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Este projeto tem como objetivo a manutenção de um canal permanente
de divulgação e discussão de ideias, ou seja, pensar o Brasil que queremos
para nós, para nossos alunos, para nossos filhos, para a comunidade.
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O POTENCIAL DAS PARCERIAS
PARA A FORMAÇÃO MULTIFACETADA

As recentes mudanças nas relações de trabalho nos levam a
refletir sobre qual o perfil de profissionais que as universidades
e escolas de negócios devem preparar para o mercado atual.
A velocidade acelerada do compartilhamento de informações,
característica de uma geração que já nasceu conectada,
formou alunos multifacetados, abertos às mudanças e que
valorizam a inovação. Fatores cada vez mais alheios aos modelos
educacionais rígidos e obsoletos que ignoram o dinamismo do
mundo globalizado.
Há tempos, filósofos visionários já defendiam mudanças na
forma de educar por acreditarem no poder transformador da
educação. Nomes como Paulo Freire e Edgar Morin advogaram
pela fuga ao tradicionalismo acadêmico em detrimento ao
aprendizado com foco em soluções para o mercado.
Ainda nos anos 80, o educador Paulo Freire condenou a lógica
‘decorativa’ da abordagem tradicional da educação, na qual o
professor é detentor do conhecimento e replica conceitos para
memorização e repetição. A partir de 2000, Morin defendeu que uma
educação autêntica deveria ensinar a contextualizar, concretizar e
globalizar. Ambos chamaram de transdisciplinaridade a valorização
do conhecimento não fragmentado e o desenvolvimento de uma
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visão abrangente e completa.
Interessante avaliar como teorias antigas se aplicam de forma
tão adequada aos novos tempos. O ensino globalizado demanda
a adoção de metodologias alternativas que explorem diferentes
habilidades e impulsionem a ampliação do horizonte do aluno.
A forma de aprender mudou. O aluno não está mais preso à
carteira escolar, à caneta e ao papel, ou mesmo ao professor. Há
muito mais além dos muros da escola e a missão da educação do
futuro é facilitar sua conexão com esse novo mundo.
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de colaboração e evolução.
Como consequência, temos profissionais saindo das escolas de
negócios mais preparados, uma vez que, ainda como educandos,
já tiveram oportunidades para testar, aplicar teorias e avaliar
resultados, potencializando processos inovativos.
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