eu 

continuar aprendendo e querer também mostrar o meu melhor. Formar um novo 

curso com essas características citadas por duas experientes Gestoras, poderá ser o 

grande diferencial? A minha pergunta neste momento:  

 

Como auxiliar alunos que desejam empreender mesmo sem ter requisitos 

básicos para isso? 

 

“Entro num acordo contigo 

Tempo tempo tempo tempo 

Por seres tão inventivo  

E pareceres contínuo 

Tempo tempo tempo tempo  

És um dos deuses mais lindos 

Tempo tempo tempo tempo.” 

 

(Caetano Veloso - Oração do Tempo) 
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“A Interdisciplinaridade nos diz que não devemos negar nossa história e socializá-la é 

nosso dever como pesquisador” (Fazenda, 2018). 

 

 

 “A Interdisciplinaridade não se aprende, vive-se! ” Fazenda (2018).  

 

 

5  EXPERIÊNCIA DO GESTOR EDUCACIONAL NA DOCÊNCIA E A 

    EXPERIÊNCIA COM A DISCIPLINA PROJETOS 

    INTERDISCIPLINARES. 

 

 

Foram muitas as dificuldades para gerenciar as turmas e conviver com o Gestor 

Educacional que não tem conhecimento interdisciplinar. Trabalhar com o público é 

um desafio, pois as relações interpessoais precisam ser bem cuidadosas, estou 

sempre pronto a contribuir, aprender e compartilhar.  

 

2016 – Uma nova experiência 

 

No ano de 2016, fui para a sala de aula exercitar na docência, o que havia aprendido 

com a Interdisciplinaridade, exercendo a função de Gestor Educacional 

interdisciplinar.  Coloquei em prática o que havia aprendido e vivenciei o outro lado 

das cobranças. Tive de aprender a proporcionar aos alunos conhecimentos e 

oportunidades e, além disso, corresponder às expectativas do Gestor que me 

orientava. Passei a vivenciar momentos de docência, para que eu pudesse crescer 

ainda mais como profissional. 

 

Continuo nas turmas da noite e madrugada. Chego ao trabalho às 5h30min e me 

preparo para assumir o primeiro turno que se inicia às 5h45min. Muita dedicação. 

Senti muita dificuldade no início, mas fui me adequando, adaptando, levando em 

conta o que eu, um Gestor Educacional, diria a mim mesmo, naquela dificuldade de 

sala de aula. Estava vivendo o momento contrário em minha vida profissional. 

Estava no lugar daqueles a quem sempre orientei.  
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Segundo Senge (2007, p. 45) a capacidade de superar modos convencionais de ver 

é essencial para quaisquer descobertas científicas importantes. Por isso também os 

descobridores, como os inovadores nas organizações tradicionais, acham muitas 

vezes que, em consequência, sua vida se torna mais difícil.  

 

A atividade de um Gestor Educacional é intensa, existem tarefas rotineiras, porém a 

cada dia surge uma nova história, para ser avaliada e resolvida. Ao estar docente, a 

dor parece maior, não temos muitas vezes a quem recorrer, nem sempre encontrei 

gestores que estivessem dispostos a me ouvir e me orientar. Não foi fácil, mas 

procurei estratégias que pudessem me animar a fazer aquele ano de teste.  

 

Picollo (2005, p.14) nos alerta de que “aquilo que é produzido não é resultado de 

nenhum ato mecânico, pois o que é falado não pode ser programado, visto estar 

esse processo intimamente ligado à imprevisibilidade uma vez que o professor não 

pode programar a mente de seus alunos”. 

 

Para o autor utilizar o canal do sentimento, “estabeleço vínculos afetivos criando 

zonas de intersecção, espaços, nos quais bebo e incorporo jeitos de ensinar e 

aprender”. 

 

Eu não estava sozinho, o contato com os alunos recompensou essa nova 

abordagem pela qual passava. Enfrentei muitos problemas também, porque nem 

sempre os alunos entendem o que falamos e as reclamações também fizeram parte 

do processo. Desta vez eu estava do outro lado, o Gestor é quem cobrava as 

minhas posturas. 

 

Tive de me reconstruir muitas vezes, aprender a lidar com a elaboração de provas e 

corrigi-las. Dedicação plena. A jornada de um professor não é nada fácil, trabalha 

dentro e fora do ambiente de aula. Não há folga. Cobranças de todos os aspectos. 

 

Foi uma experiência que fez com que eu me desenvolvesse muito, principalmente 

ouvindo, convivendo e respeitando. 
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 2017 – Momentos profissionais, novo contexto 

 

No primeiro semestre de 2017, assumi algumas turmas ainda como docente e 

trabalhei como Gestor dos cursos tecnológicos: Processos Gerenciais e Logística. 

 

No segundo semestre de 2017, assumi outra responsabilidade, a Gestão do Curso 

Bacharel em Administração de Empresas. 

 

Uma oportunidade que me acresceu muito foi ministrar a disciplina sobre Projetos. A 

disciplina tem como objetivo oferecer oportunidades de simular em ambiente 

controlado e com acompanhamento de um professor orientador, as exigências da 

vida profissional com as dificuldades inerentes ao processo de migração do 

ambiente acadêmico à prática empresarial. Permite ainda, a realização de uma ação 

interdisciplinar direcionada a uma situação-problema específica criada a partir de 

estudos de caso reais, desenvolvendo no aluno a percepção sistêmica da 

organização a partir das diversas áreas de conhecimento que compõem cada 

módulo.  

 

Organizar e realizar atividades por projeto possibilita maior autonomia aos alunos 

para tomar decisões; valorização do trabalho em grupo, o que desenvolve vínculos 

de solidariedade; concepção multidisciplinar; uma organização dos trabalhos 

orientada para resultados e aprendizado constante. 

 

Na sala de aula o aluno recebe informações dos conteúdos e ferramentas orientadas 

continuamente pelos professores das outras disciplinas e estimulados a desenvolver 

pesquisas de campo e bibliográficas. Os alunos podem atuar como criadores de 

alternativas de solução de problemas e tomadores de decisões a serem adotadas 

em um contexto de alta relevância e aplicabilidade. É um momento no qual os 

alunos são provocados a fazer a síntese de conhecimentos e o uso de competências 

para responder a situações complexas similares as que encontram no mundo do 

trabalho e na vida em sociedade. 
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A disciplina projetos funciona como um momento de desenvolvimento e aplicação de 

competências com a permissão de erros e possibilidades de desenvolvimento, de 

modo que, quando submetido à situação real, na condição de egresso do curso, o 

aluno tenha passado em ambiente acadêmico, pelas tensões típicas do primeiro 

contato com a execução prática. 

 

Voltado para a assimilação concreta de conteúdos e conceitos teóricos, a disciplina 

de projetos, permite ao futuro profissional desenvolver a segurança necessária para 

a aplicação das competências adquiridas enquanto aluno. 

 

A disciplina projetos tem como características principais: 

 

 O desenvolvimento da autonomia e responsabilidade dos alunos, já que os 

estudantes são co-responsáveis pelo trabalho e escolhas ao longo do 

desenvolvimento do projeto. 

 Autenticidade: o problema a resolver é relevante e real para os alunos, não pode 

reproduzir conteúdos prontos. 

 Complexidade: o objetivo central do projeto constitui um problema e diversas 

atividades são exigidas para sua resolução. Para sua execução são necessárias a 

divisão e atribuição de tarefas, o trabalho em equipe, o cumprimento de prazos, a 

fração do projeto em etapas e, finalmente, o desenvolvimento de um “produto 

final”, ainda que não seja algo concreto. 

 A articulação entre teoria e prática: a solução de problemas geralmente envolve 

conceitos teóricos combinados a uma abordagem prática. Dessa forma, aprender 

deixa de ser algo passivo, puramente verbal e teórico e transforma-se em algo 

interessante. 

 O estabelecimento de vínculos entre a escola e o “mundo real”. Para realizar seus 

projetos, alunos devem ir às empresas e outras organizações sociais, coletar 

dados, analisar problemas, formular hipóteses e propor soluções.  

