




Ismael Rocha, o empreender era ligado aos 
processos artesanais. "O empreendedor era 
aquela mulher que fazia doce em casa e au
mentou a produção. Aquela que costurava 
para fora e expandiu. A construção era a par
tir do próprio esforço. Estrategicamente, não 
era observado como projeto, mas como algo 
que deu certo a partir do suor", explica. 

Conceito transversal 
Implantar uma formação superior vol

tada ao desenvolvimento mais acertado 
dos projetos e aspirações dos jovens pro
fissionais é uma decisão que precisa ser to
mada e partir para o envolvimento de toda 
a instituição. De acordo com os especia
listas, o conceito empreendedor não pode 
ser tratado apenas com um curso, ou uma 
disciplina, precisa ser transversal. 

Segundo Juliano Seabra, os pilares para 
a implantação do novo modelo de forma
ção devem ser alicerçados progressiva-

mente na parte curricular e com a criação 
de um ambiente propício para o empreen
dedorismo (veja quadro abaixo). 

Essa linha de raciocínio é compartilhada 
pelo professor Jorge Audy. No ponto de vista 
do diretor do polo de tecnologia da PUC-RS, 
no entanto, cada instituição tem de avaliar 
qual o melhor método para a sua transição. 
"O grande desafio se manifesta por uma ne
cessidade de reorganização dos métodos e 
com a incorporação das mudanças que a so
ciedade exige. Uma educação superior mo
derna consegue manter a tradição da quali
dade, incorporando as inovações necessárias 
para atingir as demandas da sociedade. Isso 
é o que deve ser buscado." 

A transformação também está ligada ao 
desapego do docente como detentor absolu
to do conhecimento. Na opinião dos espe
cialistas, essa metodologia de transmissão 
por meio do discurso dirigido ao discente e 
aprofundado nos livros precisa ser mudada. 
Para Juliano, o papel do docente é ser um 
agente facilitador e encontrar meios de levar 
a inovação para a sala de aula, servir de fonte 
de inspiração e motivar a implementação da 
ação. "Se o professor tiver a pretensão de fa
zer tudo sozinho, o ciclo não será completo. 
Ele tem de ser aberto a interferências, não 
pode ser o dono da razão", critica. 

Empreendedorismo não tem fórmu
la certa. Existe o risco, e cada um tem de 
encontrar a sua forma de atuar, para isso 
precisa praticar e tomar como exemplo 
projetos reais. Para que a instituição fuja 
do ensino considerado tradicional, o aluno 
precisa ser constantemente municiado com 
informação e prática ao mesmo tempo, ins
tigado a vivenciar o mundo que está fora 
das salas de aula. 

"E preciso empurrar o aluno para que 
ele esbarre constantemente nesse mundo, 
para que possa ter esse tipo de conexão. 
Os métodos são diversos; cabe à universi
dade escolher o que melhor lhe convém, 
desde que não seja apenas um", indica. 
"Esse é um movimento que tem de existir. 
Ter professor com pé no mercado, com 
jogo de cintura, trazer gente de fora, ex
perimentar novas possibilidades", finaliza 
Ismael Rocha. (Vitor de Oliveira) 
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