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RESUMO 
 

 

O estudo tem como principal objetivo compreender como os saberes da 

experiência se expressam na prática docente. Tomando como cenário o ensino 

superior privado, pretendo conhecer a situação empírica do ensino superior 

particular; como o professor trabalha nesse contexto e como se articula a 

exigência pela titulação com a prática docente. Como procedimento metodológico, 

para coleta de dados, utilizo a entrevista semi-estruturada, que me fornece os 

relatos dos professores através de suas falas sobre as suas experiências em sala 

de aula. A análise do conteúdo é o método de análise para compreender como 

cada docente experiencia a sua realidade no seu cotidiano. Os resultados 

apontam para a existência de uma heterogeneidade dos alunos em termos de 

conhecimento e de preparação para realizar um curso superior. Os professores 

entrevistados referem uma experiência, em âmbito não escolar, para expressar 

como lidam com as situações cotidianas em sala de aula e a inversão de papéis 

no que se refere ao fato de os professores submeterem-se às exigências dos 

alunos, quanto à forma e ao conteúdo das aulas. Fica evidente o despreparo dos 

docentes diante das demandas em sala de aula, uma vez que os professores 

dominam os conteúdos das suas disciplinas, mas não mobilizam os saberes 

pedagógicos por não terem essa formação. Fica constatado, ainda, que a 

titulação dos professores entrevistados só contribui para o aumento dos seus 

conhecimentos específicos, não interferindo na sua prática como docente. 

 
 
 
 
 
 
 
Palavras – chave: saberes da experiência; prática docente; ensino superior 

privado. 
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 ABSTRACT 
 
 
The main objective of this study is to understand how experience plays in the 

practice of teaching. Considering the private sector’s higher education system as 

reference, I intend to know how higher education professors knowledge in their 

classrooms and how the requirement of teaching credentials or titles in higher 

education influence the same. 

I have utilized semi-structured (guided) interviews as my basic methodological 

process of investigation. The interviews are reports on teaching experiences within 

the classroom environment. The content analysis of such reports is used as my 

method of analysis to understand how teachers experience reality in the 

classroom. The results show that students hold the same amount of knowledge 

and preparedness in higher education; the interviewed professors referred to an 

experience outside the classroom to describe how they deal with an everyday 

situation in the classroom and also how the roles change when students have a 

say on how and what is taught to them. It was evident that professors are not 

ready to absorb such demands in the classroom given the fact that they hold the 

knowledge of the discipline they teach but not the pedagogical knowledge required 

for such practice. It is also verified that professors that hold teaching credentials 

and titles have a broader knowledge of their disciplines but that knowledge does 

not interfere in the way they teach them.    

 

 
 
 
Key – words: experience plays; practice of teaching; private sector’s higher   

education. 



   
 

9

RESUMÉ 
 
 
Cette étude a eu comme objectif principal de comprendre comment les savoirs de 

l’expérience se présentent dans la pratique des enseignants. En prenant en 

compte le cas de l’enseignement supérieur privé, j’ai voulu connaître la situation 

empirique de l’enseignement supérieure privée. Comment le professeur travaille 

dans ce contexte ? Comment il concilie les exigences des diplômes chaque fois 

plus hauts, faite par le système éducationnelle, avec la pratique de l’enseignement 

elle-même ? Voilà les questions qui ont orienté cette recherche. Comme 

procédure méthodologique, j’ai utilisé l’ entretien semi-structuré qui m’a fourni les 

récits des professeurs sur leurs expériences en salle de classe. L’utilisation de la 

méthode d’analyse du contenu m’a permis de comprendre comment chaque 

enseignant vit sa réalité au quotidien. Les résultats suggèrent l’existence d’une 

hétérogénéité des élèves en termes de connaissance et de préparation pour 

suivre un cours supérieur. Pour faire face aux situations quotidiennes en salle de 

classe, les professeurs interviewés font référence à leurs expériences apprises en 

dehors du contexte scolaire. Une certaine inversion de rôle entre les professeurs 

et leurs élèves a été observée : les premiers se soumettant aux exigences des 

derniers quant à la forme et au contenu des classes. Le manque de práparation 

de la part des professeurs pour faire face aux défis de la salle de classe s’est 

montré évident. Ces professeurs maitrisent parfaitement la connaissance de la 

discipline qu’ils enseignent, mais n’arrivent pas à mobiliser les savoirs 

pédagogiques qu’ils n’ont pas reçus pendant leurs formations. Il est encore 

constaté que les diplômes des professeurs interviewés leurs ont apporté une 

contribution en terme d’augmentations des connaissances spécifiques, mais sans 

influencer leur pratique comme enseignants. 
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 O foco principal deste trabalho é a mobilização de saberes da experiência 

na prática docente, tomando como cenário o ensino superior privado. Considero 

como saber da experiência aquele saber oriundo de vivências, sejam pessoais ou 

profissionais, que o professor mobiliza na sala de aula, articulando com os outros 

saberes e  que “...formam um conjunto de representações a partir das quais os 

professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática 

cotidiana em todas as suas dimensões”. (TARDIF, 2002, p. 49) 

Quando me refiro às vivências pessoais ou profissionais quero dizer que as 

experiências vividas pelo professor em outras relações sociais, que não 

necessariamente vividas no âmbito escolar, podem ser trazidas para as relações 

cotidianas em sala de aula e podem ser mobilizadas como saberes na sua prática 

e também ser articuladas, com outros saberes, uma vez que “ No ... cenário da 

educação formal, a atuação do professor aparece marcada por exigências que 

vão muito além do domínio dos conteúdos que vai ensinar”. ( MEDEIROS, 2006, 

p. 43) 

O meu interesse em pesquisar os saberes experienciais na prática docente 

surgiu da minha própria experiência como professor do ensino superior privado. 

Percebi que de uns dez anos para os dias de hoje surgiu um fenômeno 

significativo com a proliferação de faculdades particulares. Os professores 

passaram a queixar-se continuamente de dificuldades para lidar com os alunos e 

com as turmas tão heterogêneas. 

Nesse período a sala dos professores passou a ser um ponto de encontro 

onde docentes expunham as mais variadas e complexas experiências do seu 

cotidiano em relação aos alunos. Diziam que havia uma séria dificuldade de 

aprendizagem dos estudantes e que a maioria não possuía a mínima condição 
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para cursar o ensino superior. Essas discussões e queixas foram me inquietando  

ao ponto de me fazer questionar sobre a minha própria prática como docente. 

Passei a perguntar se as minhas vivências em sala de aula eram similares 

aos relatos dos outros professores. Percebi ainda que as experiências se 

repetiam e que professores de outras instituições de ensino superior privado 

também tinham os mesmos problemas em sala de aula, ou seja, turmas 

heterogêneas de alunos quanto a capacidade de aprendizagem, alunos que se 

consideravam “clientes” e que já se imaginavam formados por poderem pagar em 

dia, falta de comprometimento dos alunos em relação aos estudos e à exigência   

de   boas   notas   e  da   aprovação   nas  disciplinas. Inclusive tive acesso a 

relatos de professores que foram afastados das faculdades pelo fato de os alunos 

os taxarem de exigentes demais. 

Mergulhado nessa realidade resolvo iniciar esta pesquisa com o objetivo de 

1) compreender como os saberes da experiência se expressam na prática 

docente, 2) como ocorre a mobilização desses saberes no cotidiano do professor, 

3) como o professor trabalha e 4) que situações o professor vivencia na sala de 

aula e como lida com essas situações. 

Um fenômeno digno de marca é a exigência da titulação para os 

professores do ensino superior, porque para os alunos ingressos nas faculdades 

particulares esta exigência ocorre justo no momento em que diminui a 

concorrência, devido à proliferação de instituições, e em contra partida o nível de 

exigência para selecionar e contratar os professores, para essas mesmas 

faculdades, aumentou, logo levantei a seguinte questão: como seria, então, a 

relação desses professores titulados com os alunos ingressos nas faculdades 

com o índice de concorrência quase que inexistente? 
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O objetivo desta pesquisa é compreender como se dá a mobilização dos 

saberes da experiência na prática docente, especificamente no ensino superior 

privado. Percebo que o universo conceitual sobre os saberes é amplo, porém 

procuro focar o tipo de saber que me interessa em particular, portanto tomo como 

o centro do estudo teórico os saberes experienciais. Desejo compreender como 

os professores mobilizam os saberes da experiência na sua prática em sala de 

aula. As experiências vividas pelos professores e as situações enfrentadas pelos 

docentes no seu cotidiano passam a fazer parte do meu interesse, pois “... 

conhecimentos e saberes não são suficientes para enfrentar as situações inéditas 

postas pelos desafios do presente e do futuro próximo”. (MEDEIROS, 2006, p. 25) 

Ao realizar esta pesquisa procuro não relatar as minhas próprias 

experiências acumuladas nos dezesseis anos de ensino superior privado, mas 

procuro estudar em profundidade o tema proposto e buscar “... capacidade 

argumentativa e domínio de conteúdo da literatura sistematizada sobre o tema 

polemizado”. (COSTA, 2004, p. 20) Estudar o fenômeno proposto teoricamente 

apenas não seria o suficiente, uma vez que “... aprender implica o agir e o 

continuar aprendendo, sendo este processo mais importante que a mera 

acumulação de conteúdo”. (LEIBNITZ, apud, CASPER, 2003, p. 56) 

Pretendo estudar o fenômeno a partir de refenciais teóricos que possam 

me fornecer sustentação para compreender melhor as minhas vivências e poder 

ampliar o meu campo de visão com uma maior capacidade de argumentos e um 

domínio maior sobre as discussões realizadas no campo acadêmico - científico 

sobre o tema. 

Considero importante, também, não esgotar as possibilidades de explorar 

as discussões sobre o tema e que este estudo seja um processo de uma 



   
 

15

aprendizagem contínua, capaz de aproximação cada vez maior com o fenômeno 

a ser compreendido. 

O ensino superior privado vem se transformando em uma mercadoria e os 

cursos em treinamentos, para suprir as necessidades operacionais das empresas, 

tal como afirma Franco (1998, p. 105):  “A  educação  seria hoje uma necessidade 

da empresa...” Diante desse cenário o professor vem enfrentando uma série de 

dificuldades para dar conta de um sistema contraditório e ao mesmo tempo 

perverso. Contraditório porque a formação do professor se dá dentro dos moldes 

universitários e o seu campo de trabalho lhe exige uma postura de “consultor” 

para suprir o “mercado”, como afirma Neves (2002, p. 167): 

 

Uma vez que a expansão da educação superior vem se 
processando a partir da rede privada de ensino e os programas de 
pós-graduação continuam até o momento predominantemente 
públicos, estes acabam por fornecer às empresas de prestação de 
serviços educacionais boa parte dos docentes qualificados... 

 

Quando me refiro ao sistema como sendo perverso é pelo fato do professor 

receber uma formação acadêmica, lhe exigir um título de mestre ou de doutor  

para ser colocado em sala de aula e prestar um serviço à empresa educacional, 

suprindo as necessidades dos alunos – clientes. Os professores titulados são 

utilizados como atrativo para os candidatos ao vestibular, como também são 

“descartados” facilmente se a “empresa” não estiver obtendo o retorno financeiro 

desejado. Franco (2004, p. 49) diz: “Tenho consciência que o sucesso de uma 

escola superior... depende, fundamentalmente, de seus professores...” E para os 

alunos “... o principal motivo para fazer um curso superior é ganhar a competência 

exigida num bom emprego”. (CASPER, 2002, p. 48-49) 
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Postas as contradições e os conflitos em que se encontra o professor do 

ensino superior privado, inicio o trabalho discutindo, no primeiro capítulo, os 

saberes mobilizados na prática docente, os principais conceitos sobre saberes 

docentes, a sua pluralidade e mais especificamente um levantamento conceitual 

sobre os saberes da experiência. Ainda no primeiro capítulo, traço um perfil do 

cenário atual do ensino superior privado. 

No segundo capítulo descrevo o percurso metodológico, onde caracterizo o 

campo de pesquisa, o perfil dos professores entrevistados e os procedimentos e 

instrumentos metodológicos. A pesquisa foi de natureza qualitativa, o método 

para análise dos dados foi a análise de conteúdo e a coleta dos dados se deu 

através de entrevistas semi-estruturadas. 

No terceiro capítulo faço a análise dos dados colhidos. Nesse momento 

procuro me concentrar nos dados obtidos e na análise dos mesmos. Verifico o 

que os dados me dizem e para onde eles apontam. Tenho como categorias de 

análise principais as seguintes: o professor e a sua experiência, incluindo aqui 

uma discussão sobre a importância da sua titulação, a mobilização de saberes 

experienciais e a inversão de papéis, ou seja, os alunos como “autores” principais 

da “obra”, guiando e orientando o trabalho do professor. No quarto capítulo 

aprofundo a análise dos dados, destacando alguns achados significativos para a 

compreensão do objeto de estudo. 

No final apresento as minhas Considerações Finais, tarefa de muita 

responsabilidade diante de tantos fenômenos que envolvem o universo do ensino 

superior privado. Neste capítulo problematizo muito mais do que explico. 

Questiono o papel do professor numa faculdade particular, que enfrenta situações 
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desafiadoras no seu cotidiano, sem a devida preparação pedagógica e sem a 

compreensão ampliada sobre o tipo de aluno que se pretende formar. 

Acredito que esta pesquisa pode contribuir no sentido de fornecer 

ferramentas para um debate mais amplo sobre o ensino superior privado, 

discutindo-se por exemplo, a formação do professor, a importância de uma 

capacitação pedagógica atrelada ou não a sua titulação e  a uma discussão para 

futuras pesquisas sobre as relações estabelecidas em sala de aula, entre 

professores e alunos e também sobre como os saberes, especificamente, os da 

experiência, se expressam na prática docente. 
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CAPÍTULO 1: OS SABERES MOBILIZADOS 

NA PRÁTICA DOCENTE 
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 Os saberes docentes se constituem numa temática relevante quando se 

pretende refletir sobre a prática docente e mais especificamente quando se 

aborda a questão do cotidiano do professor em sala de aula. 

 Para Tardif  (2002) a relação dos professores com os saberes é mediada 

pelo trabalho, que fornece condições aos mesmos de enfrentar e solucionar 

situações cotidianas. Severino e Pimenta (2002, p. 15) dizem que ser professor 

exige uma série de saberes e conhecimentos para poder se enfrentar situações “ 

ambíguas, incertas, conflituosas e, por vezes, violentas, presentes nos contextos 

escolares e não escolares ”. 

 Direcionando a discussão para o âmbito escolar, acredito, tal como Tardif e 

Lessard (2005, p. 23) que: 

 

a escolarização repousa basicamente sobre interações cotidianas 
entre os professores e os alunos. Sem essas interações a escola 
não é nada mais que uma concha vazia. Mas essas interações 
não acontecem de qualquer forma: ao contrário, elas formam 
raízes e se estruturam no âmbito do processo de trabalho escolar 
e, principalmente, do trabalho dos professores sobre e com os 
alunos. 

 

 Na discussão sobre os saberes docentes é importante também distinguir 

saber docente de trabalho docente. Segundo Guimarães (2004, p. 24) o saber e o 

trabalho docentes são diferentes, mas são construídos numa articulação entre si e 

que seria muito difícil compreender como os saberes são mobilizados, retirando-

os do local de trabalho, “ do mesmo modo que não é possível pensar no trabalho 

docente sem saberes específicos que lhe dão sentido e materializam-no”. 
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 Pimenta (2002, p. 40) defende que o “trabalho docente constrói-se e 

transforma-se no cotidiano da vida social”, logo para se compreender o trabalho 

docente exige-se que seja “analisado enquanto categoria geral – o trabalho – e 

em sua especificidade – a docência”. 

 No momento pretendo ampliar a discussão sobre os saberes docentes e 

mais especificamente sobre a mobilização dos saberes na prática docente e logo 

em seguida focar com maior detalhamento os saberes da experiência mobilizados 

na prática docente. 

 Os saberes docentes se constróem a partir de uma pluralidade de saberes 

e é preciso distinguir também os saberes dos conhecimentos adquiridos durante a 

formação, pois segundo Guimarães (2004, p. 29): 

 

O fato de os saberes docentes constituírem-se como saber de 
relação devido à sua mobilização na prática docente, ressalta a 
diferença entre estes e os conhecimentos adquiridos pelo docente 
ao longo de sua formação.  

 

 Sendo assim torna-se clara a diferença entre o que o professor aprende ao 

longo da sua vida inserido em diversos contextos sociais e o que aprende ao 

longo da sua formação docente. 

 

 

1.1  A Pluralidade dos Saberes Docentes 

 

Discutir sobre os saberes docentes exige uma compreensão inicial que 

existe uma pluralidade de saberes que se integram e se mobilizam na prática do 

professor. Tardif (2002, p. 33) diz que “o saber docente se compõe, na verdade, 
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de vários saberes provenientes de diferentes fontes”, sendo assim, não podemos 

falar de “saber” e sim de uma complexa “teia de relações”. 