 

Essa disciplina permite um contato muito direto com os alunos. Nela tenho a 

possibilidade de dialogar com eles e conhecer os seus sonhos. Muitos têm o objetivo 

de buscar conhecimento para aplicar no seu dia a dia. Desejam desenvolver o 
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projeto de seus sonhos, colocar em prática uma ideia que surgiu de uma conversa 

ou um desejo dos seus familiares. Muitos desses alunos serão os primeiros a cursar 

uma faculdade e isso muda muito suas vidas. 

 

Minha estratégia foi selecionar histórias e projetos para identificar possibilidades de 

construção da realidade. Algumas histórias contadas por eles chamaram muito a 

minha atenção, envolveram-me profundamente, pois percebi a lacuna que eles 

possuem no direcionamento de seus projetos. Como ajudá-los? Proporcionar 

estrutura mais direcionada, com foco em criação, desenvolvimento de projetos 

diferenciados?  

 

Selecionei algumas delas e as resumi para destacá-las neste capítulo. Ao escutá-

las, consegui me colocar fazendo parte dos sonhos dos meus alunos. Esse foi um 

dos motivos de pensar em criar, em estruturar um curso com diferencial 

empreendedor e atingir esse público tão carente de orientações nesse sentido.  

 

Segundo Senge (2007, p. 46) “quando consideramos os riscos implícitos no 

suspender, passamos a apreciar não apenas a coragem, mas também o trabalho 

pessoal exigido”.  

 

Exemplos de algumas das histórias contadas por alunos 

 

Exemplo 1: Sorveteria 

Um aluno me procurou para explicar sua ideia e me disse que está estruturando 

uma sorveteria na garagem da sua casa. Seu objetivo é fazer um tipo de sorvete 

diferenciado, usando suco e pedaços de frutas naturais e, para isso, está comprando 

equipamentos usados, pois no momento não tem um capital para investir. 

 

Exemplo 2: Editor de Vídeo 

Outro aluno, conversando com um amigo, busca informação para desenvolver 

editorias de vídeos, onde sabemos que existem vários tutoriais ofertados no 

mercado, explicando como aprender e desenvolver vídeos de forma amadora e 

profissional. A busca pelos direitos editoriais é muito grande, vídeos estão ganhando 
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espaço entre os que produzem vídeos e documentários ou publicações na internet, é 

um mercado em crescimento.    

 

Exemplo 3: Produtos aromáticos 

Duas amigas tiveram uma ideia de confeccionar velas e sabonetes aromáticos. 

Fizeram uma pesquisa no mercado para verificar a aceitação e descobriram que o 

mercado é bem propício, tem uma boa aceitação destes produtos e vem crescendo 

bastante. A partir de uma pequena estrutura e usando um espaço disponível em sua 

casa, começam a produzir e revender para lojas e com o objetivo alcançado, já 

pensam em “criar” um site. Os produtos podem ser usados para presentear e 

decorar diversos tipos de espaços.  

 

Exemplo 4: Brigadeiro 

Uma outra aluna contou que investiu em brigadeiros, depois que sua mãe preparou 

alguns para um aniversário. O sucesso foi enorme, com muitas encomendas. Seu 

relato foi um agradecimento: 

 

“Ao participar da disciplina de projetos interdisciplinares, visualizei oportunidades de 

negócios, em parceria com minha mãe”.   

  

Exemplo 5: Massa 

Uma aluna com 42 (quarenta e dois) anos de idade, casada, mãe de três filhos, 

relata que sempre observava o carinho com que sua avó preparava uma massa, ou 

seja, a macarronada nos finais de semana para receber a família. No aniversário de 

seu marido, sua avó preparou uma massa especial de ravióli com ricota para servir 

aos convidados. A partir daquele momento, resolveu arriscar e investir nesse 

segmento.  

 

A partir dos relatos acima, tive mais certeza de que há muita carência de 

conhecimento empreendedor. Incentivei-os a realizar um plano de negócios que 

pudesse ajudá-los nesse início. Segundo Dolabela (2009, p. 37), “[...] conceber o 

futuro e transformá-lo em realidade é a essência da atividade empreendedora”. É 
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uma nova maneira do professor ensinar Empreendedorismo aos futuros 

profissionais, contribuindo para a busca de oportunidades.  

 

Minha proposta é auxiliá-los, pois ideias não lhes faltam, mas precisam saber o que 

fazer com elas e de que maneira aplicá-las para obter sucesso. Portanto minha 

primeira ação é juntar histórias para trocar experiência. A segunda ação é de que 

maneira expandir os negócios. Na terceira ação entram as orientações profissionais. 

 

O meu questionamento persiste. Como auxiliar alunos que desejam empreender 

mesmo sem ter requisitos básicos para isso? 

 

Muitas mudanças sociais e políticas marcaram a passagem do século e estamos 

vivendo momentos muito difíceis em nosso país, seja na economia ou outras áreas. 

O desemprego é cada vez maior. Como incentivar esse aluno a empreender? 

 

Segundo Fischer (2002, p. 220) o chamado mundo globalizado amplia como 

fenômeno e modifica as esferas da vida social. O acesso à informação ajuda no 

desenvolvimento da consciência aos direitos de cidadania. As empresas se tornaram 

mais vulneráveis às instabilidades sociais. Há pressão constante de novos modelos 

de pacto social que tenha como característica a união da empresa com a sociedade 

civil. O desemprego gerou o que a autora chama de abismo social, que separa ricos 

e pobres e com isso surgem novas atitudes sociais para reformular a ordem social, 

para que seja assegurada a existência de mercados consumidores para os produtos 

e serviços produzidos pela economia global. 

 

Para ela, nos países de economia desenvolvida, aumentam-se as proposições 

empresariais voltadas para o atendimento de interesses e necessidades da 

sociedade. Não podemos nos esquecer de que o ressurgimento da proposição de 

responsabilidade social nas empresas é motivo de preocupação, porque tem de ser 

visto, hoje, dentro de uma nova ótica de uma sociedade que se globaliza cada vez 

mais.  
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Para a autora um dos maiores desafios hoje, nas empresas, em modelos de gestão 

de pessoas é o de propiciar condições e recursos para que se desenvolva cultura de 

cidadania organizacional. Cada empresa terá de encontrar seu caminho, pois 

tendências para o futuro demonstram que as pessoas querem se sentir cidadãs e 

cada papel exercido, em cada relação que se envolverem, a tudo que estiverem 

ligadas. Para (SENGE 2007, p. 137),  

 

“Para nos tornamos uma força da natureza, as nossas aspirações não 

precisam ser “grandiosas”. Os primeiros passos costumam ser modestos; e 

as visões iniciais que concentram energia de modo eficaz, muitas vezes se 

voltam para problemas imediatos. O que importa é o empenho a serviço de 

um objetivo importante, não aspirações grandiosas que paralisam a ação. 

Na verdade, acreditar que só iremos nos dedicar a “grandes visões” é uma 

armadilha perigosa”.  

 

Quando esse cidadão se vê frente a seu próprio negócio ele é motivado ao trabalho, 

porque deseja obter satisfação naquilo que faz. Quer se sentir realizado, gostar do 

que faz, quer obter valorização e reconhecimento. Com isso a dedicação será plena 

e com satisfação. Além disso, quando se empreende há transparência na 

comunicação, fidedignidade das informações, participação mais efetiva, valorização 

do patrimônio, tratamento digno e respeitoso.  Talvez seja alertar o aluno de tudo 

isso que ele vai ter de pensar quando ele for o seu próprio patrão. 

 

“Todos os dias quando acordo 

Não tenho mais o tempo que passou 

Mas tenho muito tempo 

Temos todo o tempo do mundo 

Todos os dias antes de dormir 

Lembro e esqueço como foi o dia 

Sempre em frente 

Não temos tempo a perder 

Nosso suor sagrado 

É bem mais belo que esse sangue amargo 

E tão sério 

E selvagem 

Selvagem.” 

(Renato Russo - Tempo Perdido) 
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 “Para que um novo curso surja e seja interdisciplinar, precisa ser sempre muito bem 

explicado, bem redigido” (Fazenda, março, 2017). 
 

 “O planejamento nasce da situação, pronto, é cópia. Existem regras para se planejar” 

(Fazenda, abril, 2018). 

 

 

6 ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM CURSO DE 

EMPREENDEDORISMO15 VOLTADO PARA AS QUESTÕES QUE 

    ENVOLVEM A CONTEMPORANEIDADE. 

 

 

Ao encerrar a minha dissertação em 2013, havia proposto um novo curso e não 

consegui implantá-lo.  Agora é o momento. É para ele que me dedicarei, estou 

preparado para assumir esse desafio, principalmente depois de ter ouvido tantos 

alunos e suas histórias. 

 

No final de 2017, fui convidado a participar da criação de um curso sobre 

Empreendedorismo. Estou muito entusiasmado, tenho a certeza de que nesse novo 

curso poderei aplicar toda minha experiência de Gestor Educacional Interdisciplinar. 

 

Busquei conhecer mais sobre o assunto e consultei diferentes autores. 

 

Não há muitas obras nesse sentido, mas já se apresentam muitas experiências 

relatadas, muitos estudos de casos. 

 

Alguns estudiosos já apontavam para reforma nas organizações, entre eles Fleury e 

Júnior (2002, p. 133), que afirmavam que as organizações estavam passando por 

                                                 
15 Empreendedorismo: origina-se da palavra francesa entrepreneur, que significa aquele que 
assume riscos e começa algo de novo. O que é Empreendedorismo? “Qualidade ou caráter do que é 
empreendedor. Atitude de quem, por iniciativa própria, realiza ações ou idealiza novos métodos com 
o objetivo de desenvolver e dinamizar serviços, produtos ou quaisquer atividades de organização e 
administração” (Dicionário Priberam – www.priberam.pt). 
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condições de incerteza, que era necessário desenvolver novos conhecimentos, para 

empreender16. 

 

Os temas capital humano, intelectual, inteligência competitiva, gestão de 

conhecimento eram palavras que se colocavam à frente nas organizações. 

 

Os autores afirmavam que todo processo de aprendizagem e criação de novos 

conhecimentos começam no nível individual, ou seja, nas pessoas. Elas são o ponto 

de partida para qualquer ação estratégica.  

 

Senge (apud Fleury e Júnior 2002, p.133) em 1990 apresentou o processo de 

aprendizagem com ciclo contínuo e dividindo-o em três conjuntos de elementos: 

aptidões e habilidades, conhecimentos, sensibilidades, atitudes e crenças. Para ele 

o desenvolvimento de habilidades altera a compreensão dos indivíduos sobre a 

realidade. Esse também é um ponto essencial que se aproxima dos meus desejos 

de criação de um novo curso.  

 

Em 1994 ele se aprofundou mostrando que crenças e atitudes baseadas na 

interpretação da realidade estimulam o desenvolvimento contínuo do indivíduo. Com 

a divulgação dos trabalhos de Peter Senge sobre as organizações que aprendem, o 

tema processo de aprendizagem encontrou ressonância porque algumas empresas 

abraçaram as dinâmicas de aprendizagem. Com isso elas puderam desenvolver as 

competências essenciais e perceber que o processo de aprendizagem está ligado 

ao da gestão de conhecimento. Oliveira Junior (2001) afirmou que conhecimento 

vale a pena ser desenvolvido pela empresa e compartilhado com as pessoas, ao 

mesmo tempo ser protegidos por todos os envolvidos. Além disso, existem também 

os conhecimentos pertencentes a poucos indivíduos, a pequenos grupos ou áreas. 

 

Para o autor palavras como comunicação, treinamento e rotação de pessoas são 

fundamentais para gerar conhecimentos.  

 

                                                 
16 O que é empreender? Segundo Aurélio, (2008, p. 342) propor, tentar (ação empresa laboriosa e 
difícil); por em execução. 
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A preocupação de Fischer (2002, p. 228) era delinear o que seria do futuro das 

organizações e apresentava um panorama das necessidades individuais de novas 

explorações, rumo ao desenvolvimento do ser empreendedor. Para a autora, cada 

vez mais as pessoas desejavam obter satisfação pessoal, com realização e gostar 

do que fazem. A obtenção da valorização e reconhecimento, mobilização dos 

talentos e conhecimento se tornavam fundamentais. Esses fatores, segundo ela, 

teriam pessoas dedicadas ao trabalho. Não demorou muito para essa realidade 

estar presente na contemporaneidade. Transparência de comunicação, tratamento 

digno e respeitoso são requisitos mínimos que as pessoas hoje exigem.  

 

No cenário atual as inovações e criatividades surgem como uma opção de redução 

de tempo, custos e recursos, interferindo diretamente em profundas transformações 

no mundo dos negócios. Diversas profissões têm sido criadas, acompanhando o 

ritmo das mudanças. O Empreendedorismo apresenta-se como uma das carreiras 

mais promissoras nos próximos anos, sendo alternativa para a geração de emprego 

e renda, independente do sexo ou idade. 

 

Dornelas (2003, p. 21), destaca, ainda,  

 

“[...] o momento atual pode ser chamado de a era do Empreendedorismo, 

pois são os empreendedores que estão eliminando barreiras comerciais e 

culturais, encurtando distâncias, globalizando e renovando os conceitos 

econômicos, criando novas relações de trabalho e novos empregos, 

quebrando paradigmas e gerando riquezas para a sociedade”. 

 

O Empreendedorismo no Brasil vem crescendo ano após ano. Boa parte desse 

crescimento se deve à tentativa de driblar o desemprego, o que encorajou muitas 

pessoas a tentar a sorte com o seu próprio negócio.  

 

Pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

revelam que 27% das empresas fecham logo no primeiro ano de atividade e 56% 

não completam o 5º ano de vida. O principal motivo para isso é a falta de 

Planejamento. As micro e pequenas empresas são as que mais sofrem, pois 

normalmente não possuem um Plano de Negócios bem estruturado, não 
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administram o fluxo caixa de forma eficiente, além de não poder contar com crédito 

bancário. 

 

Apesar dos dados não serem muito animadores, as estatísticas mostram que os 

novos empreendedores têm se preparado melhor para abrir seu próprio negócio, e 

quando isso acontece, a chance de sucesso aumenta muito. 

 

Empreender é ter o pensamento crítico e a capacidade analítica na tomada de 

decisões e resoluções de problemas de gestão. Transformar de forma precisa uma 

ideia em uma oportunidade de negócio é ser capaz de ter a habilidade de inovar e 

criar por meio de uma leitura do ambiente, tentando se antecipar e/ou criá-las, sendo 

capaz de fazer as pessoas acreditarem em suas ideias, de assumir riscos, de ser um 

conhecedor do todo e não só de algumas partes. Será importante acreditar no que 

faz, na sua capacidade de realização, buscar autonomia e determinação diante das 

oposições e resultados inicialmente desanimadores. Buscar informações sobre 

clientes, fornecedores ou concorrentes. Consultar especialistas para obter 

assessoria técnica. Criar novas oportunidades de negócios e desenvolver novos 

produtos e serviços. Propor soluções inovadoras. Dispender esforços para completar 

uma tarefa. Colaborar com os subordinados para terminar um trabalho. Assumir 

metas e objetivos. Procurar fazer sempre mais e melhor. Buscar autonomia em 

relação a normas e procedimentos. Encontrar as pessoas certas para cada posição 

é um dos caminhos do sucesso. 

 

O convite para estruturar um Curso de Empreendedorismo terá o meu olhar 

interdisciplinar. Estou no momento dessa organização, implantação de um 

novo curso exatamente para auxiliar os estudantes a empreender, a buscar 

esses desafios de cidadania, que muitas vezes faltam nas empresas. 

 

Minha experiência de Gestor Educacional Interdisciplinar não é apenas sonho, é 

real, consigo vislumbrar essa necessidade dos alunos em sair desse marasmo em 

que vivem.  O público com o qual dialogo, pessoas empreendedoras de pequenos e 

médios negócios precisam sonhar com novas possibilidades de vida e de viver. Para 
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isso precisarei atendê-los em suas necessidades. Serão necessários muitos 

aspectos fundamentais para auxiliá-los no empreender com sucesso. 

 

Sendo Gestor Educacional preciso estar atento às demandas do mercado. São 

muitos os pontos a serem abordados, entre eles: Idealizar novas possibilidades para 

atender ao mundo fora da Instituição, o mundo profissional. Pesquisar com alunos e 

chefias a necessidade do curso pensado. Encontrar parceiros para a implantação. 