Para Tardif (2002, p. 36) a prática do professor “integra diferentes saberes, 

com os quais o corpo docente mantém diferentes relações”. O saber docente 

pode ser compreendido 

 

Como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos 
coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de 
saberes disciplinares, curriculares e experienciais. (TARDIF, 
2002, p. 36) 

 

 Os saberes disciplinares, para Tardif (2002), são os que correspondem aos 

diversos campos do conhecimento, são os saberes ligados aos conteúdos 

específicos de cada matéria. Os saberes curriculares segundo Tardif (2002, p. 38) 

“apresentam-se concretamente sob a forma de programas escolares (objetivos, 

conteúdos, métodos) que os professores devem aprender a aplicar”. 

 Guimarães (2004, p. 27) nos chama a atenção para o saber docente como 

um saber social “desse modo, o saber só existe na relação com o mundo, com os 

outros e do homem consigo mesmo”. 

 A relação com o saber é uma relação de pluralidade de relações. Charlot 

(2000, p. 60) diz que não há saber sem relação com o próprio saber e que  

 

adquirir saber permite assegurar-se um certo domínio do mundo 
no qual se vive, comunicar-se com outros seres e partilhar o 
mundo com eles, viver certas experiências e, assim, tornar-se 
maior, mais seguro de si, mais independente... Procurar o saber é 
instalar-se num certo tipo de relação com o mundo, mas existem 
outros. Assim, a definição do homem enquanto sujeito de saber se 
confronta à pluralidade das relações que ele mantém com o 
mundo. 
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 Fica compreendido que discutir sobre os saberes é, em princípio, 

considerá-los como um fenômeno e como tal é preciso levar em consideração as 

relações complexas que os cercam. A seguir faço um recorte sobre o fenômeno 

dos saberes docentes, enfocando com maior detalhamento os saberes da 

experiência a partir de diversas perspectivas teóricas. 

 

 

1.2  Os saberes da experiência na prática docente 
 

Inicio a discussão sobre os saberes experienciais definindo o termo 

experiência numa perspectiva filosófica que diz: 

 

É fácil conceber a experiência como um fluxo de eventos privados, 
conhecidos apenas por seu possuidor ... tais como os eventos do 
mundo exterior ou fluxos semelhantes em outros possuidores... 
Minha própria relação com minha experiência envolve a memória, 
o reconhecimento e a descrição, todos estes decorrentes de 
capacidades que são da mesma forma exercitadas em relações 
interpessoais. (BLACKBURN, 1997, p. 134) 

 

A experiência é um fenômeno complexo que envolve múltiplas relações. O 

sujeito posto no mundo estabelece relações constantes com o meio. Vivencia 

situações com outros sujeitos e busca ao longo de sua vida dar sentido a essas 

vivências. As situações vividas quando são apropriadas pelo sujeito e passam a 

ter um sentido, através da reflexão e da compreensão, transformam-se em 

experiências. 

Podemos falar em experiência quando conseguimos ter consciência clara 

das situações vividas e quando essas mesmas situações possuem um sentido 

para nós, então não seria incorreto afirmar que experiências são situações vividas 
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que ganham sentido ao longo do tempo e que me permite relacioná-las com 

outras situações, construindo assim, uma rede de vivências refletidas, 

apreendidas e conscientizadas dentro de uma certa lógica.   

No que se refere à prática docente, o professor pode transformar vivências 

em experiências, ou melhor dizendo, em saberes da experiência, quando 

consegue refletir sobre a experiência articulando-a com outras formas de saberes. 

Tardif (2002, p. 49) quando se refere aos saberes da experiência salienta que 

 

Estes saberes não se encontram sistematizados em doutrinas ou 
teorias. São saberes práticos ( e não da prática: eles não se 
superpõem à prática para melhor conhecê-la, mas se integram a 
ela e dela são partes constituintes enquanto prática docente) e 
formam um conjunto de representações  a  partir das quais os 
professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão e 
sua prática cotidiana em todas as suas dimensões. 

 

O saber construído a partir das experiências é adquirido pela consciência e 

reflexão que o professor possui e pela capacidade de articular essa experiência 

no contexto de sua prática docente, juntamente com a mobilização de outros 

saberes tais como os disciplinares, curriculares e pedagógicos. Para Pimenta 

(2002, p. 8): 

 

... a identidade do professor se baseia na tríade saberes das 
áreas específicas, saberes pedagógicos e saberes da experiência. 
É na articulação desses saberes com os desafios que a prática 
cotidiana nas escolas lhe coloca que o professor constrói e 
fundamenta o seu saber ser professor.  

 

É preciso que fique clara a idéia de que não se está isolando a experiência 

adquirida pelo professor no seu cotidiano, das outras formas de saberes. Não 

podemos considerar apenas que a experiência pela experiência seja por si só 
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uma expressão de saber. Na prática cotidiana “os condicionantes aparecem 

relacionados a situações concretas que não são passíveis de definições 

acabadas e que exigem improvisação e habilidade pessoal, bem como a 

capacidade de enfrentar situações mais ou menos transitórias e variáveis. (Tardif, 

2002, p. 49). Nas situações concretas vividas pelo professor no seu cotidiano é 

preciso refletir sobre as vivências e tentar articular essas vivências com os outros 

saberes para que se possa considerar essa capacidade de enfrentar situações 

transitórias e variáveis, como uma capacidade advinda de um saber da 

experiência. 

Considero importante diferenciar, também, os “habitus”, adquiridos na 

prática cotidiana, dos saberes da experiência docente. Para Tardif (2002) os 

“habitus” seriam disposições que surgem na e pela prática real, ou seja, são 

práticas que são incorporadas ao cotidiano do professor que podem transformar-

se em estilos próprios ou em “macetes” ou formas de atuação profissional. Já o 

saber da experiência docente surge segundo Pimenta (2002, p.8): 

 

... da experiência acumulada em sua vida, refletida, submetida a 
análises, a confrontos com as teorias e as práticas, próprias e as 
de outrem. 

 

O saber da experiência é um saber plural que leva em consideração outros 

saberes como os específicos (do conhecimento) e os pedagógicos. Pimenta 

(2002, p. 8) resume de maneira apropriada a mobilização dos saberes: da 

experiência, do conhecimento específico e os pedagógicos, quando afirma que 

 

É na mobilização dessa tríade articulada de saberes que os 
professores encontram o referencial para desenvolverem a 
capacidade de investigar a própria atividade e, a partir dela, 
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constituírem e transformarem os seus saberes-fazeres docentes, 
num processo contínuo de construção de suas identidades como 
professores. 

 

Os saberes da experiência possuem três objetos que são: 1) as relações e 

interações que os professores estabelecem com os diversos atores no universo 

da sua prática, 2) as normas e obrigações que regem essa prática e 3) a 

instituição enquanto organização do trabalho. Para Tardif (2002, p. 50) 

 

Estes objetos não são objetos de conhecimento, mas objetos que 
constituem a própria prática docente e que só se revelam através 
dela. Em outras palavras, eles não são nada mais do que as 
condições da profissão. 

 

A experiência do professor enquanto saber surge a partir dessa “teia” de 

relações que o mesmo estabelece com os seus pares, com os outros atores 

escolares, com o regimento normativo e com a própria instituição de ensino, além 

da confrontação dessas experiências com os outros saberes já mencionados 

anteriormente. 

Therrien (apud, NUNES, 2001, p. 4) salienta o quanto os estudos sobre a 

formação e a prática cotidiana são tratados de forma dissociada, segundo ele 

 

esses saberes da experiência que se caracterizam por serem 
originados na prática cotidiana da profissão, sendo validados pela 
mesma, podem refletir tanto a dimensão da razão instrumental 
que implica num saber-fazer ou saber-agir tais como habilidades e 
técnicas que orientam a postura do sujeito, como a dimensão da 
razão interativa que permite supor, julgar, decidir, modificar e 
adaptar de acordo com os condicionamentos de situações 
complexas. 

 

É importante discutir a prática do professor a partir das concepções 

teóricas sobre essa prática e mais especificamente sobre os saberes da 
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experiência. Não basta estar imerso em uma prática é preciso, também, 

compreendê-la para poder dar sentido a mesma e abstrair dessa prática saberes, 

segundo Pimenta (2002, p. 20-24): 

 

... os saberes da experiência são também aqueles que os 
professores produzem no seu cotidiano docente, num processo 
permanente de reflexão sobre sua prática, mediatizada pela de 
outrem ― seus colegas de trabalho, os textos produzidos por 
outros educadores. É aí que ganham importância na formação de 
professores os processos de reflexão sobre a própria prática e do 
desenvolvimento das habilidades de pesquisas da prática.  

 

Estou concentrando a discussão nos saberes da experiência, porém é 

preciso entender o saber docente como “... um saber social, plural e fruto de 

relações estabelecidas pelo sujeito professor e seu entorno”. (GUIMARÃES, 

2004, p. 35) Do mesmo modo é importante encontrarmos formas de “... regulação 

da profissão docente, que consideram a experiência do professor e levem em 

consideração processos dinâmicos” (LELIS, 2001, p. 40), que norteiam o universo 

vivido pelos professores. 

 

 

1.3 – A prática docente no ensino superior privado: o cenário atual 

 

O meu interesse em estudar como o professor mobiliza os saberes 

experienciais na sua prática, tem como cenário a atual proliferação de faculdades 

particulares, o nível de exigência pela titulação dos professores e os modos de 

ingresso dos alunos nas instituições de ensino superior privado. Esses 

professores titulados irão ser utilizados como uma forma de propaganda atrativa 

para captar o maior número possível de alunos. É necessário frisar também que a 
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titulação é uma exigência do próprio MEC (Ministério da Educação e da Cultura). 

Quanto mais mestres e doutores, maior é a pontuação para avaliação e a 

aprovação dos cursos. Os docentes, por sua vez, buscam a qualificação exigida 

para se manterem nos empregos, como diz Pimenta (2002, p. 126): 

 

Como o atual Estado avaliador iniciou o controle do que ocorre em 
sala de aula por dados externos a ela (índices de titulação do 
corpo docente com respeito a mestrado e doutorado, provão, etc.), 
vem ocorrendo entre os professores das IES uma busca mais 
freqüente por cursos de especialização ou programas de 
mestrado e doutorado. Assim, por contradição, assistimos no 
cenário nacional a uma corrida pelo aprimoramento docente, 
resultando, em sua maioria, em busca dos próprios professores, 
que se vêem na contingência de perda do emprego, se não 
obtiverem a diplomação hoje exigida. 

 

Tomo como referência, para discutir o cenário atual, o fenômeno que mais 

caracteriza a Educação no Brasil, que é a crescente proliferação de faculdades 

particulares, que ganha grande impulso desde o governo Fernando Henrique 

Cardoso com as suas práticas neoliberais de incentivo ao livre mercado e a 

privatização. 

Além da titulação dos professores, as faculdades particulares tomam outras 

medidas para aumentar as suas inscrições de candidatos tais como: realizar o 

vestibular após a divulgação do resultado das universidades públicas; dispensar 

os candidatos da taxa de inscrição; fazer mais de um vestibular por ano; utilizar a 

internet para realizar o vestibular on line; aprovar os alunos inscritos, caso o 

número de vagas seja maior do que o número de candidatos, ou mesmo abrir, 

com os excedentes,  novas turmas para não perder os alunos. 

Com a facilidade do ingresso no ensino superior privado os alunos deixam 

de se considerar como futuros profissionais em formação, como estudantes que 
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precisam adquirir uma série de conhecimentos fundamentais para poderem 

exercer, de forma competente, uma profissão e passam a adotar uma postura de 

“cliente” que paga por um serviço, exigindo o “melhor” desse serviço, que no 

caso, seria a certeza da sua obtenção do diploma. Michel (2004, p. 1) descreve 

bem esse fenômeno ao dizer que: 

 

Inúmeras vezes, professores da rede privada têm se queixado de 
serem “lembrados” pelos alunos que “eles” são seus clientes, 
porque sua mensalidade paga os salários dos professores... Em 
geral, as pressões que os alunos exercem não visam à melhoria 
da qualidade do ensino, mas ao atendimento das suas 
necessidades imediatas, mediocrizando, significativamente, a sua 
própria formação. 

 

Considero oportuna uma questão: por que houve um aumento de 

faculdades particulares? É notório que um dos fenômenos que mais caracteriza a 

Educação no Brasil nos últimos dez anos é sem dúvida a crescente proliferação 

de faculdades particulares que ganhou grande impulso no governo de Fernando 

Henrique Cardoso, como cumprimento de suas políticas neoliberais de incentivo 

ao livre mercado e a privatização. 

A tendência de transformar o ensino superior em uma “mercadoria” de 

consumo se materializa a partir das políticas de privatização, como discute Santos 

(2004, p. 30): 

 

A inculcação ideológica serve-se de análises sistematicamente 
enviesadas contra a educação pública para demonstrar que a 
educação é potencialmente uma mercadoria como qualquer outra 
e que a sua conversão em mercadoria educacional decorre da 
dupla constatação da superioridade do capitalismo, enquanto 
organizador de relações sociais, e da superioridade dos princípios 
da economia neoliberal para potenciar as potencialidades do 
capitalismo através da privatização, desregulação, 
mercadorização e globalização. 
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Discutir sobre o aumento do número de faculdades particulares é discutir 

também a crise da universidade pública, sucateada pelo descaso dos governos 

que se sucedem. Não podemos esquecer que “as universidades são muito mais 

do que centros de formação superior ou de treinamento técnico, são instituições 

onde, além de educação superior, se produz cultura, se faz ciência e se 

desenvolve tecnologia”. (MENEZES, 2000, p. 9) As instituições de ensino superior 

privado não devem surgir em detrimento da universidade pública, ou muito menos 

como uma substituição da possibilidade de uma formação superior. É importante 

ter consciência que: 

 

Uma razão central para as escolas superiores privadas desejarem 
seu reconhecimento como universidades, além do apelo 
publicitário, é a autonomia didática e pedagógica que, 
especialmente de uma perspectiva empresarial, lhes dá mais 
agilidade no atendimento de seu mercado, por exemplo pela livre 
definição de cursos e carreiras. (MENEZES, 2000, p. 11) 

 

Com  esse  enfoque  empresarial as faculdades particulares vão ganhando 

espaço e construindo uma idéia de superioridade diante das universidades 

públicas, vitimadas por uma crise histórica de gestões incompetentes e não 

comprometidas com a educação. Menezes (2000, p. 34) nos convida a refletir 

sobre essa crise no ensino superior público, quando diz:  

 

O que está em questão é o histórico encolhimento percentual da 
parcela do ensino superior brasileiro atendida pelas universidades 
públicas, que não deu lugar a outras modalidades de ensino 
superior público, ou mesmo comunitário e confessional, mas sim 
ao crescimento do mercado propriamente dito do ensino superior, 
ou seja, de faculdades ou universidades privadas, geridas 
majoritariamente como empresas lucrativas.  
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Num país democrático espera-se que as oportunidades surjam para todos, 

ou pelo menos, para uma grande parte da população. O ensino superior privado 

deve ter o seu lugar garantido, como uma opção para aqueles que possam pagar 

por um ensino superior de qualidade, porém não se deseja que o ensino superior 

privado substitua a universidade pública, e o que seria pior, que tente substituí-la 

sem garantir a sua função primordial que é formar pensadores capazes de 

transformar a humanidade pelo conhecimento, pela pesquisa e pela visão social. 

Como afirma Menezes (2000, p. 50): 

 

Talvez nem todo o ensino superior possa ser necessariamente 
universitário, mas seria lamentável abrir mão da existência de 
universidades de fato, em todos os centros urbanos, em todos os 
estados da União, consideradas as funções sociais que essas 
universidades desempenham no desenvolvimento cultural das 
muitas regiões, especialmente em  um país das dimensões do 
nosso. 

 

São muitas as questões que envolvem a desorganizada proliferação de 

faculdades particulares, “o mercado bilionário do ensino superior no Brasil é hoje 

palco de acirradas batalhas entre diferentes empresas e corporações, disputas 

nem sempre benéficas ao interesse público”. (MENEZES, 2000, p. 51) 

As críticas devem ser dirigidas às faculdades que se utilizam da crise 

existente para fazer lucro  com aqueles que acreditam que podem comprar uma 

formação superior com dinheiro, como diz Gentili (2001, p 99): 

 

O crescimento da oferta privada tendeu a se beneficiar 
triplicemente da crise que atravessa a universidade pública: por 
um lado, canalizando e captando para si boa parte do aumento da 
demanda pela educação superior; por outro, desfrutando das 
vantagens oferecidas por administradores que, mediante 
regulação pseudoliberalizadora, autorizaram a criação de dezenas 
de novas instituições, transformando a educação superior em um 
verdadeiro (super) mercado de títulos e de cursos. 
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Existem faculdades particulares que se preocupam com a qualidade do 

ensino e investem pesado na formação dos professores, na infra-estrutura e 

principalmente no processo de aprendizagem dos alunos, porém essa realidade 

constitui-se numa minoria, tal como diz Mendonça (2004, p. 51) “...  pode-se 

afirmar, sem medo de errar, que a maior parte das instituições passa longe do 

que se considera um modelo adequado para a universidade, e que a qualidade é 

no mínimo duvidosa”. 