Apresentar todos os aspectos que o envolvem e sua importância. Atingir a 

valorização do novo curso dentro da Instituição. Elaborar uma análise minuciosa da 

importância do mesmo para o currículo. Pesquisar referências. Quais motivos para a 

implantação. De que maneira fazê-lo? Apresentar minuciosamente e bem escrita a 

documentação por completo do novo curso. Análise criteriosa do novo curso. 

Escolher e preparar o corpo docente que atingirá objetivo proposto. Buscar 

empresários parceiros para estágio. 

 

A Matriz curricular que estou elaborando contemplará a Interdisciplinaridade, os 

docentes precisarão ter experiência também com a prática Interdisciplinar. Será um 

curso especial, porque ele será baseado em competências e habilidades.  

 

O curso poderá ter como público alvo: gestores de todas as áreas do 

conhecimento, empresários, diretores, gerentes, supervisores, pessoas que buscam 

conhecimentos e aprimoramentos na área do Empreendedorismo e ou desejam 

atuar como empreendedores. 

 

O diferencial é que no último semestre, o aluno apresentará ideia inovadora para 

uma banca composta por profissionais de mercado e investidores. 

 

O curso de Empreendedorismo apresentará as etapas necessárias para a 

construção de um negócio de sucesso. Além disso, estimulará a construção de 

modelos inovadores de criação e atuação de novos empreendimentos nos mais 

diversos setores. 
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Objetivos a serem atingidos: 

Entender o que é ser empreendedor. 

Mostrar sua importância e analisar o conceito do negócio e sua viabilidade. 

Identificar oportunidades de negócios e aprimoramento profissional de forma precisa 

e aplicada à realidade do mercado.  

 

Etapas de desenvolvimento do curso: 

  Realizar o planejamento estratégico do negócio; 

  Aprender a negociar propostas com investidores e fornecedores; 

  Assumir posições estratégicas e de destaque em organizações; 

  Desenvolver uma estratégia de marketing e vendas, fazendo os ajustes 

necessários para o sucesso; 

  Elaborar uma proposta financeira para captação de recursos, direcionada ao 

mercado alvo; 

  Compreender o impacto da gestão de pessoas e relacionamento entre os 

sócios para o sucesso do negócio; 

  Dialogar ideias e trocar experiências e conhecimentos entre os participantes e 

professores de forma a construir “network”. 

 

Haverá um diferencial na organização do curso de Empreendedorismo: atender 

a empreendedores criativos de uma classe social menos privilegiada, capazes de 

modificar a realidade do mercado de trabalho e apresentar ações integradoras e 

participativas nos processos de gestão e voltadas ao Empreendedorismo. Esse é o 

meu foco. O diferencial serão as atividades interdisciplinares.  

 

Com isso poderei levá-los a utilizar ferramentas para compor sua realidade social e 

possibilitar a compreensão dos cenários regionais, nacionais e globais. O aluno 

poderá escolher seu próprio currículo, poderá cursar disciplinas e fragmentar o 

curso. Se desejar cursar todas as etapas, receberá o certificado de graduação. 

Receberá o certificado de extensão quem desejar cursar apenas uma disciplina. 
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Como será o curso? 

 

Com o objetivo de propor algo completamente novo, busco nas Diretrizes 

Curriculares outros aspectos que o curso deverá prover na educação profissional, 

integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia,   

objetivando garantir aos futuros empreendedores o direito à aquisição de 

competências profissionais que os tornem aptos para a inserção em setores 

profissionais nos quais haja utilização de tecnologias, criação e inovação em função 

das demandas e em sintonia com as políticas de promoção do desenvolvimento 

sustentável do país.  

 

Não há como dissociar as práticas pedagógicas vigentes em uma instituição, do 

perfil de seu aluno. Os estudantes apresentam características próprias que precisam 

ser consideradas quando se trata de estabelecer parâmetros pedagógicos a que 

devem se vincular. São, em sua maioria, alunos trabalhadores, de classe média 

baixa. Naturalmente que estas especificidades implicam em algumas dificuldades. 

Trata-se, em muitos casos, de um estudante que apresenta deficiências de 

formação da educação básica que precisa ser enfrentada abertamente para que o 

ensino superior cumpra sua finalidade. 

 

Atuar pedagogicamente junto a este segmento de estudantes impõe estabelecer 

estratégias claras e objetivos factíveis para o nível de educação superior. Trata-se 

de motivar e formar um aluno trabalhador, que custeia sua própria formação, e que, 

um ponto muito positivo, tem clareza de seus propósitos. 

 

Este curso busca o desenvolvimento de programas que privilegiem o uso e a 

adequação de recursos audiovisuais, de estratégias diversificadas, visando sempre 

a realização de aulas dinâmicas, por meio das quais o aprendizado ganha 

significação. 
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ENSINO TRADICIONAL APRENDIZADO EMPREENDEDOR 

Ênfase na teoria  Ênfase no processo: aprender a aprender 

Conduzido e dominado pelo professor 
Apropriação do aprendizado pelo 
participante 

O professor repassa o conhecimento 
O intermediador facilita, os participantes 
geram conhecimento 

Aquisição de informações corretas de 
uma vez por todas 

O que se sabe pode mudar 

Currículo e sessões programadas 
Sessões flexíveis e voltadas a 
necessidades 

Objetivos do ensino impostos Objetivos da aprendizagem negociados 

Rejeição ao desenvolvimento de 
conjecturas e pensamento divergente 

Conjecturas e pensamento divergente 
como parte do processo criativo 

Conhecimento teórico e abstrato 
Conhecimento teórico complementado por 
práticas 

Educação encarada como 
necessidade social 

Educação vista como processo para a vida 

Não aceitação de erros Erros como fonte de conhecimento 

O conhecimento é o elo entre aluno e 
professor 

Relacionamento humano entre professores 
e alunos é fundamental 

Fonte: Adaptado de Machado (2005) 

 

Um currículo centrado em competências implica na adoção de alternativas 

metodológicas diversificadas, dinâmicas e ativas, centradas no estudante como 

protagonista do seu próprio aprendizado. As competências são mobilizadoras de 

conhecimentos que objetivam dar respostas a uma situação problema da realidade. 

Tal atitude remete a uma postura reflexiva do sujeito frente ao conhecimento e à 

tomada de decisão. 

 

Nesta ação, os professores devem levar em consideração que os conhecimentos 

são recursos para serem instrumentalizados e sistematizados e não pacotes 

fechados, fragmentados e linearizados. Desenvolver competências nos estudantes, 

ao invés de meramente transmitir conhecimentos e conteúdos, altera as 

metodologias de ensino e aprendizagem. As fontes de informação são muitas e 

variadas e não residem exclusivamente no docente, exigindo dele um outro tipo de 

mediação para dirigir o processo de ensino-aprendizagem, visto que a adoção deste 

tipo de currículo reposiciona os conhecimentos e conteúdos como recursos (ao invés 

de serem um fim em si mesmos) e exige que o professor assuma a tarefa de 

mediação do processo de formação, participando de processos e/ou projetos de 

pesquisa ou de aplicação dos conhecimentos. 
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A atuação do professor em sala de aula deve levar o estudante também a aprender 

determinadas habilidades que incluem a organização de dados e ações, o 

planejamento prévio do trabalho, exercícios de aplicação, práticas de laboratório, 

intercâmbio de informações, programas auto-instrucionais, leitura e entendimento de 

textos científicos, tecnológicos e de manuais. Outras atividades possíveis são a 

resolução de problemas, a pesquisa e as experiências em laboratório, os Projetos 

Interdisciplinares, os debates, as visitas técnicas orientadas, os workshops e 

oficinas. 

 

Há necessidade também das atividades que propiciem o desenvolvimento de 

atitudes e das habilidades interpessoais e estas devem ser transcorridas com 

trabalhos em equipes, debates e fóruns de discussão. À medida que a automação 

avança, os cargos e funções disponíveis no mercado são cada vez mais voltados a 

pessoas, à interação, à comunicação e ao trabalho em equipe. Ao valorizarmos as 

interações, não estamos esquecendo que a sala de aula tem papéis que precisam 

estar bem-definidos, ou seja, o professor vai, sim, ser um orientador para seu aluno, 

mas este poderá aprender também com os colegas mais experientes ou que tiverem 

vivências diferenciadas. Ao professor caberá, ao longo do processo, aglutinar todas 

as questões que apareceram e sistematizá-las de forma a garantir o domínio de 

novos conhecimentos por todos os seus alunos. 

 

O Currículo pensado atenderá a necessidade ou oportunidade de empreender? 

 

De acordo com os relatos acima, preferi atender os empreendedores com 

necessidade. Esse currículo terá uma estrutura também voltada para inclusão, pois 

esses alunos geralmente moram em locais desfavoráveis. 

 

Segundo Feldmann e Lima D’Água (2009, p.199), é importante o pesquisador 

trabalhar a questão da inclusão nos currículos e disciplinas pontuais. Isso 

proporcionará reflexão e demonstrará sensibilidade. Para as autoras qualquer 

processo de mudança exige tempo, para acertar e errar. Com esse movimento elas 

afirmam que é possível a construção de novos paradigmas educacionais, porque 
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elas acreditam que a inclusão social promove o acesso à cidadania e ao 

desenvolvimento da humanidade. Elas acreditam que o ser humano, com isso, 

constrói a si mesmo e ao seu mundo de forma livre e autônoma. 

 

São características sociais e os problemas de governabilidade apresentados por 

qualquer sociedade na qual diferentes comunidades culturais convivem e tentam 

construir uma vida incomum ao mesmo tempo em que retém algo de sua identidade 

original (Hall, 2006, p.51). 

 

Não podemos esquecer que o Projeto Pedagógico de um Curso é muito mais do que 

sua matriz curricular. Envolve também a metodologia de ensino, a composição do 

corpo docente, o acervo bibliográfico disponível aos estudantes, o sistema de 

avaliação da aprendizagem, as atividades complementares, entre outros elementos. 

É o conjunto e a articulação entre esses diversos componentes que resultará no 

perfil do egresso desejado e no desenvolvimento das competências almejadas neste 

egresso.  

 

A proposta curricular deste curso, centrado no conceito de desenvolvimento de 

competências, atende a essas diretrizes, formando profissionais aptos a 

desenvolverem atividades plenas na área profissional de formação específica, com 

habilidades para conviver, planejar, negociar, exercitar, decidir, analisar e gerenciar 

recursos e mudanças tecnológicas.  

 

Refletir sobre a importância do currículo é fundamental, além disso, rever o caminho 

traçado pelos iniciadores da temática Empreendedorismo, suas referências 

históricas, as palavras que eram usadas e são repetidas hoje. Na década de 80 

surgiu o primeiro curso sobre Empreendedorismo. Ao ler alguns estudiosos sobre o 

assunto, encontrei em Fernandes (2013, p. 36-39) um breve histórico do ensino do 

Empreendedorismo no Brasil, desde a década de1980 até 2010, conforme o quadro 

a seguir: 
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Breve Histórico do ensino do Empreendedorismo no Brasil 

 

 

Década 
de 1980 

Introdução do ensino de Empreendedorismo no Brasil pela Fundação 
Getúlio Vargas.  

Surge, na Universidade de São Paulo (USP), outro polo do ensino de 
Empreendedorismo.  

1981 

Professor Ronald Degen foi o primeiro a lecionar uma matéria dedicada 
à criação de negócios. A disciplina era ministrada em um curso de 
especialização da Escola de Administração de Empresas de São Paulo 
(EAESP) da FGV.  

1984 
Professor Silvio dos Santos passa a lecionar na USP uma disciplina 
também voltada ao desenvolvimento de novas empresas.  

1984 
A FGV estende o curso de Criação de Novos Negócios para a 
graduação, ministrado pelo professor Álvaro Mello.  

1989 
Professor Degen escreve o primeiro livro didático sobre 
Empreendedorismo em Língua Portuguesa “O empreendedor: 
Fundamentos da iniciativa empresarial”, baseado em suas notas de aula.  

1991 

A FGV novamente é pioneira. A professora Ofélia Sette Torres cria o 
primeiro Centro de Empreendedorismo no Brasil. Este centro foi um 
marco, apesar de durar pouco tempo, foi a única iniciativa até 2002.  

Fora do mundo acadêmico, o curso Empretec é lançado no Brasil e, 
desde 1993, o Sebrae lidera este programa da ONU dedicado a ajudar 
empreendedores promissores a colocarem suas ideias em ação e 
empresas a crescerem. 

1996 

Introdução da primeira competição de planos de negócios no Brasil. 
Com a coordenação do professor Paulo Goldsmith, a FGV passa a ser 
responsável por uma versão da competição internacional Global 
MootCorp, realizada pela Universidade do Texas em Austin desde 1984. 

1997 

Na Unifei, em Itajubá, é inaugurado um curso de administração com uma 
proposta inovadora. Seu diferencial seria a habilitação em 
Empreendedorismo e pequenos negócios. A iniciativa foi do professor 
Fábio Fowler.  

1999 

Lançamento do livro “O Segredo de Luísa”, do professor Fernando 
Dolabela. Este é, até hoje, um dos livros mais usados para a educação 
empreendedora e fornece metodologias para o aprendizado do 
Empreendedorismo no ensino fundamental e médio desenvolvidas pelo 
autor, largamente utilizadas no Brasil. 

2000 

Desde o início do ano 2000, os cursos de Empreendedorismo tem se 
multiplicado. Organizações como a ONG Endeavor tem buscado divulgar 
uma metodologia adaptada dos Estados Unidos, entre outros projetos 
que já logram sucesso.  

Os professores Tales Andreassi e Marcelo Aidar são contratados pela 
FGV - EAESP especialmente para ministrarem cursos relacionados a 
Empreendedorismo  

2001 
Competição de planos de negócios é aberta a outras escolas e passa a 
ser chamada de Latin America Moot Corp, convidando escolas de toda a 
América Latina.  
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2002 
Surge na USP o Centro Minerva de Empreendedorismo, criado pelo 
professor José Antônio Lerosa de Siqueira. Este centro é o primeiro em 
uma grande escola, depois da iniciativa de 1991. 

Junho de 
2004 e 

início de 
2005 

Acontece na FGV algumas reuniões que serão a gênese do Cempre 
(Centro de Empreendedorismo), primeiro nome dado ao hoje conhecido 
CENN – Centro de Empreendedorismo e Novos Negócios.  

2005 Aconteceu a primeira Semana do Empreendedorismo no Brasil  

2007 
A FGV foi pioneira ao introduzir disciplinas de Empreendedorismo como 
obrigatórias na grade da graduação em administração pública e de 
empresas da EAESP.  

2010 
Lançamento do livro Educação Empreendedora: Conceitos, modelos e 
práticas da editora Elsevier. 

 

 

 

Destacarei, no próximo quadro, pensadores e suas ideias, tão repetidas na 

atualidade, quando se menciona o estudo sobre Empreendedorismo. 

 

Pensador Período Ideia/ pensamento 

Aitken 1965 Ideia de inovação 

Baumol  1968 Inovação e liderança 

Belshaw 1955 Iniciativa 

Brereto 1974 Inovação, promoção 

Carland et. Al 1984 Práticas estratégicas e inovadoras 

Casson  1982 Economicidade 

Drucker 1974 Prática, visão de mercado; evolução 

Filion  1986 Fixação de objetivos; uso das oportunidades 

Jasse  1982 Foco de mercado 

Hornday 1970 Realização; independência; liderança 

Horndayand Bunker  1970 Identificação de oportunidades 

Julien  1986 Confiança; inovação; conhecimento 

Kierulff 1975 Visão generalista 

Lance 1986 Convergência de propósitos 

Mancuso 1974 Promoção; prosperidade 

Palmer 1971 Risco calculado 

Shapiro 1975 Iniciativa; transformação; risco 

Stacey 1980 Flexibilidade; determinação 

Stevenson and Gumpert 1985 Direcionamento; flexibilidade; tenacidade 
Fonte: SEBRAE, Módulo 1 - Iniciando um Pequeno Grande Negócio (1996). 
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Como preparar um currículo? Qual o seu conceito? 