De certo modo não podemos falar de crise da universidade pública sem 

considerarmos também uma crise mais ampla da educação no Brasil. Poderíamos 

dizer que o sistema educacional brasileiro público está em crise. Problemas 

políticos e ideológicos, somados aos problemas econômicos, colaboram para um 

panorama negativo no sistema educacional como  um  todo. Falta de  recursos  e 

a má distribuição desses recursos no país, são conseqüências dessa crise maior, 

tal como afirma Brzezinski (1997, p. 13) “... talvez o pior não seja a falta de 

recursos ‘ideais’ para a educação, o doloroso é que os recursos arrecadados não 

chegam todos ao sistema escolar, e os que chegam são distribuídos de forma 

muito desigual”. 

O meu objetivo não é discutir o problema da educação como um todo, mas 

fazer um recorte delimitando como cenário, o ensino superior privado, muito 

embora esse limite imposto, não evite trazer de modo geral, questões e 

problemáticas do sistema público da educação. Acredito que deva existir um 

sistema mais democrático e que o ensino privado não substitua o ensino público, 

nesse sentido concordo com a idéia utopística de Freitas (2002, p. 322) quando 

afirma que 
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A luta por uma escola para todos somente poderá ser 
conseqüência quando a escola for, além de um local de 
aprendizagem, um local de tomada de consciência e de luta 
contra as desigualdades sociais em estreita relação com os 
movimentos sociais emancipatórios, quando então a escola 
encontrará seu lugar formativo/instrutivo no nosso tempo. 

 

Dentro do universo do ensino superior privado, discuto dois aspectos que 

considero relevantes no cenário atual: 1) a migração de professores de 

instituições públicas para as faculdades particulares e 2) o processo de avaliação 

a que as faculdades submetem-se. 

No que se refere ao primeiro aspecto, muitos professores estão se 

lançando no mercado privado para suprirem as suas necessidades financeiras. É 

sabido que 

 

... as instituições de ensino superior privado, interessadas  entre  
outras  coisas  em  garantir o mínimo de 30% de docentes 
titulados, exigido por   lei   para  conseguir  ou  manter  seu  status 
universitário, está tratando de atrair para seus quadros 
precisamente estes docentes altamente qualificados, sub-
remunerados, estimulando-os a deixar a universidade pública. 
(MENEZES, 2000, p. 45) 

 

O segundo aspecto a discutir é o processo de avaliação. Será que as IES 

(instituições de ensino superior) particulares são avaliadas de um modo coerente? 

O processo de avaliação é de extrema importância para se separar o “joio” do 

“trigo”, segundo Gomes (2002, p. 284): 

 

... cursos, e instituições de ensino superior tem que ser avaliados; 
os resultados da avaliação devem ser analisados; e as conclusões 
das análises têm que ser levadas em consideração no momento 
em que uma instituição que incorpora uma série de indicadores de 
desempenho é avaliada e examinada pelas agências estatais 
(MEC e CNE), colocando em revista seus projetos, aspirações e 
interesses. 
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O interesse não é simplificar a questão do ensino superior privado 

elegendo um responsável pela complexa “engrenagem”, mas por outro lado, 

mostrar o quanto é preciso estudar esse fenômeno, levando-se em consideração 

diversos aspectos, tais como: ideológicos, econômicos e políticos, como também, 

princípios éticos e morais. Sabe-se que nesse contexto a prejudicada tem sido a 

universidade pública e sempre é relevante lembrar que  

 

Assim como o governo tem responsabilidade de definir políticas 
que impliquem na melhoria do sistema federal como um todo, os 
dirigentes das universidades e a comunidade acadêmica têm o 
dever e a responsabilidade de debater amplamente a complexa 
questão para bem avaliar as implicações de tais políticas para o 
futuro das universidades federais. (TRINDADE, 1999, p.33) 
 

O ensino superior privado hoje envolve uma complexa rede de variáveis, 

segundo Neves (2002, p. 164): 

 

A escola passa a ser encarada como uma empresa de prestação 
de serviços, disputando espaço no mercado educacional... A 
privatização do ensino sob o neoliberalismo brasileiro concentra-
se no ensino superior, basicamente, sob duas formas: 1) pela 
privatização do ensino público e 2) pela expansão das empresas 
de ensino. 

 

A privatização do ensino público e a proliferação de empresas de ensino 

superior privado resumem de maneira definitiva o cenário da pesquisa. A questão 

central é como os docentes estão trabalhando (mobilizando saberes da 

experiência) nesse sistema? Estas problematizações acompanham a  pergunta  

central: os professores possuem formação pedagógica? Existe um desconforto na 

relação entre os professores e os alunos? Trabalha-se com o modelo da 
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universidade? Consegue-se algum resultado no cotidiano? Como se articulam as 

exigências pela titulação com os saberes docentes? 

Essas questões serão melhor discutidas no capítulo referente à análise dos 

dados, pois foram questões norteadoras da pesquisa realizadas com os 

professores. 
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CAPÍTULO 2: O PERCURSO METODOLÓGICO 
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Como o objeto desta pesquisa trata da questão da mobilização de saberes 

experienciais na prática docente no ensino superior privado, considero a pesquisa 

qualitativa mais apropriada, por se tratar de um fenômeno que como diz Haguette 

(2001, p. 63): “... os métodos qualitativos enfatizam as especialidades de um 

fenômeno em termos de suas origens e de sua razão de ser”. Sendo assim esta 

pesquisa toma a mobilização dos saberes da experiência como um fenômeno que 

precisa ser compreendido na sua gênese e no seu sentido mais profundo. 

 A metodologia da pesquisa se constitui numa etapa fundamental para se 

compreender o objeto de estudo a partir de uma série de procedimentos que 

devem ser tratados com o maior rigor. Para Deslandes (1994, p. 43): 

 

A metodologia não só contempla a fase de exploração de campo 
(escolha do espaço da pesquisa, escolha do grupo de pesquisa, 
estabelecimento dos critérios de amostragem e construção de 
estratégias para entrada em campo) como a definição de 
instrumentos e procedimentos para análise dos dados. 

 

Esta pesquisa contém três vertentes: 1) a temática dos saberes da 

experiência, 2) os dados coletados através de entrevistas com os professores e 3) 

a análise dos dados colhidos, assim como sustenta Triviños (1987, p. 131) 

quando afirma que “na pesquisa qualitativa, de forma muito geral, segue-se a 

mesma rota ao realizar uma investigação. Isto é, existe uma escolha de um 

assunto ou problema, uma coleta e análise das informações.” 

A preocupação na pesquisa qualitativa é compreender a essência dos 

fenômenos, sem uma necessidade de quantificá-los, como diz Jurema (1999, p. 

8): 
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Na busca por significados e compreensão o pesquisador na 
abordagem qualitativa não reduz ...dados a meros símbolos 
numéricos. Quase sempre o trabalho qualitativo contém citações e 
tenta narrar a situação ou a visão de mundo da forma mais rica e 
mais próxima da que foi registrada. 

 

Os fenômenos são observados e analisados tal como se expressam na 

realidade. O papel do pesquisador é mergulhar na sua complexidade e tentar 

trazer para a superfície os dados na sua forma mais pura. 

 

 

2.1. Os caminhos para compreender como os professores trabalham: 

 

A idéia de realizar a pesquisa se inicia com a minha experiência no ensino 

superior privado. Há dez anos comecei a perceber uma quantidade enorme de 

professores se queixando da pouca qualidade dos alunos em sala de aula. Era 

muito comum, na sala dos professores, acontecer reuniões informais em que os 

docentes expunham as suas dificuldades em lidar com situações diversas tais 

como: 1) alunos com acentuadas dificuldades de aprendizagem, 2) alunos que 

escreviam mal e que não conseguiam interpretar textos simples, 3) turmas 

bastante heterogêneas, e 4) alunos (em número menor) com condições de 

acompanhar o conteúdo programático e uma outra parte (a grande maioria) com 

sérias dificuldades de abstração. Outra queixa muito comum era relativo ao nível 

de exigência dos alunos por aprovação. Intitulavam-se como clientes e alegavam 

ter direito a novas oportunidades caso não conseguissem a média de aprovação. 

Com o aumento do número de instituições privadas, as faculdades passaram a 

adotar uma política de facilitar, não só o ingresso dos candidatos ao ensino 

superior, como também o de facilitar a aprovação dos alunos nas disciplinas 



   
 

38

semestrais. Algumas instituições chegavam a orientar os professores a não serem 

tão exigentes nas avaliações dos alunos. 

Essa dissonância entre os alunos e os professores foram se intensificando, 

pois para os docentes era exigido que buscassem a realização de um mestrado e 

de um doutorado porque, além da exigência do Ministério da Educação, seria 

interessante ter no quadro de professores, muitos docentes titulados, pois 

 

Essa evolução comprova que o crescimento acelerado do ensino 
superior não vem ocorrendo à custa da queda de qualidade. Ao 
contrário, a melhoria do perfil do corpo docente mostra que as 
instituições têm perseguido a elevação do padrão de ensino. 
(MEC, 2000, p. 18) 

 

Muito embora  os  professores  tenham  buscado  a  sua  qualificação  a  

partir  da obtenção de uma maior titulação, não houve redução das queixas e dos 

problemas surgidos em sala de aula. Ao contrário, a medida que o professor 

adquiria mais conhecimento, sentia-se frustrado por não poder discutir e dialogar 

com os seus alunos, que estavam se transformando em “clientes” e o ensino em 

“prestação de serviços”. Começo, então, a colher dados dessas queixas, a 

registrar, de forma não sistemática, depoimentos de professores e a observá-los 

na sala de aula. 

Resolvo sistematizar depois as minhas observações e realizar uma 

pesquisa para tentar compreender como os professores estavam trabalhando, 

qual era a situação empírica do ensino superior, como se articulavam os saberes 

da experiência no ensino superior. Inicio a pesquisa elegendo a faculdade onde 

seria o espaço da pesquisa e quais seriam os professores entrevistados.  

Começo formalmente a pesquisa realizando observações exploratórias de 

campo, aproximando-me dos professores e procurando conversar com os 
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mesmos. Percebo que as queixas se repetem e a mais freqüente é a dificuldade 

dos alunos de acompanharem o conteúdo das disciplinas. Essas observações 

exploratórias têm como objetivo uma aproximação com o campo e com os 

possíveis professores que foram escolhidos para a pesquisa, pois as observações 

realizadas, desde o início da pesquisa, ajudou a descrever e a compreender os 

elementos que constituem o processo de construção de significados por parte dos 

atores da pesquisa, pois Segundo Pimentel (2005, p. 58): “as pessoas que 

realizam pesquisa qualitativa, em seus esforços para compreender o processo de 

produção de significados, preocupam-se em descrever seus elementos 

constituintes”. 

Após as observações na aproximação com o campo crio os critérios para 

eleger os sujeitos da pesquisa. Para coleta dos dados decido pela entrevista 

semi-estruturada, pois segundo Pimentel (2005, p. 61):  

 

Na investigação qualitativa, a recolha dos dados através de 
entrevistas prioriza  a linguagem da pessoa entrevistada, o que vai 
permitir ao investigador compreender a interpretação que elas têm 
de certos aspectos do mundo, e cujo recorte é dado por aquilo 
que o investigador elege como seu objeto de estudo. 

 

Como roteiro para entrevista determino quatro questões básicas. A primeira 

questão verifica a situação empírica do ensino superior privado. A segunda 

questão verifica como o professor trabalha. A terceira verifica como se articula a 

exigência pela titulação com os saberes docentes e a quarta questão tenta 

compreender como os saberes da experiência se expressam na prática docente. 

A determinação dessas quatro questões facilita compreender o objeto da 

pesquisa que é a mobilização dos saberes da experiência, na medida que na 

primeira questão verifico as experiências vividas pelo professor no ensino superior 
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privado. Na segunda verifico o cotidiano desse professor. Na terceira verifico se a 

titulação do professor interfere na sua prática e na quarta questão verifico se os 

saberes da experiência se expressam na sua prática e como isso acontece. 

Os dados coletados foram transcritos de maneira detalhada e 

posteriormente foram organizados de acordo com as quatro questões 

disparadoras. Para analisar os dados utilizo o método da Análise do Conteúdo.  

O meu interesse principal na pesquisa é ouvir atentamente os relatos dos 

professores para compreender o seu universo prático. Para que essa escuta seja 

capaz de perceber a mensagem em suas diversas dimensões recorro a Análise 

do Conteúdo como método de análise que se presta melhor à análise dos meus 

dados. Segundo Franco (2003, p. 13) o ponto central da  

 

... Análise de Conteúdo é a mensagem, seja ela verbal (oral ou 
escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou diretamente 
provocada ... carregadas de componentes cognitivos, afetivos, 
valorativos e historicamente mutáveis.  

 

Através da fala do professor, das suas mensagens emitidas verbalmente e 

da sua linguagem diante das questões, os conteúdos relacionados à mobilização 

dos saberes da experiência foram o principal alvo de análise, pois para Franco 

(2003, p. 14): 

 

... a análise de conteúdo assenta-se nos pressupostos de uma 
concepção crítica e dinâmica da linguagem. Linguagem, aqui 
entendida, como uma construção real de toda a sociedade e como 
expressão da existência humana que, em diferentes momentos 
históricos, elabora e desenvolve representações sociais no 
dinamismo interacional que se estabelece entre linguagem, 
pensamento e ação. 
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Uso a Análise do Conteúdo para compreender como os saberes da 

experiência são mobilizados   nas   suas  práticas,  determinando  que   os   

saberes   experienciais   não   se restringem  apenas às experiências adquiridas 

em sala de aula, mas também às experiências vividas em diversas relações 

sociais, que podem ser mobilizadas na prática docente com o intuito de lidar com 

diferentes situações que ocorrem no cotidiano do professor. 

Considero o método da Análise do Conteúdo o mais apropriado para dar 

sentido às respostas dos professores e tentar compreender o nível de reflexão e 

de consciência que os docentes possuem sobre os conhecimentos advindos da 

experiência. Segundo Bardin (apud, FRANCO, 2003, p. 20): 

 

A análise de conteúdo pode ser considerada como um conjunto de 
técnicas de análises de comunicações, que utiliza procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 
... A intenção da análise de conteúdo é a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção e de recepção 
das mensagens, inferência esta que recorre a indicadores 
(quantitativos, ou não). 

 

O método de Análise do Conteúdo contribui por revelar aquilo que está por 

trás das palavras, ou seja, pelo não dito, pois a análise do conteúdo trabalha 

essencialmente a palavra, seja a palavra dita ou a palavra latente, ou seja, a não 

manifesta. Segundo Franco (2003, p. 25) “... o analista tira partido do tratamento 

das mensagens que manipula, para inferir... conhecimentos que extrapolem o 

conteúdo manifesto nas mensagens”. 

Usei o tema como unidade de registro uma vez que 

 

Uma temática incorpora, com maior ou menor intensidade, o 
aspecto pessoal atribuído pelo respondente acerca do significado 
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de uma palavra e/ou sobre as conotações atribuídas a um 
conceito. (FRANCO, 2003, p. 37) 

 

A utilização do tema como unidade de análise contribui segundo Franco 

(2003) para uma interpretação das respostas de certos grupos, que são 

caracterizadas por diferentes significados. Para ela o tema é uma aproximação 

sobre determinado assunto. Pode ser uma sentença, um conjunto de sentenças 

ou um parágrafo. “Uma questão temática incorpora ... o aspecto pessoal atribuído 

pelo respondente acerca do significado de uma palavra ... sobre as conotações 

atribuídas a um conceito”. (FRANCO, 2003, p. 36-37) 

 

 

2.2. A caracterização do Campo de Pesquisa 

 

 Inicialmente quero esclarecer que entendo por campo “o recorte espacial 

que corresponde à abrangência, em termos empíricos, do recorte teórico 

correspondente ao objeto da investigação”. (MINAYO, 2000, p. 105) Nessa 

perspectiva, na minha pesquisa o campo se constitui numa instituição de ensino 

superior privada. Para Neto (apud, MINAYO, 1994, p. 51) o campo é “um palco de 

manifestações de intersubjetividades e interações entre pesquisador e grupos 

estudados, propiciando a criação de novos conhecimentos”. 

No campo há interação de diversos atores e novos conhecimentos são 

criados a partir da presença do pesquisador, logo a escolha do campo deve ser 

criteriosa. Segundo Alves – Mazzotti (2002) essa escolha é proposital, o 

pesquisador escolhe o campo em função das questões de interesse do seu 
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estudo. Deve-se levar, também, em consideração a facilidade de acesso e a 

permanência no campo, além da disponibilidade dos sujeitos. 

Outro fator na escolha do campo de pesquisa é ir em busca dos 

pesquisados  no  seu  próprio  local  de  trabalho, tal  como  afirma  Jurema (1999,  

p. 12 ) “pesquisadores de abordagem qualitativa fazem pesquisa nos lugares 

onde as pessoas que eles querem pesquisar estão, fazendo  o que normalmente 

fazem, em seus locais naturais”. 

A instituição de ensino superior privada não autoriza a exposição do seu 

nome, sendo assim os dados que particularizam e identificam qual é o campo da 

pesquisa não serão expostos, por uma questão ética e de compromisso com o 

sigilo, acordado entre o pesquisador e a faculdade em questão.  

 

 

2.3. O perfil dos professores entrevistados: 

 

Durante o estudo exploratório que realizei foi possível “ a aproximação com 

a realidade ... e a elaboração de critérios para a seleção dos sujeitos participantes 

da pesquisa.” (GUIMARÃES, 2004, p. 65) 

Como critério inicial, os professores teriam no mínimo dois anos de 

experiência  no ensino superior. Este é um tempo suficiente para que o professor 

possa refletir sobre a sua prática. Os docentes deveriam possuir titulação de 

mestrado ou de doutorado para poder fazer a relação entre a titulação com os 

saberes docentes. 