 

Ao iniciar os estudos sobre currículo, percebi a riqueza de conceitos que cercam 

essa palavra. São tantas definições, com diferentes abordagens e por si só já 

equivale a diferentes aberturas de conteúdo. O currículo está em constante 

modificação, até mesmo porque a escola é uma organização viva e deve-se levar ao 

mundo do aluno, o que a sociedade apresenta como importante, inovador, 

acompanhando as transformações ocorridas. Ele sofre as modificações necessárias 

para seguir direções mais adequadas aos momentos sociais. É muito interessante 

poder entender que conhecer a história do currículo não nos deixa paralisados, mas 

nos envolve em perspectivas de evolução. (SILVA, 2003, p.9) afirma que a história 

do currículo não pode se deter apenas em deliberações formais do que deve ser 

ensinado nas escolas, mas que se investiguem as reais necessidades para serem 

válidas e legítimas.  

 

Para que o leitor possa ter noções sobre o que escrevo pontuarei algumas 

definições que encontrei sobre currículo. Atualmente, o currículo se tornou alvo de 

intensos debates entre os profissionais da educação, sendo conceituado de diversas 

formas, interpretado de diferentes aspectos. Há quem sustente a ideia de que o 

currículo é um plano de ação e de conteúdo a ser ministrado em sala de aula; há 

quem o aponte como uma relação, entre a sociedade e a escola, o sujeito e a 

cultura, o ensino e a aprendizagem. Apresenta-se como um projeto educativo 

formalizado, seguindo regras num formato, com conteúdos previamente definidos, 

podendo também refletir as práticas, experiências cotidianas, ideologias, crenças, 

valores. 

 

Algumas dúvidas surgem neste estudo. De que maneira o currículo vem sendo 

discutido entre os profissionais da educação ao longo do processo de ensino 

formalizado e como os conceitos vêm sendo construídos? Como analisar as 

dificuldades encontradas pelos estabelecimentos de ensino no consenso sobre o 

currículo e sua função no planejamento de Gestão, considerando ao longo do tempo 

as novas compreensões da globalização?  
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Segundo Goodson (1995, p.7), o termo curriculum é derivado da palavra latina 

currere, que significa correr, curso ou carro de corrida. É um documento que 

descreve o percurso profissional de uma pessoa, a sua carreira. É fundamental a 

importância do currículo dentro de uma instituição de ensino, pois faz parte do seu 

projeto político pedagógico. Podemos dizer que o currículo escolar é a estrutura 

inicial para o planejamento da prática pedagógica, envolvendo professores, alunos e 

toda direção de uma instituição de ensino. Por isso, torna-se necessário conhecer e 

refletir sobre questões teóricas que norteiam a construção de um currículo escolar, 

não se esquecendo de suas especificidades: social, política, econômica e cultural, 

dentro de seu contexto histórico. O currículo há muito tempo deixou de ser apenas 

uma área meramente técnica, voltada para questões relativas a procedimentos, 

técnicas, métodos. Já se pode falar agora em uma tradição crítica do currículo, 

guiada por questões sociológicas, políticas, epistemológicas. (MOREIRA e SILVA, 

1995, p.7). 

 

Não podemos idealizar a escola simplesmente como um espaço que proporciona a 

busca do conhecimento, mas também um ambiente de socialização de mudança. A 

constituição de um Currículo deve representar as relações com o conhecimento, 

como identidades locais, regionais e nacionais, sempre que necessário, devem ser 

atualizados. Geralmente, o Currículo é usado como programa de disciplina, pode-se 

ser considerado uma integração de práticas educativas, usando métodos 

diferenciados no processo de aprendizagem, sendo caracterizado como um 

instrumento facilitador da Gestão Escolar. O currículo é a ligação entre a cultura e a 

sociedade exterior à escola e à educação; entre o conhecimento e cultura herdados 

e a aprendizagem dos alunos; entre a teoria (ideias, suposições e aspirações) e a 

prática possível, dadas determinadas condições (SACRISTÁN, 1999, p. 61). 

 

Currículo é uma construção social do conhecimento, pressupondo a sistematização 

dos meios para que esta construção se efetive; a transmissão dos conhecimentos 

historicamente produzidos e as formas de assimilá-los, portanto, produção, 

transmissão e assimilação são processos que compõem uma metodologia de 

construção coletiva do conhecimento escolar, ou seja, o currículo propriamente dito. 

(VEIGA, 2002, p.7) “Currículo pode ser entendido como um plano de orientação 
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tecnológica que se prende com aquilo que deve ser ensinado e como deve ser, em 

ordem a um máximo de eficiência. Neste sentido, o professor é um mero operário 

curricular, que tem a tarefa de executar um plano” (CORREIA e DIAS, 1998, p. 115).  

 

A busca do conhecimento proporcionado pelo ensino tem se adaptado às diferentes 

mudanças globalizadas e evoluído em seus objetivos. Com todas essas mudanças o 

resultado dessas vivências com a realidade contemporânea, busca proporcionar no 

ensino o importante papel do currículo na formação do aluno, como um cidadão 

participativo, reflexivo e crítico, nas suas competências para atuar na sociedade. Os 

aspectos políticos, econômicos, culturais e educacionais nos apontam para uma 

nova realidade social contemporânea, porém as mudanças não têm se dado de 

forma objetiva e/ou sem conflitos.  

 

No atual cenário em que vivemos na educação, a cada dia emerge a necessidade 

de uma nova decisão para transformar o ambiente educacional em um local 

descontraído e agradável. Isso exige a constante busca do novo e o estar atento a 

novas oportunidades para alcançar o sucesso naquilo que se desenvolve, 

independentemente da formação acadêmica ou profissional. É de fundamental 

importância saber escutar e analisar o que está sendo proposto e buscar o melhor 

para que os objetivos sejam alcançados. Os Gestores Educacionais devem ser 

capazes de possibilitar e ousar na busca de novas técnicas para proporcionar 

trocas, auxiliar na construção individual e coletiva dos alunos.  

 

Neste momento a sociedade, encontra-se num momento intenso de debates sobre 

os efeitos da globalização na educação e no currículo escolar. Fica clara a 

importância e a necessidade de pensar-se a educação como um fator fundamental 

para a construção e o desenvolvimento de uma sociedade capaz de reverter a 

desigualdade. Esse desenvolvimento, sem dúvida alguma, tem produzido no âmbito 

da educação grandes obstáculos, entre eles, alcançar níveis de competência técnica 

com justiça social. Para Estevão (2002, p.9), a globalização é: “um fenômeno 

complexo que mobiliza um conjunto de fatores multidirecionais de ordem econômica, 

política e cultural, cujos efeitos não deixam igualmente de ser problemáticos em 

termos de natureza, de magnitude ou de resultados”. As transformações geradas 
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com o avanço da globalização nas últimas décadas tornam cada vez mais possível a 

utilização de um mesmo instrumental pelos diferentes níveis de concorrentes, 

ampliando a competitividade e destacando o papel do Gestor Educacional como 

fator determinante. 

 

Segundo, Claudio Naranjo (2015):   

 

“A crise que estamos enfrentando não é apenas econômica, mas 

multifacetada e universal, e pode ser um sinal da obsolescência do conjunto 

de valores, instituições e hábitos interpessoais que chamamos civilização. 

Precisamos de uma mudança da consciência e o melhor caminho é a 

transformação da educação, por meio de uma nova formação de 

educadores – orientada não só para a transmissão de informações, mas 

para o desenvolvimento de competências existenciais”. 

 

A revolução de valores significa observar e avaliar um movimento que cresce com o 

aumento das demandas por soluções rápidas, criativas e sustentáveis para o destino 

da humanidade. Acreditar na revolução de valores e desenvolver um currículo mais 

integrado, onde, ajudarão a considerar as necessidades de outras metodologias e 

didáticas para desenvolver cidadãos responsáveis, críticos, justos, solidários e 

democráticos. Assim poderá acostumar os alunos a trabalhar com metodologias que 

obriguem a realização de atividades em equipe, estimulando o desenvolvimento de 

habilidades interpessoais. Valores estão relacionados à dimensão geral da 

afetividade e às projeções afetivas que o sujeito faz sobre objetos ou pessoas. Isso 

nos leva a afirmar que Piaget “recusa tanto as teses aprioristas de que os valores 

são inatos quanto as teses empiristas de que eles são resultantes das pressões do 

meio social sobre as pessoas ” (ARAÚJO, 2007, p.20). 