A escolha de quais e de quantos professores deveriam ser entrevistados é 

respaldada também pelo objeto de estudo que é a mobilização dos saberes da 
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experiência. Alves – Mazzotti (2002, p. 162) afirma que “no que se refere aos 

participantes, nem sempre é possível indicar... quantos e quais serão os sujeitos 

envolvidos, embora sempre seja possível indicar alguns, bem como a forma pela 

qual se pretende selecionar os demais”. A escolha dos participantes, deve ser 

criteriosa, pois como afirma Triviños (1987, p. 145): 

 

É importante salientar que o investigador, ainda que pertença à 
mesma área dos sujeitos que estão participando na pesquisa..., 
enfrenta uma realidade   cultural    específica,    desconhecida,  
possivelmente, para ele, e da qual precisa tomar consciência em 
suas características principais se deseja realizar um trabalho 
científico.   

 

Um outro critério que utilizo para definir quais professores entrevistar é o de 

serem professores do Curso de Administração, justamente por ser esse o que 

mais prolifera no mercado das faculdades particulares.  

O curso de Administração é o que mais prolifera. Segundo Andrade (2004, 

p. 18) “o ensino de Administração no Brasil é considerado o de maior demanda de 

alunos do Ensino Superior”. 

Diante da complexidade e dinamismo do ambiente empresarial, além de 

um conjunto de variáveis (econômicas, tecnológicas, demográficas e políticas) 

surge à necessidade de um profissional que, por meio de uma sólida formação 

acadêmica, possa tomar decisões com eficácia e agilidade, num contexto em que 

impera a incerteza. Daí o curso de Administração pretender para os alunos como 

formação profissional, uma importante introdução às áreas de conhecimento, aos 

conflitos, às técnicas e ao universo da administração. 

O curso tem como finalidade formar o gestor de negócios, ou seja, um 

profissional capacitado para gerenciar organizações empresariais privadas, tendo 
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como ponto de partida o aprendizado de conceitos sobre planejamento, 

coordenação, controle e desenvolvimento. 

O mercado de trabalho do curso de administração distribui-se nas 

seguintes áreas: 

- organizações empresariais privadas do ramo industrial, comercial e de 

serviços; 

- assessoramento em recursos humanos, marketing, finanças, produção, 

organização e métodos, projetos e desenvolvimento. 

 

Escolho, portanto, o curso de Administração de Empresas, porque 

 

A exigência de um título universitário para o ingresso no exercício 
das funções de administrador impulsionou a demanda pelos 
cursos de administração. Além do mais, os cursos eram também 
procurados por aqueles que, já inseridos no mercado profissional, 
desejavam obter promoções, as quais estavam normalmente 
vinculadas à apresentação de um título universitário. Essa 
demanda impulsionou a criação de inúmeros cursos em 
faculdades isoladas. (MOREIRA, 2003, p. 55) 

 

Segue agora o perfil dos cinco professores participantes da pesquisa que 

para preservá-los em sigilo chamo por termos profissionais que os diferencia. Os 

professores foram convidados para participar de uma entrevista, previamente 

agendada, que foi gravada na íntegra. São elas: 

 

1)    O executivo leciona na faculdade há quatro anos e meio. Possui trinta anos 

de experiência como docente. Não tem formação pedagógica. Graduado em 

Administração e Engenharia de Operações, especialista em engenharia 

econômica, administração em marketing e engenharia de segurança no trabalho, 
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seu mestrado foi em Engenharia de Produção na UFPE (Universidade Federal de 

Pernambuco). 

2)   O seminarista leciona na faculdade há dois anos. Possui vinte e nove anos 

de experiência como docente. Não tem formação pedagógica. Nasceu nos 

Estados Unidos e graduou-se em Filosofia, especializou-se em Administração 

Hospitalar, fez mestrado em Saúde Publica, doutorado em Administração Pública 

e pós - doutorado em serviços de saúde na Virgínia – Estados Unidos. 

3)  O contador leciona na faculdade há cinco anos. Possui cinco anos de 

experiência como docente. Não tem formação pedagógica. Graduou-se em 

Ciências Contábeis e fez mestrado em Engenharia de Produção na UFPE. 

Recentemente foi aprovado num doutorado na Inglaterra. 

4)   O economista leciona na faculdade há dois anos. Possui trinta e três anos de 

experiência como docente. Graduou-se em Engenharia Civil e Agronomia, fez 

especialização em mercado de capitais e mestrado em Economia pela UFPE. 

5)   O acadêmico leciona na faculdade há quatro anos. Possui vinte e cinco anos 

de experiência como docente. Não possui formação pedagógica. Graduou-se em 

Administração UPE (Universidade de Pernambuco) e mestrado em Administração 

na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina). 

É importante observar que os cinco professores possuem um tempo 

considerável de experiência na docência no ensino superior. Possuem titulação 

mínima de mestrado. Com exceção do Contador, os demais são docentes 

aposentados de universidades públicas. 

Ver resumo do perfil no quadro demonstrativo a seguir: 
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Executivo  4 anos 30 anos Não  Sim Sim Sim  Não Não 59 M 

Seminarista  2 anos 29 anos Não  Sim Sim Sim Sim  Sim 61 M 

Contador  5 anos 5 anos Não  Sim Não Sim Não  Não 27 M 

Economista  2 anos 33 anos Não  Sim Sim Sim  Não  Não 59 M 

Acadêmico  4 anos 25 anos Não  Sim Não Sim  Não  Não 54 F 
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CAPÍTULO 3 : CONHECENDO OS PROFESSORES 
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Neste capítulo realizo a análise dos dados a partir da perspectiva 

metodológica da Análise do Conteúdo. Começo por uma leitura flutuante que 

segundo Franco (2003) significa entrar em contato com o material pesquisado, 

criando impressões e  emoções através da leitura. 

A partir de leituras exaustivas estabeleço categorias, muito embora como 

afirma Jurema(1999, p.30) “... as categorias que você vai criando para nomear um 

tipo de interação ou registro de ações envolvem bem pouca abstração e introduz 

pouca interpretação, pois ainda envolvem pouca inferência”. 

Para definir categoria uso como referência o conceito de  Gomes (1994, 

p.70) que afirma que categoria 

 

... se refere a um conceito que abrange elementos ou aspectos 
com características comuns ou que se relacionam entre si. Essa 
palavra está ligada à idéia de classe ou série. As categorias são 
empregadas para se estabelecer classificações. Nesse sentido, 
trabalhar com elas significa agrupar elementos, idéias ou 
expressões em torno de um conceito capaz de abranger tudo isso. 
Esse tipo de procedimento, de um modo geral, pode ser utilizado 
em qualquer tipo de análise em pesquisa qualitativa. 

 

Finalmente inicio um aprofundamento dos dados, começo a estabelecer 

articulações entre os depoimentos dos professores e os referenciais teóricos da 

pesquisa. Como aponta Jurema (1999, p.30) “ ... esta fase se constitui numa 

etapa necessária de aprofundamento de sua análise, num nível que já depende 

mais da abstração... você começa a reconstruir significados...” 

A pesquisa qualitativa possui uma série de etapas que devem ser seguidas 

com extremo rigor, porém “ ... o produto final da análise de uma pesquisa, por 

mais brilhante que seja, deve ser sempre encarado de forma provisória e 

aproximativa” (GOMES, 1994, p.79), logo os dados da análise que ora discuto 
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devem ser vistos como uma possibilidade de compreensão sobre o fenômeno 

estudado.  

A partir da análise aprofundada dos dados, apreendo três grandes temas 

de análise: 1) A exigência por professores experientes e titulados; 2) A 

mobilização de saberes da experiência expressa no cotidiano e 3) a inversão de 

papéis em que os alunos guiam e orientam o trabalho do professor. 

No primeiro tema analiso o conceito de experiência e a exigência por 

professores titulados. No segundo tema analiso como os saberes da experiência 

se apresentam no cotidiano do professor e o que realmente se compreende por 

saber da experiência. No terceiro tema analiso a maneira como os professores 

estão sendo guiados pela demanda dos alunos, substituindo a flexibilidade pela 

adequação às exigências dos discentes. 

 

 

3.1. – A exigência por professores experientes 

 

É bom ver ex-alunos que te seguem e hoje são professores e 
seguem o teu estilo. 
(Acadêmico) 

 

As respostas dadas pelos professores pesquisados trazem componentes 

que precisam ser melhor analisados e discutidos. O componente “experiência” 

surge de maneira recorrente nos depoimentos dos docentes. Essa experiência 

estaria atrelada ao tempo  de  ensino  e  ao  conhecimento  acumulado pelo 

professor em outra área profissional. É a experiência como definida por Costa 

(1998, p. 117) “... a experiência no campo pedagógico, a experiência no campo 
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em que ensina, e o conhecimento amplo da matéria ou matérias que leciona”. 

Essa experiência é tida, por muitos docentes, como uma qualidade que o 

professor “ideal” deve ter. 

Para muitos professores o tempo de experiência determina a qualidade do 

seu trabalho. Há uma idéia que a formação do professor se dá ao longo do tempo, 

sem haver necessidade de uma formação específica à docência, tal como afirma 

Costa ( 1998, p. 118): 

 

Ninguém ensina a um professor como lecionar. Não há técnicas 
de ensino. Lecionar é uma arte e não se pode, pois, improvisar o 
professor. O professor ideal começa a existir naquele que tem 
vocação. Canalizando-se e domesticando-se a vocação, chega-se 
ao professor ideal. 

 

Os depoimentos dos professores enfatizam a idéia de que a experiência, 

relacionada ao tempo, pode formar um professor e que o docente “... ideal 

entusiasma, apaixona, faz vibrar, acende um fogo na alma de seus alunos” 

(COSTA, 1998, p. 124). Fica evidente nas respostas dos pesquisados que a 

experiência temporal sustenta uma prática e legitima uma identidade de professor 

e quanto mais tempo de trabalho maior a qualidade desse docente. 

 

A atividade de lecionar eu já tenho desde o início da minha 
carreira. 
(Executivo) 

 

Isso vem de estrada, são vinte e cinco anos. 
(Acadêmico) 
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No entanto, as falas dos professores, a seguir, mostram que não há uma 

reflexão mais aprofundada sobre as suas experiências práticas: 

 

Eu não posso dizer que não tenho didática. Eu me considero 
autodidata, pois uso sempre minha intuição, compro livros, leio 
muito sobre didática do ensino superior, psicologia.  
(Economista) 

 

A minha dissertação do mestrado foi sobre avaliação docente feita 
pelos discentes e com os resultados eu  passei a pensar e refletir 
como os alunos avaliavam os seus professores. E ficava surpresa 
quando via um professor de engenharia que mais reprovava, 
sendo o mais bem avaliado pelos alunos. Os alunos diziam que 
ele exigia o que tinha dado.   
(Acadêmico) 

 

Os professores restringem muito a sua experiência prática a dados ou a 

situações que não dão conta da questão pedagógica, ou seja, dos saberes 

pedagógicos articulados com as vivências práticas. Fornecem exemplos de 

leituras feitas ou de atividades profissionais fora do campo da docência para 

justificar a sua prática de professor. Descrevem o que faz em sala de aula, mas 

não sabem o porquê e quais as relações desse fazer com os outros saberes, 

principalmente os saberes pedagógicos. Evidenciam que: 

 

A prática tende a repetir a prática... Aqueles professores que 
conseguem ultrapassar este nível é porque viveram situações que 
lhes possibilitaram a análise de sua própria experiência. Mas nem 
todos fazem o mesmo caminho. E algumas vezes é longo o 
processo para a tomada de consciência. Quando isto for 
realidade, certamente os professores aprenderão mais da prática 
pedagógica (CUNHA, 1989, p. 121) 
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O professor economista usa a intuição por já ter trinta e três anos de 

docência e o professor acadêmico segue um modelo de extrema exigência em 

sala de aula por ter concluído na sua dissertação de mestrado que os professores 

mais bem avaliados, pelos alunos, são justamente os mais exigentes, sendo 

assim eles simplificam suas práticas sem refletir sobre as mesmas. 

Para Cunha (1989, p. 24) “uma visão simplista diria que a função do 

professor é ensinar e poderia reduzir este ato a uma perspectiva mecânica, 

descontextualizada”. 

O estudo da experiência do professor deve levar em consideração o seu 

cotidiano, pois “ o estudo do professor no seu cotidiano... pode auxiliar na 

definição de uma nova ordem pedagógica e na intervenção da realidade no que 

se refere à sua prática e à sua formação”. (CUNHA, 1989, p. 33) O professor 

expressa isso quando diz:  

 

O que eu faço hoje na sala de aula? Eu penso em tudo o que eu 
já fiz e a partir das experiências, vou verificando acertos e erros. O 
próprio aluno te dá dicas, é uma troca. 
(Acadêmico) 

 

É no cotidiano que o professor atua de forma dinâmica e dialética. 

Aproximar-se dessa realidade é poder conhecer melhor a experiência acumulada 

da prática docente. Em outras palavras, o tempo de ensino, que o professor 

possui, não traduz de forma satisfatória a dimensão do fenômeno que é ensinar e 

que é estar em relação. Ainda segundo Cunha (1989, p. 35): 

 

A vida cotidiana é a objetivação dos valores e conhecimentos do 
sujeito dentro de uma circunstância. É através dela que se faz 
concreta a prática pedagógica, no caso do professor. É tentar 
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descobrir como ele vive e percebe as regras do jogo escolar, que 
idéias vivencia na sua prática e verbaliza no seu discurso e que 
relações estabelece com os alunos e com a sociedade em que 
vive. 

 

  Os professores pesquisados não demonstram uma consciência critica em 

relação a sua prática. Consciência no sentido de uma transformação e de uma 

práxis. Relatam, de um modo geral, as suas vivências e atividades sem terem 

uma consciência reflexiva do seu papel como professor. Para  Freire (1986, p.25) 

“... a consciência não é um espelho da realidade, simples reflexo, mas é reflexiva 

e refletora da realidade”. 

 

Aprendi a ser educadora na UFPE por conta da dedicação 
exclusiva. 
(Acadêmico) 

 

Um professor tem que gostar de ensinar... eu me baseio nas 
experiências com os alunos que eu oriento no mestrado desde 
1995. 
(Seminarista) 

 

Eu recebi um conselho de um professor mais velho que me disse 
para me espelhar num professor bom que eu já tive. 
(Contador) 

 

Percebo que não há uma reflexão mais aprofundada sobre o trabalho 

docente. Não existe um posicionamento político e ideológico declarado. O 

professor não fala do seu papel de educador numa dimensão mais libertadora, 

apenas descreve uma prática que vai se dando no tempo. 

Alguns professores falam de suas experiências em sala de aula a partir de 

outras relações sociais, ou seja, de outros âmbitos profissionais. Atrelam as suas 
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experiências diversas ao ensino. Quando falo em experiências diversas quero me 

referir as outras atividades profissionais que o professor possui, seja de executivo, 

seminarista, vendedor, médico, psicólogo, etc.  

Eles disseram: 

 

A atividade de lecionar eu já tenho desde o inicio da minha 
carreira. Sempre atuei nas grandes empresas... Eu só trabalhei 
em empresas de grande porte. Consegui conciliar o trabalho de 
executivo com o de professor... O que eu tenho da vida prática 
levo para a sala de aula. 
(Executivo) 

 

Como eu tenho vinte e nove anos de ensino e experiência em 
consultoria hospitalar tenho uma vastidão de exemplos para dar... 
Como seminarista fui treinado a falar em público. Existem técnicas 
de sermão. Fiquei no seminário durante onze anos. Apesar de ter 
interesse pela didática do ensino, nunca fiz curso de didática. 
(Seminarista) 

 

As faculdades particulares tendem a valorizar muito o professor que possui 

experiência profissional no campo do conhecimento da sua disciplina. Elas 

alegam que as aulas ficam mais dinâmicas e atrativas para os alunos. Os 

professores, por sua vez, levam suas vivências e passam para os alunos como 

exemplos práticos de eficácia. O professor chega a dizer literalmente que 

transfere conhecimentos da vida prática para a sala de aula e o outro professor 

citado atribui a sua formação docente ao fato de ter passado onze anos no 

seminário. 

No entanto o que desejo discutir não é a mera aplicação de conhecimentos 

práticos nas aulas, mas, sobretudo a falta de uma articulação entre as 

experiências de outras funções que o professor exerça com a docência. É como 

se o professor aprendesse na prática profissional como lidar diante de 
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determinadas situações e levasse esse aprendizado para o aluno, sem uma 

contextualização, sem uma maior reflexão, como se fosse um receituário, um guia 

ou um manual prático de como agir de forma correta diante de determinadas 

situações.  

 

O que eu tenho da vida prática levo para a sala de aula. 
(Executivo) 

 

Eu na realidade aprendi muito como professor de nível médio, 
como consultor em organização... 
(Seminarista) 

 

... eu comparo a minha experiência na faculdade a de um 
agricultor que semeia a terra e depois quer ver o resultado... 
(Economista) 

 

Considera-se professor por ser capaz de dividir as suas experiências 

profissionais e limita as suas aulas a um relatório de ocorrências, sem 

questionamentos, sem reflexão sobre essas práticas “... daí a impossibilidade de 

vir a tornar-se um professor crítico se, mecanicamente memorizador, é muito mais 

um repetidor cadenciado de frases e de idéias inertes do que um desafiador”. 

(FREIRE, 1996, p. 27) 

Ainda aparece na fala dos professores, que a experiência docente é 

construída a partir de modelos do passado, quando esses professores eram 

alunos. Assim eles se expressam: 

 

Eu recebi um conselho de um professor mais velho que me disse 
para me espelhar num professor bom que eu já tive... Eu como 
professor uso a minha vivência como aluno.  
(Contador) 
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Aqui o professor adota uma conduta ou uma atitude em sala de aula a 

partir dos modelos do passado, quando era aluno e distinguia os bons 

professores dos demais. O professor salienta que quando era aluno gostava de 

professores que não faltavam; seguiam uma lógica dos assuntos, começando a 

explicar os mais simples e aos poucos explicava os mais complexos; adotavam 

um bom livro; seguiam um cronograma e eram organizados. O entrevistado diz 

que esse é o modelo que segue. Para ele, ser professor é ter essas 

características “... que a maior influência na definição do seu comportamento 

docente vem da sua experiência enquanto aluno e, depois, de sua prática como 

docente”. (CUNHA, 1989, p. 168) 

Observo que no discurso do professor não identifico a existência de uma 

reflexão sobre a sua prática. Segue um modelo que classifica como o de um 

“professor bom” sem ter uma compreensão reflexiva sobre a prática docente. 

Concordo com Cunha (1989) quando diz que a prática e a reflexão sobre esta 

prática são mecanismos fundamentais para o desempenho docente. 

Até o momento procuro descrever como os professores compreendem a 

sua experiência como docente. Demonstro que os professores descrevem a sua 

experiência pelo tempo do exercício profissional, sem considerar, de forma 

reflexiva, um movimento dinâmico e dialético dentro desse tempo. Falam de suas 

experiências, também, a partir das suas práticas em outros campos profissionais, 

ou seja, experiências adquiridas em determinadas áreas de atuação profissional, 

que lhes davam condições satisfatórias para atuarem como professores. O fato de 

ter muitos anos de experiência como consultor na administração de empresas, 

garante ao  profissional do ensino condições mais eficazes de atuar como 
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professor, levando questões do mundo do trabalho para a sala de aula, por 

exemplo. 

Além das questões do mundo do trabalho serem levadas para a sala de 

aula, os professores adotam um modelo de um bom professor a partir dos seus 

docentes do passado. 

Agora trago à discussão a relação que os professores estabelecem entre a 

sua titulação e o seu desempenho como docente. Algumas expressões dos 

professores merecem uma análise: 

 

Creio que a titulação ajuda no conteúdo e não na didática. Não 
interfere diretamente em sala de aula. 
(Economista) 

 

Não vejo a titulação de doutorado interferir na graduação. 
(Seminarista) 

 

Eu acho que o mestrado contribuiu em termos de conteúdo, 
porque não houve prática de ensino. Em termos de didática de 
ensino ou de metodologia do ensino não houve contribuição. 
(Contador) 

 

De um modo geral percebo que o mestrado lhe fornece mais 
condições de trabalhar os conteúdos da sua disciplina e não pela 
parte didática. 
(Acadêmico) 

 

A maioria dos professores expõe que a titulação de mestrado ou de 

doutorado só interfere no conteúdo da disciplina ministrado, ou seja, torna o 

docente mais capacitado em termos de conhecimentos específicos, muito embora 

a qualificação para o professor não se restrinja apenas a um tipo de saber. Para 
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Azzi (2002, p.56) “qualificado é o professor que possui conhecimento, o saber 

pedagógico e tem compromisso com o processo de ensino – aprendizagem”. 

Para ser professor é preciso desenvolver uma série de saberes, 

principalmente os pedagógicos. Os professores entrevistados relatam que não 

possuem formação pedagógica, mas gostariam de tê-la, uma vez que indicam 

uma série de situações que são tratadas, no cotidiano, simplesmente pelo uso da 

intuição ou pelo uso do bom senso. Como Tardif  (2002, p. 21) os professores 

também compreendem que “ensinar é mobilizar uma ampla variedade de 

saberes, reutilizando-os no trabalho para adaptá-los e transformá-los pelo e para 

o trabalho”. 

Os professores deixam claro em suas falas que querem ter uma amplitude 

de saberes e de conhecimentos para se tornarem mais habilitados a lidar com o 

fenômeno do cotidiano escolar. Para Pimenta (2002, p. 89) “... as transformações 

das práticas docentes só se efetivam à medida que o professor amplia sua 

consciência sobre a própria prática”.  

Alguns professores não busca a capacitação, não se desenvolve na 

profissão docente, porque esta não é a sua principal profissão “... a atividade 

docente é assumida como mais uma atividade para a obtenção de renda, e não 

como profissão de escolha, os próprios docentes não valorizam uma formação 

profissional”. ( PIMENTA, 2002, p. 129) 

Compreendo que a docência se constitui numa atividade profissional 

específica, independente da área de atuação do professor. Ser um médico 

competente, não significa exatamente ser um professor de medicina competente. 

São dois campos de atuação diferentes. Os professores entrevistados deixam 
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claro que existe uma necessidade de aprimoramento ou de uma formação 

pedagógica e isso fica evidente no depoimento que segue: 

 

Apesar de ter interesse pela didática do ensino, nunca fiz curso de 
didática. 
(Seminarista) 

 

Considero como saber adquirido pela experiência aquele que o professor, a 

partir da sua prática, consegue articular com os outros saberes (disciplinares, 

pedagógicos) e consegue refletir sobre eles. Pimenta (2002, p. 19) afirma que é 

preciso “valorizar a docência como atividade intelectual, crítica e reflexiva”. O 

tempo de exercício de uma prática não pode se confundir com saber da 

experiência, pois o saber da experiência é um saber síntese que se expressa na 

prática, mas não é a atividade prática. 

 

 

3.2. – Os professores mobilizando os saberes da experiência 

 

Eu tenho alunos com conhecimentos diferentes, são bases 
diversificadas, que cabe a mim tentar uma certa harmonia dentro 
desse contexto. 
(Executivo) 

 

Os professores salientam que existe uma grande diversidade de alunos no 

que se refere ao nível de apreensão do conhecimento e ao nível de 

aprendizagem. São alunos oriundos de universos diferentes que vão desde a 

escola pública até uma escola particular tradicional. 
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De um modo geral o nível dos alunos é baixo. Quando você 
consegue um bom resultado chega de 30 a 40% de alunos 
interessados. 
(Contador) 

 

É comum na fala de cada professor aparecer o desafio e as estratégias a 

serem utilizadas para dar conta de tanta diferença. Percebo como cada um 

mobiliza os saberes adquiridos da experiência prática e questiono se os 

professores têm compreensão da mobilização desses saberes articulados com os 

demais: 

 

É uma questão difícil. Eu encaro como um desafio. 
(Contador) 

 

O aluno tem deficiência na área de custo. 
(Seminarista) 

 

... devemos pensar também em tirar o máximo do aluno. 
(Economista) 

 

... a aprendizagem não se dá como deveria. 
(Acadêmico) 

 

Para Guimarães (2004. p. 86) os saberes da experiência 

 

... articulam os elementos teóricos e estruturais e se configuram 
como síntese dos saberes profissionais, pedagógicos, 
disciplinares e curriculares, na relação com a realidade, visando 
convergir as funções do trabalho docente. Estes saberes são 
mobilizados e utilizados para atender diferentes aspectos da 
realidade dinâmica do trabalho docente. 
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Considero oportuno ampliar a discussão sobre o conceito dos saberes da 

experiência para confrontar esses conceitos com os dados colhidos através dos 

professores. Tardif (2002, p. 109 – 111) traz algumas características relevantes 

do saber experiencial: 

 

O saber experiencial é um saber ligado às funções dos 
professores... É um saber prático... É um saber interativo, 
mobilizado e modelado no âmbito de interações entre o professor 
e os outros atores educativos... É um saber sincrético e plural que 
repousa não sobre um repertório de conhecimentos unificado e 
coerente, mas sobre vários conhecimentos e sobre um saber – 
fazer que são mobilizados e utilizados em função dos contextos 
variáveis e contingentes da prática profissional... É um saber 
temporal, evolutivo e dinâmico que se transforma e se constrói no 
âmbito de uma carreira, de uma história de vida profissional, e 
implica uma socialização e uma aprendizagem da profissão. 

 

O que os professores fazem diante das diferenças que encontram entre os 

alunos na sala de aula? Questiono como eles lidam com as dificuldades de 

aprendizagem de alguns alunos. Procuro saber como os professores trabalham. 

Os dois comentários a seguir merecem uma análise: 

 

Muitas vezes eu aproveito um momento qualquer, uma posição de 
aluno, alguém que está procurando alguém, eu tiro uma 
brincadeira com o assunto da aula. Procuro fazer de um jeito que 
a aula não fique chata. 
(Executivo) 

 

Para diminuir a falta de conhecimento e para dinamizar as aulas 
eu crio um pequeno hospital de modo simulado para motivar a 
aprendizagem e a participação deles. 
(Seminarista) 

 

Nas duas citações os professores dizem que tentam animar as aulas, 

tornando assim o clima mais amistoso e participativo. Quando o professor diz “... 
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eu tiro uma brincadeira com o assunto da aula”, quer mostrar que tenta criar um 

ambiente mais descontraído para que o aluno sinta-se mais interessado pela 

matéria e assim consiga atingir o nível necessário de aprendizagem. O professor 

salienta que aprendeu a fazer isso nos treinamentos que deu nas empresas e que 

as aulas expositivas podem se tornar maçantes caso os professores não 

consigam dinamizar suas aulas. Noto como as aulas expositivas não dialógicas 

ainda são priorizadas  pelos docentes, tal como afirma Cunha (1989, p. 136): 

 

O fato de se achar na condição de ouvinte é confortável ao aluno, 
especialmente se o professor possui habilidades de ensino que 
fazem com que a aula não se torne maçante. Este comportamento 
ratifica a tendência de que o ritual escolar se dê em cima de aula 
expositiva. 

 

Chama-me a atenção, também, o fato de que o professor traz as 

experiências das organizações, dos treinamentos que realiza, confirmando a 

teoria defendida por Cunha (1989, p.29) que diz “... que seu desempenho e 

formação tem que ver com suas condições e experiências de vida.” O professor 

leva para a sala de aula experiências vividas em  outros contextos profissionais. 

O professor seminarista salienta que as suas experiências de vida 

contribuem muito na sua atuação como docente. Relata que gosta de “gente” e 

aprendeu a ouvir as pessoas quando era seminarista e que essa  sensibilidade  

desenvolvida no seminário fez com que as aulas fossem mais dinâmicas e 

atendessem mais as expectativas dos alunos. Essa dimensão da experiência 

pessoal deslocada para a prática docente é confirmada por Melo (2000, p. 269) 

quando diz que a dimensão 
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...da experiência pessoal... definida por códigos regulativos, 
princípios e regras de que eles vão se apropriando, reproduzindo 
e/ou transformando a partir de contestações e afirmações nas 
suas mais diversas relações sociais cotidianas ... que tem 
influências nas suas práticas docentes. 

 
 

Um outro comentário digno de nota no que se refere a mobilização de 

saberes da experiência é o fato de o professor ter dito que uma maneira que 

encontrou para aproximar-se mais dos alunos e tê-los como amigos, é 

desempenhando vários papéis em relação aos discentes como vemos a seguir: 

 

Gosto de me relacionar com os alunos fora da sala de aula. 
Converso com eles no corredor, faço o papel de amigo, de pai e 
de tio. Interfiro nos namoros. Dou conselhos e os ajudo em outras 
disciplinas, desde que tenha condições para isso. 
(Executivo) 

 

Percebo uma tentativa de estreitamento íntimo por parte do professor que 

considera que o papel do educador não se restringe apenas à sala de aula e que 

as “conversas de corredor” ajudam muito na relação em sala de aula. Shor (1986, 

p. 13) diz que “nossas experiências pessoais e as de outros docentes estão 

contidas naquilo que dizemos... Talvez possamos captar os dramas da vida real 

naquilo que aprendemos dentro e fora da sala de aula”. 

Fica evidente que a experiência envolve uma série de complexas relações 

que se expressam na prática do professor. Culturalmente as relações 

profissionais no Brasil são caracterizadas por muito estreitamento emocional e 

afetivo e o professor quando relata essa sua maneira de aproximar-se dos alunos, 

faz de uma forma afetuosa e paternal. Guimarães (2004, p.34), de modo 

coerente, diz que “... o saber da experiência não se restringe aos elementos da 
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prática, mas envolve o saber cultural construído pelo docente em sua relação 

social”. 

Seria difícil determinar onde começam e onde terminam as influências que 

os professores recebem na sua prática cotidiana, pois “os professores vivem num 

ambiente complexo onde participam de múltiplas interações sociais no seu dia-a-

dia”. (CUNHA, 1989, p. 66) Os professores relatam que os alunos precisam de 

uma compreensão maior, que não podem ser vistos como meros alunos em 

busca de conhecimento e sim devem ser percebidos como seres humanos com 

seus potenciais e suas fragilidades. Dizem ainda que se os professores desejam 

obter retorno, se vislumbram realmente a concretização da aprendizagem, devem 

se aproximar dos alunos afetivamente. Essa experiência de transpor afeto de 

outras relações pessoais para a prática docente “trata-se... de uma experiência... 

que não pertence ao saber teórico ou prático, mas da vivência, e onde se 

misturam intimamente aspectos pessoais e profissionais: sentimento de controle, 

descoberta de si...”. (LESSARD, 2005, p. 52) 

Os professores salientam, ainda, que uma maneira de tornar as aulas mais 

atrativas e mais interessantes para os alunos é trazer para a sala de aula as 

experiências práticas vivenciadas no campo empresarial para contrastar a teoria 

com a prática. Assim relatam: 

 

Os alunos gostam de dividir também suas experiências práticas 
comigo. 
Discutimos o dia-a-dia e cria-se um debate interessante. Você 
conseguir juntar teoria com prática ajuda muito. 
(Executivo) 

 

Cito exemplos da minha realidade e eles trazem os exemplos 
deles. 
(Seminarista) 
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Observo a partir desses dados que os professores utilizam muito as 

estratégias das organizações de capacitação profissional, ou seja, desenvolvem o 

profissional através do treinamento em que as teorias são validadas por exemplos 

concretos do cotidiano. Não percebo uma discussão mais ampliada, um espaço 

para a contradição ou para uma reflexão crítica sobre a realidade. Tenho a 

compreensão que nesse momento a lógica da faculdade de negócios se 

materializa e que na ausência de uma discussão mais aprofundada, reforça uma 

ideologia, de valores mercadológicos   e   capitalistas. Segundo   Cunha ( 1989,  

p. 151 ) “ pode  ser que a ação docente seja, muitas vezes, pouco reflexiva, até 

ingênua. Mas nem por isso deixa de ser uma prática política, que evidencia 

valores”.  

Os professores chegam a afirmar que a aula só pode ser enriquecida com 

a vivência prática do professor. A teoria sem uma prática não diz nada. O aluno 

precisa de uma visualização para poder apreender melhor o que é ensinado.  

 

O que eu tenho da vida prática levo para a sala de aula. 
(Executivo) 

 

Eles trazem exemplos de parentes... 
(Seminarista) 

 

Contabilidade é prática, é fazer exercício. 
(Contador) 

 

Nós temos que envolver os alunos nos temas das aulas com 
exemplos do dia-a-dia... 
(Economista) 
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O próprio aluno te dá dicas, é uma troca. 
(Acadêmico) 

 

O ensino aqui fica restrito a uma exposição de exemplos práticos do senso 

comum capazes, as vezes, de confirmar teorias. Ensinar, por sua vez, é mais do 

que isso, é: 

 

... mobilizar uma ampla variedade de saberes, reutilizando-os no 
trabalho para adaptá-los e transformá-los pelo e para o trabalho. A 
experiência de trabalho, portanto, é apenas um espaço onde o 
professor aplica saberes, sendo ela mesma saber do trabalho 
sobre saberes, em suma: reflexividade, retomada, reprodução, 
reiteração daquilo que se sabe naquilo que se sabe fazer, a fim de 
produzir sua própria prática profissional. (TARDIF, 2002, p.21) 

 

    Percebo, que os professores estão preocupados em ensinar os alunos a 

buscar informações sem um maior direcionamento. Utilizam o conhecimento da 

empresa afirmando que é preciso dar as condições básicas necessárias para que 

as pessoas produzam. Para os professores é necessário fazer isso com os alunos 

também. É preciso estimulá-los a buscar informações. O comentário que segue 

confirma isso: 

 

Procuro dar trabalho para eles fazerem pesquisa... 
Eu tento ensinar, pelo menos, os alunos a pensar. Se o aluno tem 
alguma necessidade específica, eu ensino ele a saber onde ir 
buscar informações. Aprendizagem é saber buscar informações. 
Há uma série de variáveis, inclusive familiares, eu não espero o 
ideal.  
(Seminarista) 

 

Nas palavras desse professor fica clara a idéia de que existe a 

necessidade de criar uma cultura do conhecimento, muito embora ainda é muito 
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pouca a reflexão sobre as práticas utilizadas. O professor precisa dar um sentido 

as suas práticas, pois 

 

... o conhecimento do professor é composto da sensibilidade da 
experiência e da indagação teórica. Emerge da prática (refletida) e 
se legitima em projetos de experimentação reflexiva e democrática 
no próprio processo de construção e reconstrução das práticas 
institucionais. (PIMENTA, 2002, p.185) 

 

O conhecimento do professor deve levar em consideração aspectos da 

racionalidade e das emoções humanas. O conhecimento deve surgir de uma 

prática refletida, que vislumbre a transformação da vida e não apenas a sua 

contemplação. Ensinar, assim como aprender, devem se constituir como atos 

políticos e não apenas como etapas de processos mecanizados e sem 

contextualização. 