 

O currículo pensado e organizado em módulos, que corresponde a qualificações 

profissionais identificáveis no mundo do trabalho, além de proporcionar ao término 

de cada módulo um projeto e um Certificado de Qualificação Profissional de Nível 

Tecnológico, assegurando sua inserção em setores autônomos e profissionais.  

 

É possível também identificar a coerência entre o PPC e as DCNs por meio do perfil 

do egresso e das competências preconizadas nas Diretrizes Curriculares. Sendo 
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assim, considerando a organização curricular modular adotada neste curso, os 

princípios de flexibilidade e interdisciplinaridade, as competências gerais do curso 

e de cada módulo, as disciplinas elencadas, o perfil do egresso e os objetivos do 

curso, fica evidente que o Projeto Pedagógico como um todo é plenamente coerente 

com as Diretrizes Curriculares. 

 

Este currículo e seus conteúdos estão plenamente adequados às Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos Cursos 

Superiores de Tecnologia, bem como ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores 

de Tecnologia. 

 

Conteúdos Curriculares 

 

Apesar das mais recentes discussões acadêmicas em torno de concepções 

curriculares e do papel das disciplinas nos currículos de graduação, pode-se dizer 

que as disciplinas são ainda o eixo de sustentação do curso. Assim, as alterações 

curriculares havidas no Curso Superior de Tecnologia em Empreendedorismo, 

tiveram como meta principal ajustar as disciplinas ao projeto do curso. Todas as 

superposições, brechas e excessos temáticos foram sendo enfrentados a partir de 

uma proposta que buscava exatamente a melhor conexão entre as disciplinas do 

currículo.  

 

Estou conseguindo entender perfeitamente o que está acontecendo no 

desenvolvimento do novo curso, porque minha alma está presente, meu desejo está 

por inteiro sendo respeitado e não estou deixando a teoria de lado. 

 

À medida que vou construindo esse novo curso vão aparecendo novas ideias e 

todas serão registradas na formatação do Curso. É preciso ter prática em gerenciar 

grupos, conflitos e ideias, isso é essencial. Para Fazenda, o pesquisador, ao 

escrever precisa fundamentar, fazer revisão de língua para ganhar legitimidade 

científica. Para ela, trabalhos acadêmicos apenas teóricos não servem mais para 

nada.  
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Atuação profissional 

 

Ser um profissional empreendedor capacitado para atual em diferentes áreas, ou 

que deseja abrir ou expandir seu próprio negócio, que busca conhecimentos e 

aprimoramentos na área do Empreendedorismo. Desenvolvendo e implementando 

novas ações e oportunidades na estrutura de uma empresa, promovendo mudanças 

na sociedade por meio de uma ideia ou aplicando individual a oportunidade de 

criação de seu negócio. 

 

Matriz curricular para o novo curso de Empreendedorismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo Estratégico 

1 

Cenários Econômicos de Mercado e 
Tendências  

A proposta para os alunos é 
o desenvolvimento de um 
projeto, utilizando análise de 
uma experiência de 
investimento ou empréstimo. 
A proposta deve considerar 
os critérios utilizados para a 
tomada de decisão, a 
conjuntura, os resultados etc. 

Gestão de Marketing 

Gestão Estratégica Empresarial 

Fundamentos de Gestão de Pessoas 

Projeto Interdisciplinar: Gestão 
Empreendedora (Plano de Negócio) 

Língua Portuguesa 

 

 

Estratégico 
 

Gestão 

Empresarial 

Gestão Financeira 

e Controle 

FLUXO 
1 - 3 
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Módulo Gestão de Negócios 

2 

Educação e multiculturalismo A proposta para os alunos 
é o desenvolvimento de 
um caso sobre negócios 
em corporações. Terão de 
enfatizar três aspectos: 
inovação, cultura 
organizacional e 
intraempreendedorismo.  

Tomada de Decisões na Viabilidade do 
Negócio 

Gestão de Processos e Operações 

Análise Estratégica de Micro e 
Pequenas Empresas 

Projeto Interdisciplinar: Gestão de 
Negócios (Plano de Negócio) 

 

 

Módulo Gestão Empresarial 

3 

Empreendedorismo e liderança 
sustentável 

A proposta para os alunos 
é desenvolver um plano de 
negócios que vise o 
crescimento da empresa. 
Utilizarão estratégias 
empresariais reais: 
identificar um produto ou 
serviço que possa ser 
licenciado. 

Negócios Digitais 

Gestão de Inteligência de Mercado 

Estratégia Empreendedora, Inovação e 
Criatividade 

Projeto Interdisciplinar: Gestão 
Empresarial (Plano de Negócio) 

 

 

Módulo Gestão Financeira e Controle 

4 

Empreendedorismo e liderança 
sustentável A proposta é que os 

alunos analisem casos e 
façam análises de sites de 
investimentos e analisem 
desempenho financeiro de 
empresas.  

Gestão de Tributos 

Gestão de Custos e Formação 
Estratégica de Preços 

Finanças Corporativas 

Projeto Interdisciplinar: Gestão 
Financeira (Plano de Negócio) 

 

 

O que se espera de um novo curso? 

 

Um dos mais importantes eixos desse novo curso é estimular o ingressante a 

autodesenvolver-se. Com essa proposta, ele poderá vivenciar algumas 

competências e habilidades, entre elas o exercício do pensamento crítico que o 

encaminhará para o entendimento de como se processa a negociação, de que forma 

desenvolver e aprimorar sua criatividade e suas capacidades de relacionamentos, 

julgamento e tomada de decisões. 
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O desenvolvimento do pensamento crítico será a base de todo o processo do curso. 

Dele resultarão as bases da competências e habilidades mínimas a serem 

criteriosamente exercitadas. O que seria importante para o desenvolvimento do 

pensamento crítico? 

 

No quadro a seguir, exemplificarei algumas palavras fundamentais para esse novo 

caminho a ser seguido para a proposta do novo curso. 

    

Desenvolvimento do 

pensamento crítico: 

(Pessoal e Profissional) 

Competências Habilidades 

Conviver escutar a si e ao outro 

Planejar com criatividade 

Negociar em parceria 

Exercitar compartilhar com o outro 

Decidir exercitar o processo  

Analisar Refletir 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

Quais características são importantes para o novo curso? 

 

 Promover conscientização: conviver (escutar a si e ao outro) e exercitar 

(compartilhar com o outro). 

 

 Preparar os estudantes para abrir e administrar sua própria empresa, instruindo-

os sobre financiamentos, aspectos legais e impostos: planejar (com 

criatividade) e negociar (em parceria). 

 

 Desenvolver habilidades empreendedoras para identificar e explorar 

oportunidades de negócios, transferindo conhecimentos e técnicas 

empreendedoras: decidir (exercitar o processo) e analisar (refletir). 
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Que competências e habilidades são importantes para um novo curso? 

  

 Estimular o desenvolvimento crítico e reflexivo para as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, as quais lhe permitam acompanhar os avanços tecnológicos 

e produzir novos conhecimentos 

 Compreender o ambiente organizacional a partir dos princípios da gestão 

empresarial e reconhecer a importância das ações mercadológicas;  

 Estruturar e sistematizar ações estratégicas para agregar valor à prestação de 

serviços, aos produtos e ao atendimento ao público.  

 Desenvolver a criatividade e o senso crítico necessários ao tecnólogo para uma 

gestão empreendedora voltada ao atendimento das demandas regionais, 

nacionais e mundiais, impostas pelas constantes mudanças do mercado.  

 Possibilitar ao futuro tecnólogo preparar seu Plano de Negócio minimizando os 

riscos; Tomar decisões considerando o retorno financeiro; Aplicar fundamentos 

diversos de administração na gestão do seu negócio; Interpretar e utilizar 

instrumentos de administração financeira; Conhecer responsabilidades legais 

inerentes ao fato do produto e ou serviço; Conhecer fontes de captação de 

recursos e sobre tributação.  

 Assumir a interdisciplinaridade como princípio formativo, possibilitando o diálogo 

interativo da linguagem do Empreendedorismo com as outras ciências humanas, 

sociais e na natureza.  

 

 

“...Sou forte, sou por acaso... 

Eu sou mais um cara... 