Há, por parte dos professores, uma necessidade de tornar a relação 

ensino-aprendizagem uma relação também de afeto. Eles buscam manter uma 

“boa” relação com os alunos, como vemos a seguir: 

 

O mais importante para mim é manter uma boa relação com os 
alunos e manter o interesse dos alunos pela matéria. 
(Seminarista) 

 

Esse trabalho é como se tivesse removendo terra... Para mim 
ensinar é muito de vocação, não se aprende na universidade, é 
relacionamento humano... O professor tem que saber tornar 
coisas complexas em coisas simples e isso vai da relação de cada 
um... Na minha opinião ser um bom professor é dominar o assunto 
que você gosta de transmitir, tem que ler. Gostar do assunto que 
transmite e ter um bom relacionamento com o aluno.  
(Economista) 
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Os professores motivam os alunos a partir de uma boa relação, buscando 

alcançar resultados de aprendizagem com um “bom” relacionamento. Para esses 

professores os alunos só se interessam pelo conteúdo da disciplina se primeiro 

forem cativados por uma relação mais afetuosa. Quando o professor diz que 

“ensinar é muito de vocação”, fica a idéia de que a personalidade do professor 

interfere muito nessa relação. Morales (1998, p. 25) diz que “O professor pode 

ensinar mais com o que é do que com aquilo que pretende ensinar”, ou seja, 

muitas vezes as ações e as atitudes ensinam muito mais do que o discurso.  

O professor precisa compreender que o discurso deve ser coerente com a 

sua prática. Caso o professor defenda, por exemplo, posições democráticas, deve 

demonstrar isso, também, na sua conduta em sala de aula. 

Os professores demonstram uma preocupação quanto ao nível de 

aprendizagem dos alunos. Introduzem a idéia de que ser professor é “exigir” do 

aluno aprendizagem, ou seja, o professor concretiza o seu trabalho quando o 

aluno aprende. O comentário que segue demonstra isto: 

 

Procuro não só dar o meu conteúdo programático, mas procuro 
estimulá-los a não deixar de estudar, pois as empresas estão 
cada vez mais exigentes.  
(Executivo) 

 

Esse professor usa como parâmetro de exigência o que as empresas 

esperam dos profissionais, segundo ele, seria atestar incompetência “colocar 

maus profissionais no mercado”. A aprendizagem aqui fica restrita às 

necessidades do mercado, ou seja, aprender aquilo que o mercado exige. 
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Eu admiro a faculdade porque ela tem a política de reprovar. Os 
que não acompanham o programa o professor tem autonomia 
para reprovar.  
(Contador) 

 

Eu sempre tive medo de ser chamada de mãe. Para mim o 
professor profissional e os alunos tem que aprender isso. Numa 
empresa você tem que se comportar como um profissional que 
tem direito, mas também com uma série de deveres a cumprir... O 
aluno tem que ler, tem que ter conhecimento. Se você deixar 
passar, deixa de contribuir para uma educação superior de 
qualidade, o seu nome fica atrelado a má qualidade.  
(Acadêmico)  

 

Esses professores deixam evidente que o nível de exigência corresponde 

ao nível de compromisso do profissional como docente. Para eles o fato da 

faculdade não facilitar a aprovação dos alunos, dá um crédito de qualidade, tanto 

para os professores, como também para os alunos. Salientam que aprenderam 

que o professor que “exige muito” dos alunos é respeitado pelos mesmos. O 

professor acadêmico, inclusive, chega a dizer que reprova muito e que muitos 

alunos após a terceira reprovação começam a dar sinal de aprendizagem. Ele 

considera a reprovação “um mal necessário”. Morales (1998, p. 28) sustenta que 

existem” ...experiências difíceis...  que nos fazem sofrer, mas que nos ensinam a 

ser melhores, porém considero oportuno refletir melhor sobre esse sofrer, pois 

cada aluno possui uma subjetividade que o leva a ter percepções, reações e 

experiências diferentes. O dado a seguir ilustra isso: 

 

Eu gostaria de relatar um caso de um aluno que trabalha numa 
fábrica. Estudou em escola pública e não conseguiu passar no 
vestibular da federal. Passou aqui na faculdade e teve muita 
dificuldade no início nas cadeiras de cálculo, geometria e química, 
por falta de base. Conseguiu superar as notas baixas, mas iria 
trancar a faculdade por não mais poder pagar. Como eu conheço 
o diretor da fábrica, pedi que ajudasse o rapaz, que era um aluno 
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super esforçado. O diretor sensibilizou-se e deu um aumento ao 
aluno equivalente ao preço da faculdade. Eu acho que o papel do 
professor não se limita apenas a sala de aula. 
(Executivo) 

 

Ainda sobre o nível de exigência dos professores, o comentário a seguir 

confirma o pressuposto de que se o professor não exige dos alunos não cumpre 

de forma eficaz o seu trabalho: 

 

Eu penso em tudo o que eu já fiz e a partir das experiências, vou 
unificando acertos e erros. O próprio aluno te dá dicas, é uma 
troca.  
(Acadêmico)      

 

Esse professor toma como referência as suas experiências passadas para 

determinar o que é “acerto” e o que é “erro”, sem fazer maiores articulações com 

outros saberes. É como se restringisse as suas experiências anteriores só a sua 

prática docente. Se funcionou bem repete-se, se não funcionou se evita a 

conduta. Souza (2004, p.28) lembra que “... a experiência cotidiana, as relações 

de produção, enquanto realidade objetiva, não são suficientes para a 

representação coerente na consciência de quem as vivência”. 

A avaliação ainda é restrita a prova, que serve como um instrumento de 

controle. A prova também é uma ferramenta que o professor utiliza para “motivar” 

os alunos para estudar. Sendo assim percebo que a avaliação não é tratada 

numa perspectiva complexa e dialética, não se leva em consideração as variáveis 

que estão relacionadas ao processo. 

Eu percebo que os professores precisam ampliar a maneira como lidam 

com as suas experiências. Verifico que o Acadêmico, por exemplo, diz que “ o 
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próprio aluno te dá dicas”. Considero simplória a forma de pensar a prática 

docente e mais especificamente, o saber advindo dessa prática da experiência, 

sem um maior aprofundamento, sem uma discussão dialética e sem uma 

articulação com os demais saberes, pois segundo Brandão (2002,  p. 25): 

 

Quando o educador pensa a educação, ele acredita que, entre 
homens, ela é o que dá a forma e o polimento. Mas ao fazer isso 
na prática, tanto pode ser a mão do artista que guia e ajuda o 
barro a que se transforme, quanto a forma que iguala e deforma. 

 

Trouxe os modos como os professores mobilizam os saberes advindos da 

experiência prática e discuti, se essa experiência é refletida pelos docentes e 

articulada com os outros saberes para realmente se constituir como um saber 

experiencial. A maneira de expressar as suas experiências práticas é através: 1) 

da tentativa de animar e dinamizar as aulas; 2) da tentativa de estreitar 

intimamente as relações com os alunos; 3) da troca de experiências profissionais 

em sala de aula, dando exemplo do dia-a-dia das empresas; 4) da pesquisa como 

atrativo para a aprendizagem, estimulando a curiosidade do aluno; 5) da relação 

mais afetiva com o aluno e 6) da exigência de um melhor rendimento escolar do 

aluno (avaliação). 

Agora inicio uma discussão sobre o domínio que supostamente o aluno 

(cliente) exerce sobre o professor (prestador de serviço) dentro de uma 

perspectiva de sociedade de consumo. 

 

3.3. – Os alunos guiando e orientando o trabalho do professor  

 

Veja, nas reuniões que nós tivemos para troca de experiência, eu 
disse que estava aprendendo e não estava brincando. Eu disse na 
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entrevista de seleção, quando você me perguntou como seria sair 
de uma federal para dar aula numa faculdade particular, que não 
teria muito problema pela experiência de mais  de 30 anos que 
tinha, mas quando a gente começa a dar aulas, a realidade é 
outra. Na UFPE os alunos sabem a importância dos estudos. Na 
faculdade particular o aluno pensa que vai passar fácil.  
(Economista)  

 

Nessa temática de análise o que é trazido pelos docentes é uma inversão 

de papéis. Os professores são conduzidos pelos alunos. Em outras palavras os 

professores procuram se adaptar às exigências dos alunos dentro do contexto 

privado do ensino superior. Como diz Medeiros ( 2001, p.12 ) “ É comum afirmar-

se que a educação, sendo uma atividade social, só se realiza dentro de um 

contexto cultural, econômico e político, interagindo continuadamente com esses 

dados da realidade”.  A educação está inserida dentro de um campo de relações 

sociais dinâmicas e dialéticas. 

Os professores tiveram que rever suas práticas, tendo que re-aprender 

como lidar com o cotidiano em sala de aula e tendo que re-visitar conceitos e 

valores adquiridos ao longo de suas experiências como docente.  

Nos depoimentos que seguem verifico que a flexibilidade, na relação com 

os alunos, foi uma das principais características na inversão de papéis. 

Flexibilidade que pode ser entendida como uma forma de atender às exigências 

dos alunos, ou seja, tornar a prática docente uma resposta à demanda do aluno, 

independente da fundamentação, coerência e da lógica da relação ensino-

aprendizagem. 

 

Procuro também ser bem flexível com a questão da freqüência, 
principalmente com aqueles que trabalham.  
(Executivo) 
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Há uma cultura do aluno pedir ao professor para tornar a aula 
mais divertida, ter menos horas de aula, eles querem mais 
relaxamento. 
(Economista) 

 

Na UFPE eu era menos tolerante com atraso, nota e dia de prova. 
A cobrança era bem maior na federal. Aqui eu já tento ser mais 
flexível... Eu tento acompanhar mais o ritmo deles. 
(Acadêmico)   

 

Os professores têm como modelo anterior de prática docente as suas 

experiências em universidades públicas. Na faculdade particular encontram outro 

perfil de aluno. Salientam que não desejam deixar de exigir para não banalizar o 

ensino, porém têm que “flexibilizar” essa relação para que o processo ensino-

aprendizagem se concretize da maneira como se deve, ou seja, que o professor 

ensine e que o aluno aprenda. Aprenda principalmente a pensar, refletir e criticar, 

para não se restringir apenas ao que o mercado exige. 

Os professores relatam que devem “ acompanhar mais o ritmo” dos alunos. 

Segundo Freire (1996, p.118): 

 

Sou tão melhor professor.. quanto mais eficazmente consiga 
provocar o educando no sentido de que prepare ou refine sua 
curiosidade, que deve trabalhar com minha ajuda, com vistas a 
que produza sua inteligência do objeto ou do conteúdo de que 
falo. 

 

Freire (1996) enfatiza o papel do professor que se faz presente na tentativa 

de “ajudar” ao aluno a adquirir conhecimento com mais facilidade. A flexibilidade 

sendo compreendida como uma estratégia que respeite o limite do aluno, mas 

não o impeça de dar um “salto qualitativo”. 
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Uma questão discutida pelos professores, também, é a de deixar que o 

próprio mercado se encarregue de selecionar os alunos enquanto profissionais. 

Os alunos não seriam tão cobrados no presente, seriam orientados a terem 

cuidado para não serem excluídos do mercado. As falas que seguem ilustram 

isso: 

 

Eu vejo que o conhecimento oferecido pela faculdade é 
superficial. É apenas uma base para que, no futuro quando o 
aluno estiver exercendo a sua atividade profissional, possa 
desenvolver mais o que aprendeu. 
Mesmo que não venha a trabalhar com aquilo, ele sabe que já 
ouviu falar sobre aquele assunto. Eles são muito jovens e só vão 
entender o valor daquele assunto posteriormente, quando 
estiverem com a mente mais amadurecida. 
(Executivo) 

 

Não sei se é porque são de faculdades particulares, mas vejo a 
juventude meio desestimulada. Antigamente o aluno estudava e 
sabia que tinha um emprego e hoje não acontece mais isso. 
(Acadêmico) 

 

O professor executivo tende a não discutir as dificuldades dos alunos no 

presente e lança para o futuro a solução para a incapacidade dos discentes de 

acompanharem os programas das disciplinas. O professor acadêmico tenta 

buscar uma razão que justifique o desestímulo dos alunos e chega a possível 

conclusão de que a falta de perspectiva de emprego pode ser o motivo para a 

ausência de motivação para os estudos dos alunos. Em alguns momentos os 

professores falam em nível de exigência, em reprovação e em controles mais 

rígidos para não banalizarem o ensino. Em outros momentos esses mesmos 

professores não encaram as dificuldades dos alunos no presente e jogam para o 

futuro ou para o mercado de trabalho a responsabilidade de informar ou orientar 
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esses alunos quanto as suas possibilidades e limites. Freire (1996, p. 103) 

ressalva que “Tão importante quanto o ensino dos conteúdos é a minha coerência 

na classe. A coerência entre o que digo, o que escrevo e o que faço.” 

Os professores que tanto defendem um elevado nível de exigência, 

também salientam que passam a exigir menos para poderem diminuir o índice de 

reprovação dos alunos. É o que revelam as seguintes falas: 

 

Eu não exijo o que eles não podem dar. Eu acho, por exemplo, 
que deveria ter mais aproximação entre a empresa e o estágio 
para a aprendizagem se complementar. A aprendizagem vem do 
aluno... A faculdade, na minha opinião, faz o que pode. 
(Seminarista)  

 

Eu nunca dei tanta oportunidade em dia de prova, rever e re-
reaplicar uma questão para o aluno entender melhor. Na federal 
eu nunca fiz isso. E tem aqueles que nem com ajuda passam. 
(Economista) 

 

Os professores da federal não dão mole com os alunos e 
reprovam mesmo. Aqui os alunos são menos preparados. Não se 
pode baixar o nível do ensino, a maioria só quer diploma, e 
também não pode tratá-los como os da UFPE... O professor aqui 
tem que ter outra postura. 
(Acadêmico) 

 

Percebo o conflito que se instala diante das dificuldades de aprendizagem 

dos alunos. Os professores tendem a ministrar aulas como se estivessem dando 

treinamento para funcionários de uma empresa. Caso o docente aprofundasse os 

conteúdos de suas aulas os alunos, na sua maioria, não teria condições de 

acompanhá-los. Segundo Ghiraldelli Júnior (2004, p. 40) “ A educação torna-se... 

treinamento, e... se desloca para o terreno das técnicas de treinamento.” 

Treinamento é um programa empresarial que capacita as pessoas a se tornarem 
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mais habilitados ao trabalho. A educação não se limita apenas a capacitar um 

técnico e sim a formar um profissional cidadão em toda a sua plenitude, muito 

embora como diz o professor economista: “É difícil pois estamos num sistema que 

favorece a banalização do ensino superior”. 

Os alunos são aprovados em processos seletivos facilitados pela baixa 

concorrência e dificilmente conseguem acompanhar os programas das disciplinas. 

Os professores procuram trabalhar os conteúdos de uma forma mais focada no 

mercado de trabalho, mais restrita ao preparo do aluno para o mercado e mesmo 

assim encontram alunos que não acompanham. Como a maior parte dos 

professores da faculdade pesquisada é oriunda de universidade pública, 

transformar as salas de aula em centros de treinamento, requer uma discussão 

sobre essa prática docente. Freire (1996, p. 33) nos alerta quando diz: 

 

É por isso que transformar a experiência educativa em puro 
treinamento técnico é amesquinhar o que há de 
fundamentalmente humano no exercício educativo: o seu caráter 
formador. Se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos 
conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando. 
Educar é, substantivamente, formar. 
 

 

Os professores recebem uma formação acadêmica na universidade 

pública, fazem pesquisas, titulam-se e ao se defrontar com o ensino superior 

privado precisam, muitas vezes, “transformar a experiência educativa em puro 

treinamento técnico”, como vemos no dado a seguir: 

 
Na UFPE eu tinha dedicação exclusiva, eu vivia a universidade... 
aprendi a ser educadora na UFPE por conta da dedicação 
exclusiva. Aqui a relação com os alunos é mais limitada. Aqui na 
faculdade eu vejo muito professor ‘dador de aula’, eles não 
formam uma identidade de educador. 
(Acadêmico) 
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Outro ponto que me chama a atenção é o fato de o professor dar crédito ao 

vestibular, dizendo: 

 

Quem faz a triagem dos alunos é o vestibular. 
(Seminarista) 

 

Percebo que esse professor está tentando utilizar-se de diversas 

justificativas para acomodar-se a sua nova experiência numa instituição de ensino 

superior privado. Inclusive no comentário a seguir, fica clara a tentativa de não 

problematizar ou de questionar a sua nova posição de professor: 

 

Como no nível privado tem bons alunos, acredito que vieram da 
rede particular de ensino. Quem pôde pagar teve um primeiro e 
segundo graus bons. A UFPE tem muitas exigências porque é 
gratuita e tem poucas vagas. A fama da UFPE está caindo por 
conta das greves. Nós temos aqui na faculdade bons alunos. Se a 
federal continuar do jeito que está, vai fortalecer as faculdades 
particulares... As faculdades particulares... conseguem contratar 
os professores e os alunos... podendo pagar... terminam optando 
pelas faculdades particulares. 
(Seminarista) 

 

Esse professor possui pós-doutorado e quase trinta anos de prática 

docente. Na sua fala, não aprofundou questões mais sérias como critérios de 

seleção, a qualidade do ensino público e a má qualidade dos alunos do ensino 

privado. Carvalho (1998, p. 68) adverte que “... muitos professores fingem que 

dão muitas aulas sem faltar, muitos alunos fingem que as freqüentam, todos 

fingem que ensinam e aprendem e a estrutura de poder finge que planeja e 

controla”. Para Freire (1996, p. 118): 

 



   
 

79

Ensinar e aprender têm que ver com o esforço metodicamente 
crítico do professor de desvelar a compreensão de algo e com o 
empenho igualmente crítico do aluno de ir entrando como sujeito 
em aprendizagem, no processo de desvelamento que o professor 
deve deflagrar. 

 

Os professores preocupam-se com a formação de seus alunos e essa 

formação não se restringe apenas aos aspectos técnicos. Deve-se levar em 

consideração também questões éticas, visão de mundo, questões políticas e 

ideológicas. O ensino superior deve buscar uma inteligência mais crítica e 

transformadora, uma inteligência mais complexa e ao mesmo tempo mais 

integradora, pois 

 

A inteligência que só sabe separar rompe o caráter complexo do 
mundo em fragmentos desunidos, fraciona os problemas e 
unidimensionaliza o multidimensional. É uma inteligência cada vez 
mais míope, daltônica e vesga; termina a maior parte das vezes 
por ser cega, porque destrói todas as possibilidades de 
compreensão e reflexão, eliminando na raiz as possibilidades de 
um juízo crítico e também as oportunidades de um juízo corretor 
ou de uma visão a longo prazo. (MORIN, 2002, p. 17) 

 

 Os professores deixam-se guiar pela demanda dos alunos, confundem 

flexibilidade com adequação. A flexibilidade é um modo lógico e coerente de 

atender a uma demanda sem perder a essência do que se pretende, enquanto 

que a adequação é tentar mudar o modo de agir ou de pensar para se “encaixar” 

no espaço que se pretende e com isso perde-se a dimensão de uma reflexão 

mais abrangente e mais crítica. Ao mesmo tempo que os professores temem a 

banalização do ensino, adotam práticas determinísticas como: o futuro se 

encarrega de fazer uma triagem dos alunos e o mercado absorverá apenas os 

mais competentes. Chamo a tenção para o fato de que os professores 

entrevistados não possuem capacitação pedagógica e os saberes da experiência 
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prática não se articulam com esses saberes. As suas práticas vão se dando no 

tempo, sem uma reflexão necessária, que seja capaz de transformar vivências 

cotidianas em saberes da experiência. A falta de articulação com os saberes 

pedagógicos impede que os professores compreendam que as suas práticas 

possam ser uma ação intencional, articulada com os saberes disciplinadores e 

pedagógicos e não apenas numa prática irrefletida que se apóia no tempo e, 

numa, repetição descontextualizada.  
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CAPITULO 4: APROFUNDANDO A ANÁLISE DOS DADOS 
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Este capítulo tem como propósito aprofundar a análise dos principais 

achados da pesquisa. Tento relacionar, também, os dados com as temáticas 

centrais do trabalho. No final, os dados analisados, serão ligados ao objeto da 

pesquisa que é a mobilização dos saberes da experiência na prática docente. 

Considero como os principais dados da pesquisa:  

1) a heterogeneidade dos alunos; 2) a vivência profissional dos professores 

em outros campos profissionais aplicadas à prática docente e 3) a inversão de 

papéis, em que o ensino, a aprendizagem e a avaliação parecem ter o controle 

preponderante dos alunos. 

O primeiro dado relevante da pesquisa que apresento é a heterogeneidade 

dos alunos em sala de aula. Os professores entrevistados enfatizam: 

 

... lido normalmente com cinqüenta alunos, que tem 
características diferentes... Eu tenho alunos com conhecimentos 
diferentes, são bases diversificadas... 
(Executivo) 
 

É preciso separar quem só estuda dos que estudam e trabalham. 
(Seminarista) 

 

No meio da turma têm pessoas interessadas, outras dão 
problemas... Alguns alunos têm interesse, outros não. Há os que 
sabem e passam e há os que passam com certa ajuda... E tem 
aqueles que nem com ajuda passam. 
(Economista) 

 

  Esses dados me dizem que como no processo seletivo, realizado através 

do vestibular, a concorrência para o ingresso nos cursos é baixa ou praticamente 

inexistente, ou seja, o número de alunos inscritos é menor do que o número de 

vagas existentes, então é facilitada a entrada de alunos com diferentes formação 

e base escolar. Com isso os professores encontram alunos com capacidades e 
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interesses diversos, exigindo deles saberes, que possam dar conta desse tipo de 

demanda.  

Os professores precisam mobilizar saberes da experiência (vivências 

refletidas), articuladas com os saberes pedagógicos, construídos a partir de uma 

formação específica para a prática docente, seja no nível inicial (graduação) ou no 

nível continuado (formação de professores). 

Quando me refiro à articulação de saberes, quero dizer que os saberes 

devem dialogar entre si. O conhecimento específico de uma determinada área 

pode ser melhor transmitido pelo professor com o uso de uma didática que 

favoreça a aprendizagem do aluno. Não basta possuir o conhecimento específico, 

é importante, também, saber qual a melhor maneira de transmiti-lo. E para que se 

possa dialogar com os saberes disciplinares (específicos) e com os saberes 

pedagógicos (didáticos), por exemplo, precisa-se fazer essa articulação. 

É necessário que o professor compreenda que aquilo que ele aprende, a 

partir das suas experiências, pode ser relacionado com a ciência pedagógica. É 

necessário fundamentar teoricamente essa experiência prática para que ela 

possa ter um sentido maior para o professor. 

É preciso, ainda, respaldar teoricamente a experiência prática para que os 

saberes experienciais sejam compreendidos à luz de um conhecimento científico. 

A experiência prática não pode se restringir a um simples conhecimento do senso 

comum. Existem princípios pedagógicos que norteiam as práticas docentes e 

esses princípios estão relacionados com os diferentes saberes, sejam os saberes 

disciplinares (específicos), os saberes curriculares ou os saberes experienciais. 

O dado da heterogeneidade dos alunos ingressos nas faculdades 

particulares aponta para a realidade da diversidade de sujeitos que se fazem 
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presentes nesse contexto escolar, exigindo, assim, que o professor saiba lidar 

melhor com essa diversidade, compreendendo-a como um fenômeno da 

contemporaneidade, para que possa atuar nesse contexto de modo mais 

consistente. 

 O segundo dado relevante da pesquisa que desejo aprofundar a análise é 

a vivência profissional dos professores em outros campos de atuação aplicada à 

prática docente, ou seja, os professores levam para a sala de aula a experiência 

que adquirem em outras atividades profissionais, e aplicam essa experiência na 

sala de aula. É o que vemos nessa fala: 

 

Como seminarista fui treinado a falar em público. Existem técnicas 
de sermão. Fiquei no seminário durante onze anos. 
(Seminarista) 

 

O professor que atua nas organizações, sendo responsável em qualificar 

uma equipe de vendas, por exemplo, pode repetir a sua vivência prática de ensino 

(treinamento) com esses profissionais, na sala de aula, utilizando os mesmos 

métodos de ensino usados no treinamento técnico. Os professores dizem: 

 

Dou aula desde 1974. Como engenheiro tenho uma visão espacial 
e como administrador conheço bem de gestão. O que eu tenho de 
vida prática levo para a sala de aula. 
(Executivo) 
 

Contabilidade é isso, é prática, é fazer exercício. 
(Contador) 

 

... eu comparo a minha experiência na faculdade a de um 
agricultor que semeia a terra e depois quer ver o resultado. 
(Economista) 
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Esses dados me sugerem que esses professores foram contratados pela 

faculdade principalmente pelo fato de terem muito tempo de vivência profissional 

nos seus campos específicos do saber. São professores que dominam bem o 

conteúdo profissional nas suas áreas específicas para atuar em sala de aula. 

Um contador pode ter dez anos de vivência prática na sua área. Conhecer 

bem os processos contábeis, porém essa experiência profissional não é suficiente 

para que se afirme que automaticamente esse contador seja um professor de 

contabilidade. O fato do mesmo ter seguido um percurso para se formar na área 

contábil e adquirir vivências práticas não significa que não precise seguir um outro 

percurso para se formar como docente. Considerar que as aulas podem se 

resumir a uma mera transmissão de conhecimentos práticos é possuir uma visão 

limitada da prática docente, pois para que se realize o processo ensino-

aprendizagem, não basta apenas dominar um assunto ou ter conhecimento 

prático sobre o mesmo, é preciso, além disso, ter conhecimentos sobre didática 

do ensino, por exemplo, para se conseguir melhores resultados em termos de 

aprendizagem. 

Um contador experiente torna-se um professor se adquirir formação 

também na área pedagógica para que tenha conhecimento sobre processos de 

ensino-aprendizagem; processo de avaliação da aprendizagem; relação 

professor-aluno, etc. Por outro lado, é necessário frisar, que esta pesquisa mostra 

que há um valor nessa aplicação dessa vivência profissional em outros campos 

de atuação na sala de aula. Através da fala dos professores, é possível inferir que 

a faculdade valorize, os alunos valorizam essa experiência externa dos 

professores, trazida do mundo do trabalho para sala de aula. Isto me leva a crer 

que é imprescindível encontrar equilíbrio entre esses dois saberes. 
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Esta pesquisa demonstra a necessidade, sobretudo, da formação 

continuada na área pedagógica para estes professores. Falta a estes professores  

articularem as suas vivências profissionais em outros campos específicos com os 

princípios teóricos da ciência pedagógica. Como eles próprios salientam: 

 

Apesar de ter interesse pela didática do ensino, nunca fiz curso de 
didática. 
(Seminarista) 
 

Eu recebi um conselho de um professor mais velho que me disse 
para me espelhar num professor bom que eu já tive. 
(Contador) 
 

Eu fiz administração universitária, ou seja, a minha dissertação de 
mestrado foi sobre avaliação docente feita pelos discentes e com 
os resultados eu passei a pensar e refletir como os alunos avaliam 
os seus professores. 
(Acadêmico) 

 
 

Quando o professor diz, por exemplo, que apesar do interesse pela 

didática, nunca buscou uma formação nesse campo, reforça a idéia de que os 

saberes adquiridos nas suas diversas vivências profissionais, sem uma formação 

pedagógica específica, dificulta a articulação e o diálogo entre esses saberes, 

pois o saber da experiência é um saber síntese que inclui saberes disciplinares 

(específicos), curriculares e pedagógicos. Os professores entrevistados possuem 

experiência profissional no seu campo específico do saber, mas não possuem 

uma formação inicial ou continuada na área pedagógica. 

Outro dado significativo da pesquisa é a tendência do que chamo de 

inversão de papéis. Os dados mostram que os alunos, de uma certa maneira, 

guiam e dirigem o trabalho do professor. O processo ensino-aprendizagem – nele 

incluído a avaliação deve ser conduzido sob a responsabilidade dos dois atores, 
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ou seja, tanto os professores quanto os alunos devem ser responsáveis pelo 

ensino-aprendizagem-avaiação. No modelo tradicional só cabia ao aluno o papel 

de aprender. Na contemporaneidade os dois atores interagem e conduzem a 

maneira como se ensinar, o que será aprendido e como se avaliar esse ensino e 

essa aprendizagem, porém o que acontece é que os professores diminuem a 

carga horária das aulas e procuram garantir a atenção dos alunos através de 

exemplos práticos. A fala do professor sugere que quem determina é o aluno e 

que o professor acata quando diz, por exemplo: 

 

... dificilmente se dá as sessenta horas exigidas. 
(Economista) 
 
 

Na UFPE eu era menos tolerante com atraso, nota e dia de prova. 
A cobrança era bem maior na federal. Aqui eu já tento ser mais 
flexível. A maioria trabalha na indústria e no comércio. Eu tento 
acompanhar mais o ritmo deles. 
(Acadêmico) 

 
 

O professor salienta que tenta acompanhar mais o ritmo dos alunos dando 

a impressão que o ritmo é determinado apenas pela demanda do aluno. A 

inversão de papéis leva os alunos a exercerem uma certa pressão nos 

professores que os levam a uma flexibilização do seu comportamento e hábitos 

em sala de aula. Essa flexibilidade, no entanto, possui uma conotação muito mais 

de adequação do que de possibilidade criativa divergente. Os professores tentam 

se adaptar às exigências dos alunos e se omitem de formá-los para a vida, 

restringindo a formação a uma capacitação para atender a demanda do mercado. 

Sendo assim, o ser cidadão, reflexivo e responsável socialmente, não será 

desenvolvido no espaço acadêmico privado. Vejo que a cultura do consumo, que 
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influencia muito a criação e manutenção de faculdades particulares, tem levado 

os alunos a adotarem uma postura de clientes que, ao que parece, está sendo 

alimentada pelos professores, e precisa ser revista. 

Muito embora os professores entrevistados tenham titulação mínima de 

mestrado, fica evidente que a formação pedagógica continuada pode vir a 

colaborar significativamente no desempenho do professor. Inclusive os 

professores entrevistados salientam que a sua titulação não interfere diretamente 

na sua prática como docente. É o que revelam  as falas a seguir: 

 

Não vejo a titulação de doutorado interferir na graduação. 
(Seminarista) 
 

Em termos de didática de ensino ou de metodologia do ensino não 
houve contribuição. 
(Contador) 
 

Creio que a titulação ajuda no conteúdo e não na didática. Não 
interfere diretamente em sala de aula. 
(Economista) 
 

De um modo geral percebo que o mestrado lhe fornece mais 
condições de trabalhar os conteúdos da sua disciplina e não pela 
parte didática. 
(Acadêmico) 

 
 

Considero que os dados da: 1) heterogeneidade dos alunos no ensino 

superior privado; 2) aplicação de vivências profissionais de outros campos do 

saber na prática docente e, 3) inversão de papéis em que o aluno guia o trabalho 

do professor, nos remete ao objeto da pesquisa, que é a mobilização dos saberes 

da experiência, no sentido de que a prática docente, no contexto do ensino 

superior privado, exige do professor uma mobilização de um saber síntese que 
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possa dar conta dos conteúdos das disciplinas específicas; dos conhecimentos da 

ciência pedagógica, que fundamenta teoricamente a prática docente, articulados 

com as experiências (vivências refletidas) advindas do cotidiano do professor. 

Esses achados reiteram a necessidade de formação continuada que 

repercuta na prática do professor e leve a refletir sobre a necessidade de se 

repensar o espaço do ensino superior privado, para que os profissionais docentes 

consigam desenvolver um trabalho de educadores críticos e reflexivos e que a 

relação ensino-aprendizagem seja construtiva tanto para os professores como 

para os alunos. 
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“Experiência é o nome que todos damos a nossos erros”. 
(Oscar Wilde) 
 

“... a análise lógica demonstra que a experiência não consiste na 
acumulação mecânica de observações ⎯ ela é criativa; resulta de 
interpretações livres, ousadas e criativas...” 
(Karl R. Popper) 

 
 

Esta pesquisa é um olhar sobre o ensino superior privado a partir de um 

dos seus atores – o professor. Na perspectiva do docente, procuro compreender 

como os saberes da experiência se expressam na sua prática. Para isso, inicio o 

trabalho discutindo sobre a pluralidade dos saberes docentes. Retomo alguns 

conceitos sobre o saber docente e mais especificamente sobre o saber da 

experiência. Diferencio vivência de experiência, partindo da concepção que o 

saber da experiência surge de vivências refletidas que se dão no e com o tempo. 

O meu percurso metodológico é descrito de modo detalhado, onde defino 

que a entrevista semi-estruturada é a forma que encontro para a coleta dos dados 

e que a Análise do Conteúdo é o modo mais adequado para perscrutar e analisar 

os meus dados. 

Os meus principais resultados, a partir desta análise de conteúdo, são: 1) a 

heterogeneidade dos alunos em termos de conhecimento e de preparação para 

realizar um curso superior; 2) as experiências de outros campos profissionais 

trazidos pelos professores para as salas de aula e a 3) alteração de papéis, 

fazendo com que os professores invertam a sua posição para atender às 

exigências dos alunos. 
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Uma das conclusões a que eu chego é a falta de formação pedagógica dos 

professores entrevistados. Os professores possuem muitos anos de vivência 

prática de ensino e uma titulação mínima de mestrado. Os docentes 

compreendem que há interesse por uma formação continuada na área 

pedagógica e que a sua titulação pouco interfere na sua prática como docente. 