Mas se você achar, que eu estou derrotado 

Eu vou sobrevivendo sem um arranhão, 

porque o tempo, o tempo não para...” 

 

(Cazuza - O Tempo Não Para) 
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CONSIDERAÇÕES 

 

Algumas qualidades são imprescindíveis para a função de Gestor Educacional como 

a generosidade e a humildade. O Gestor Educacional precisa se manter no foco, 

mas não precisa ser arrogante, alguns querem aparecer em demasia, entretanto 

permanecer nos bastidores é a melhor maneira de estimular diálogos.  

 

A Gestão transforma metas e objetivos educacionais em ação, o que concretiza as 

direções traçadas pelas políticas. Segundo Bordignon e Gracindo (apud HORA, 

1994, p. 56) a Gestão Educacional requer enfoques de melhores decisões a respeito 

dos rumos a seguir e se fundamenta na finalidade da Instituição e em seus limites da 

situação atual. É necessário visualizar presente e futuro com identificação de 

valores, surpresas, incertezas e as ações de todos envolvidos, o que gerará 

participação, corresponsabilidade e compromisso. O Gestor Educacional pode 

significar um dos diferenciais que conduzem ao sucesso e o asseguram, para as 

Instituições de ensino? Isso tem implicado maiores exigências sobre esse segmento 

do conhecimento àqueles, que são os responsáveis pelos diversos níveis de decisão 

e pela multiplicação do conhecimento adquirido. Os Gestores Educacionais são 

profissionais muito cobrados nas Instituições de ensino, porque interferem 

diretamente no desenrolar das atividades dos docentes e discentes, particularmente 

no gerenciamento e solução dos conflitos entre as partes. 

 

A partir dos anos 80, as pesquisas acadêmicas começaram a apresentar reflexões 

mais significativas em relação às escolas. A busca de melhoria de informações, 

conhecimentos e de aprimoramento nos caminhos de qualificação de educação tem 

sido uma constante. A ampliação de programas de Pós-Graduação, nas 

Universidades contribuiu para os avanços das pesquisas sobre Gestão Escolar. 

 

Fazenda me fez perceber que minha proposta no Curso idealizado pode ser 

considerado um plano pedagógico interdisciplinar, o verdadeiro ensinamento do 

Empreendedorismo. Ela também propôs que o resultado seja exposto aos que 

estarão envolvidos no projeto, uma síntese bem feita, apresentando esquemas que 
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possam ser entendidos mais facilmente. Fazenda denomina esse processo de união 

dos referentes teórico, metodológico e prático.  

 

Em relação aos registros de aulas, Fazenda considera a proposta, inovadora, 

porque registros colocados em uma tese extrapolam qualquer teoria, pois o 

pesquisador precisará de competências além da leitura e entendimento. 

 

Ao encerrar este trabalho de pesquisa, questiono sobre as contribuições da 

Interdisciplinaridade em todo meu processo, no meu desenvolvimento individual e 

profissional e na implantação do Curso de Empreendedorismo organizado por mim, 

um Gestor Educacional Interdisciplinar. Rever toda minha trajetória, aprender a me 

olhar, observar meu caminho, minha evolução é sem dúvida muito importante. Foi 

um tempo de muito aprendizado. Espírito Santo (2015, p.36, 37) faz um alerta em 

relação ao tempo e afirma que o grande desafio do Ser Humano é ter a possibilidade 

de vivenciar a “eternidade do Agora”. Para o autor, essa prisão ao tempo chronos é 

a raiz de grande parte do sofrimento a ser enfrentado por cada um de nós. Ele 

complementa em uma de suas poesias que vencer o tempo é nascer de novo...é 

nascer para o mistério de si mesmo, para o mistério do amor, que está presente em 

nossa essência. 

 

Meu caminho foi de Empreendedor, porque não pensei limitadamente, fui 

ousado, tive vontade de crescer, inovar, participar com valores, atitudes, 

comportamentos na visualização de novas potencialidades. 

 

Lembro-me quando cheguei no GEPI, levado por uma colega17 que me apresentou 

Fazenda e todos os integrantes do grupo. Recebi todo o apoio necessário para 

colocar minhas ideias em outros patamares. Embora já estivesse envolvido em 

diferentes projetos, com eles aprendi a direcioná-los de maneira mais acadêmica, 

mais aprofundada. 

 

Fui percebendo que poderia me desenvolver, se de fato quisesse evoluir. Aproveitei 

cada oportunidade, cada palavra, fui me envolvendo e o aprendizado veio.  Sabia o 

                                                 
17 Professora Dra. Dirce Encarnacion Tavares.  
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que desejava, mas estava sem direcionamentos. As aulas de Fazenda e a 

Interdisciplinaridade me mostraram ser possível praticar e vencer.   

 

Aprimorei meu processo individual levando em conta o respeito pelas pessoas, a 

paciência na escuta, amadureci no meu comprometimento com as atividades que 

exercia. 

 

Gosto de ser desafiado e a acomodação me faz mal. Entender a 

Interdisciplinaridade foi esse desafio. Ouvia, ouvia e me questionava o tempo todo o 

que seria tudo aquilo. Como exercitá-la? 

 

Ativei meus pensamentos e estimulei minha criatividade nas conexões 

“PESQUISADOR-PROFESSOR-GESTOR”.  

 

Não há fronteira que não possa ser percorrida. Hoje me sinto mais encorajado ao 

fazer. Tenho a certeza de que posso, mesmo quando meus projetos não são 

aceitos. Há profissionais que tentam barrar meus sonhos, mas hoje não tenho medo 

dessas atitudes. Sei que posso concretizar projetos e os que foram organizados por 

mim, não serão realizados da mesma maneira por outras pessoas, pois cada um de 

nós tem sua marca, sua potencialidade. 

 

É muito importante para mim, ser um agente social de mudanças. Quando pensei 

em organizar o curso de Empreendedorismo foi além da academia. Não queria 

apenas mais um curso, mas algo que pudesse atender minorias, incluir o excluído 

de oportunidades. Identificar as necessidades dos alunos e ajudá-los em seus 

sonhos é motivador. Além disso o curso pensado atenderá não apenas quem deseja 

um certificado de graduação, mas também para quem deseja conhecimentos 

específicos para suprir necessidades básicas. O aluno poderá ir buscar apenas 

disciplinas que agreguem em suas dificuldades.  O interessado poderá também 

estipular seu próprio currículo, o que melhor contribuir para suas necessidades. 

 

Hoje consigo olhar para diferentes áreas, a Interdisciplinaridade me ajudou a 

dialogar com todos, sem perder a minha essência. 
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Meu autoconhecimento passou a ser uma preocupação constante. Ao me deparar 

com minhas angústias, consigo perceber o outro e isso é muito compensador. Tudo 

acontece no momento exato, estar com as pessoas, conviver com elas somente me 

amadurecem. Não tenho a pretensão de ficar tendo embates, mas provocar o 

diálogo.   

 

A função que exerço de Gestor Educacional Interdisciplinar me permitiu aprender a 

não desperdiçar energia, porque tenho de ter a sabedoria para poder auxiliar em 

diálogos com a Instituição, professores e alunos. As cobranças são intensas. 

 

Um outro ponto muito importante para eu destacar nesta finalização da pesquisa é o 

quanto foi fundamental captar ao vivo os ensinamentos das mensagens de Fazenda.  

 

Ter de ouvi-la várias vezes, fazer os cortes da filmagem, resgatar temas abordados 

me fortificaram. Pude constatar meu crescimento com esse trabalho, porque tive de 

desenvolver outros canais de entendimento. Uma outra linguagem, não era apenas 

um livro para eu ler, mas um acervo para eu sentir. Um trabalho de pesquisa 

documental, material único, que captou a autora reavaliando e refletindo sobre sua 

própria obra. 

 

A Gestão Educacional abraçou a Interdisciplinaridade e dela saíram muitas 

propostas, entre elas a oportunidade de implantação do Curso de 

Empreendedorismo, que será a marca do meu novo tempo. Ele incluirá, assim 

como eu fui incluído. Minha proposta fica registrada e talvez responda se é 

possível unir a Gestão Educacional e a Interdisciplinaridade na organização de 

um Curso de Empreendedorismo para a Contemporaneidade. 
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