Os achados apontam para a necessidade de uma discussão mais 

abrangente sobre os saberes da experiência. A experiência como um saber 

requer vivências refletidas e articuladas com outros saberes como os disciplinares 

(conteúdos específicos) e os pedagógicos. 

Considero importante não confundir saber da experiência que são 

vivências refletidas, articuladas com outros saberes docentes, de tempo de prática 

de ensino. O professor pode ter vinte anos de exercício da docência, mas os 

saberes da experiências, serão as vivências refletidas e articuladas advindas 

desse exercício. Os professores entrevistados não possuem formação 

pedagógica então não pode haver uma articulação dos saberes com os princípios 

teóricos da pedagogia. 

Os resultados desta pesquisa trazem implicações para uma maior 

discussão e reflexão no campo da prática docente e para a formação do 

professor. É preciso discutir com maior profundidade sobre a questão da 

profissionalização docente. Como possíveis ações decorrentes deste estudo 

penso em desenvolver programas de formação continuada para professores do 

ensino superior, como também desenvolver novas pesquisas que incluam os 

alunos como atores desse contexto. 

A experiência de ouvir professores do ensino superior privado é 

significativa, pois possibilita, também, uma reflexão sobre a realidade vivida por 



   
 

93

sujeitos marcados pela sua história. Este trabalho discute uma dimensão 

pedagógica e toma como especificidade a prática docente, porém aborda 

indiretamente uma outra dimensão, não menos importante, que é a política, 

através de uma discussão sobre a profissão docente e através das reflexões 

sobre o contexto atual do ensino superior privado. 
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ANEXO A- CARTA CONVITE PARA OS PROFESSORES 

 

 

 

 

CARTA   CONVITE 

 

 

Tenho a satisfação de convidá-lo a participar da minha pesquisa de 

mestrado em Educação na UFPE. Gostaria de agendar uma entrevista no dia: 

___/___/__ às ___: ___hs. Adianto-lhe que os dados serão coletados com o uso 

de um gravador e que a sua identidade será mantida em sigilo. Na dissertação 

usarei pseudônimos no lugar dos nomes dos professores entrevistados. Desejoso 

por suas habituais providências, agradeço-lhe antecipadamente pela sua 

colaboração. 

 

 

Recife, _____ de _____________ 2006  

ALEXANDRE NUNES DOS SANTOS 

CRP 02/7043 



   
 

103

ANEXO B – ROTEIRO PARA A ENTREVISTA 

 

 

 

ROTEIRO  DA   ENTREVISTA 

 

 

01. Fale-me da sua experiência em sala de aula. 

Objetivo: Verificar a situação empírica do ensino superior privado. 

 

02. O processo ensino-aprendizagem se concretiza da maneira como      

      deveria? 

Objetivo: Verificar como é que o professor trabalha  

 

03. Que relação você faz entre a sua titulação e a sua prática em sala de 

aula? 

Objetivo: Perceber como se articula a exigência pela titulação com os 

saberes docentes. 

 

04. Baseado em que você lida com as situações descritas anteriormente? 

Objetivo: Compreender como os saberes da experiência se expressam 

na prática docente. 
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ANEXO  C  –  QUADRO  SINÓPTICO 
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ANEXO D –   SÍNTESE  DAS  RESPOSTAS  DOS  PROFESSORES 

ENTREVISTADOS: 
 
 
 
 

EXECUTIVO 
 

“As minhas aulas são áudios-visuais, uso a tecnologia nova de multimídia. 

Eu trabalho com PowerPoint e apresentação feita no meu próprio equipamento. 

Uso um site onde coloco as minhas aulas e os alunos podem ter acesso. Agora 

na sala de aula, lido normalmente com cinqüenta alunos, que tem características 

diferentes, alguns são de cursos diferentes, muito embora a maioria seja de 

administração. Eu tenho alunos com conhecimentos diferentes, são bases 

diversificadas, que cabe a mim tentar uma certa harmonia dentro desse contexto. 

Eu faço uma exposição, eu provoco o aluno, há questionamentos e eu tenho o 

hábito de ministrar a aula em pleno silêncio. Eu não permito de modo algum 

conversas durante a aula. O ritmo de aula é puxado, mas procuro ter momentos 

de descontração. Muitas vezes eu aproveito um momento qualquer, uma posição 

de aluno, alguém que está procurando alguém, eu tiro uma brincadeira com o 

assunto da aula. Procuro fazer de um jeito que a aula não fique chata. Eu procuro 

fazer provas diferentes para evitar filas. No final do semestre eu procuro fazer um 

trabalho em equipe sobre logística. Solicito que façam uma visita a alguma 

empresa e depois apresentem o trabalho em sala de aula. Eles sabem que pode 

haver reprovação. Peço que tenham um certo cuidado com a qualidade do 

trabalho, pois sou muito exigente com a correção. Procuro também ser bem 

flexível com a questão de freqüência, principalmente com aqueles que trabalham. 

Há os que se reprovam, abandonando a disciplina por achar que não irão passar. 
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Gosto de me relacionar com os alunos fora da sala de aula. Converso com eles 

no corredor, faço o papel de amigo, de pai e de tio. Interfiro nos namoros. Dou 

conselhos e os ajudo em outras disciplinas, desde que tenha condições para isso. 

A atividade de lecionar eu já tenho desde o início da minha carreira. 

Sempre atuei nas grandes empresas, fui funcionário da White Martins, da Rodhia, 

Alpargatas e da Souza Cruz. Eu só trabalhei em empresas de grande porte. 

Consegui conciliar o trabalho de executivo com o de professor. Dou aula desde 

1974. como engenheiro tenho uma visão espacial e como administrador conheço 

bem de gestão. O que eu tenho da vida prática levo para a sala de aula. Os 

alunos gostam de dividir também suas experiências práticas comigo. Discutimos o 

dia-a-dia e cria-se um debate interessante. Você conseguir juntar teoria com 

prática ajuda muito. 

Eu vejo que o conhecimento oferecido pela faculdade é superficial. É 

apenas uma base para que, no futuro quando o aluno estiver exercendo a sua 

atividade profissional, possa desenvolver mais o que aprendeu. Mesmo que não 

venha a trabalhar com aquilo, ele sabe que já ouviu falar sobre aquele assunto. 

Eles são muito jovens e só vão entender o valor daquele assunto posteriormente, 

quando estiverem com a mente mais amadurecida. Muitas vezes o aluno não está 

consciente da responsabilidade que no momento ele só se preocupa em passar, 

seja com ou sem fila, em cumprir os pré-requisitos da disciplina e da faculdade. 

Eles vão sentir falta, futuramente, então eu vejo que o ensino ainda está 

concentrado nessa posição de dar a base e o aluno vai aprender quando estiver 

atuando no mercado de trabalho. 

A minha titulação fez com que eu me aproximasse mais dos alunos e da 

própria vida deles. O mestrado me ajudou a ver as coisas de outra maneira. Não 
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trouxe apenas o conhecimento da melhoria ao aprendizado que uso em sala de 

aula, mas também na própria profissão, na carreira profissional. Então eu digo 

que a minha vida profissional, tanto como executivo como professor, possui duas 

fases: Uma antes e outra depois do mestrado. Eu acordei para uma nova 

realidade e com isso realmente melhorou até o desenvolvimento profissional. Já 

estou tentando entrar  para o doutorado. Vou fazer disciplina como aluno especial. 

Eu sempre digo para os alunos que o importante não é o título por ele mesmo, 

mas o que você pode aprender para se tornar mais autônomo e poder resolver os 

problemas profissionais mais facilmente. Alguns alunos não compreendem bem o 

seu papel como agente ativo do processo e valorizam apenas a instituição e o 

título. Alguns chegam a dizer que vão fazer a graduação na faculdade  particular , 

mesmo não sendo uma federal e depois vão fazer especialização na federal para 

limpar os currículos. É como se a especialização numa federal apagasse o nome 

da faculdade que ele fez a graduação. Procuro não só dar o meu conteúdo 

programático, mas procuro estimulá-los a não deixar de estudar, pois as 

empresas estão cada vez mais exigentes. Eu gostaria de relatar um caso de um 

aluno que trabalha numa fábrica. Estudou em escola pública e não conseguiu 

passar no vestibular da federal. Passou aqui na faculdade e teve muita dificuldade 

no início nas cadeiras de cálculos, geometria e química, por falta de base. 

Conseguiu superar as notas baixas, mas iria trancar a faculdade por não mais 

poder pagar. Como eu conheço o diretor da fábrica, pedi que ajudasse o rapaz, 

que era um aluno super esforçado. O diretor sensibilizou-se e deu aumento ao 

aluno equivalente ao preço da faculdade. Eu acho que o papel do professor não 

se limita apenas a sala de aula”. 
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SEMINARISTA 

 

“Eu tenho duas áreas: engenharia de produção e administração. No curso 

de engenharia de produção eu ensino introdução à administração no primeiro 

período e no curso de administração eu ensino administração de serviço em 

saúde. O que eu tenho percebido em engenharia de produção é que é gente mais 

velha, mais interessada. Pessoas que já trabalham. Cito exemplos da minha 

realidade e eles trazem os exemplos deles. Já no curso de administração 

ninguém entende de hospital, são alunos mais jovens. Eu entrei na faculdade no 

segundo semestre de 2004 para lecionar a disciplina de administração de 

serviços de saúde. Era uma cadeira eletiva. Geralmente o aluno perde o interesse 

por ser uma disciplina eletiva. A maioria dos alunos não irá trabalhar na área de 

saúde. Como eu tenho 29 anos de ensino e experiência em consultoria hospitalar 

tenho uma vastidão de exemplos para dar. Em engenharia  de produção tem mais 

debates do que em administração. No curso de administração não tem livro texto. 

Não existe banco de dados na área hospitalar. Os alunos não tem nenhum 

conhecimento sobre a área. Eles trazem exemplos de parentes que já foram 

internados. Trazem exemplos da vida pessoal. O hospital não é visto como casa 

de saúde e sim como casa de doença. Procuro dar trabalho para eles fazerem 

pesquisa. Discutimos também sobre custos, custos hospitalares. Tenho livro 

sobre esse assunto. O aluno tem deficiência na área de custo. O que conhecem é 

da área industrial. Para diminuir a falta de conhecimento e para dinamizar as 

aulas eu crio um pequeno hospital de modo simulado para motivar a 

aprendizagem e a participação deles. 
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Um professor tem que gostar de ensinar. Hoje eu falo em tecnologia, 

inovação, eu me baseio nas experiências com os alunos que eu oriento no 

mestrado desde 1995. Os alunos conhecem quando o professor ensina por que 

gosta ou é só por ensinar. Eu vibro com o que eu faço. Procuro trazer 

modificações que estão acontecendo no mercado. Atualizo sempre os 

conhecimentos sobre a matéria. Os alunos gostam de testar se você sabe mesmo 

sobre a matéria. Eles testam a sua compreensão sobre a matéria. Eles observam 

você. O mais importante para mim é manter uma boa relação com os alunos e 

manter o interesse dos alunos pela matéria. Eu procuro ter uma relação de 

conhecimento e não uma relação de bar, eu não gosto de estreitar uma relação 

mais pessoal. Quando eu ensinei no nível médio, eu decorava o nome dos 

alunos. Eu pedia na secretaria a ficha dos alunos para verificar as fotos e decorar 

os nomes. Geralmente eu já entrava na sala sabendo os nomes dos alunos. Eu 

na realidade aprendi muito como professor de nível médio, como consultor em 

organizações na área de saúde e orientando os meus alunos no mestrado. Fui 

seminarista e desde pequeno gosto de gente. Para mim ser professor e não 

gostar de gente é meio estranho. Eu ensino, você aprende e eu faço com que o 

aluno tenha interesse naquilo que ele aprende. Eu peço para os alunos evitarem 

escrever, eu quero que eles pensem, porque caso o contrário a informação entra 

pelo ouvido, desce pelo braço e fica no caderno. Aprender para mim exige 

ligações de várias fontes. Como seminarista fui treinado a falar em público. 

Existem técnicas de sermão. Fiquei no seminário durante onze anos. Apesar de 

ter interesse pela didática do ensino, nunca fiz curso de didática. 

Eu sempre ensinei a turma da noite. A minha filha fez curso de dia. É 

preciso separar quem só estuda dos que estudam e trabalham. Eu tento ensinar, 
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pelo menos, os alunos a pensar. Se o aluno tem alguma necessidade específica, 

eu ensino ele a saber onde ir buscar informações. Aprendizagem é saber buscar 

informação. Há uma série de variáveis, inclusive familiares, eu não espero o ideal. 

Eu não exijo o que eles não podem dar. Eu acho por exemplo que deveria ter 

mais aproximação entre a empresa e o estágio para a aprendizagem se 

complementar. A aprendizagem vem do aluno. A faculdade tira um tempo para 

promover workshop para não se limitar só na sala de aula. A faculdade, na minha 

opinião, faz o que pode. 

Veja você tem que entrar no nível de mestrado e especialização. Não vejo 

a titulação de doutorado interferir na graduação. Quem faz a triagem dos alunos é 

o vestibular. Como no nível privado tem bons alunos, acredito que vieram da rede 

particular de ensino. Quem pôde pagar teve um primeiro e segundo graus bons. A 

UFPE tem muitas exigências porque é gratuita e tem poucas vagas. A fama da 

UFPE está caindo por conta das greves. Nós temos aqui na faculdade bons 

alunos. Se a federal continuar do jeito que está, vai fortalecer as faculdades 

particulares. As faculdades particulares estão se beneficiando com a crise das 

federais. Conseguem contratar os professores e os alunos temendo as greve e 

podendo pagar, terminam optando pelas faculdades particulares”. 

 

CONTADOR: 

 

“Beleza, Eu vou ser bem objetivo. Eu sou de falar pouco. Ensino custos em 

administração. Sou formado em ciências contábeis. Os alunos da tarde são mais 

tranqüilos porque as turmas são menores, uns quinze alunos em média. Tem 

menos bagunça. As turmas da noite têm mais alunos, então eu tenho que 
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controlar mais. A vantagem é que a minha disciplina tem muitos cálculos e 

exercícios. De um modo geral o nível dos alunos é baixo. Quando você consegue 

um bom resultado chega de 30 a 40% de alunos interessados. No final do 

semestre esses interessados dizem que gostam da cadeira. 

Eu recebi um conselho de um professor mais velho que me disse para me 

espelhar num professor bom que eu já tive. E para mim este espelho é: dar aula, 

não faltar, seguir uma  certa lógica dos assuntos, começar com os mais simples e 

vai aumentando o grau de complexidade, adotar um bom livro, seguir um 

cronograma e ser organizado. Contabilidade é isso, é prática, é fazer exercício. 

É uma questão difícil. Eu encaro como um desafio. O aluno sofre bastante. 

Os alunos dos primeiros períodos tomam um choque. Eu não noto muito choque 

nos períodos mais adiantados. Eu admiro a faculdade porque ela tem a política de 

reprovar. Os que não acompanham o programa o professor tem autonomia para 

reprovar. Fico frustrado porque não temos pesquisa. A pesquisa iria ajudar muito 

os alunos porque é uma maneira de termos estudos mais avançados. 

Eu acho que o mestrado contribuiu em termos de conteúdo, porque não 

houve prática de ensino. Em termos de didática de ensino ou de metodologia do 

ensino não houve contribuição. Eu como professor uso a minha vivência como 

aluno”. 

 

ECONOMISTA: 

 

“Veja, nas reuniões que nós tivemos para troca de experiência, eu disse 

que estava aprendendo e não estava brincando. Eu disse na entrevista de 

seleção, quando você me perguntou como seria sair de uma federal para dar aula 
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numa faculdade particular, que não teria muito problema pela experiência de mais 

de 30 anos que tinha, mas quando agente começa a dar aula, a realidade é outra. 

Existe uma necessidade de ensinar aos alunos o que é ser estudante. Na UFPE 

os alunos sabem a importância dos estudos. Na faculdade particular o aluno 

pensa que vai passar fácil. Há uma cultura do aluno pedir ao professor para tornar 

a aula mais divertida, ter menos horas de aula, eles querem mais relaxamento. 

Nós temos que envolver os alunos nos temas das aulas, com exemplos do dia-a-

dia para não ter que reduzir a carga horária da disciplina. Dificilmente se dá as 60 

horas exigidas. No meio da turma tem pessoas interessadas, outras dão 

problemas. As vezes chamo no quadro para motivar a participação, tento ao 

máximo terminar o programa. É um trabalho artesanal. 

Eu não posso dizer que não tenho didática. Eu me considero autodidata, 

pois uso sempre minha intuição, compro livros, leio muito sobre didática do ensino 

superior, psicologia, eu comparo a minha experiência na faculdade a de um 

agricultor que semeia a terra e depois quer ver o resultado. Esse trabalho é como 

se tivesse removendo terra. Começa da estaca zero e vai vendo crescer. O aluno 

que não quer nada não consegue progredir. 

A faculdade tem uma marca que percebi desde que entrei, que é a 

liberdade que o professor tem. Não há pressão para passar ninguém. Por termos 

essa liberdade, devemos pensar também em tirar o máximo do aluno. É difícil 

pois estamos num sistema que favorece a banalização do ensino superior. 

Acredito que no futuro vai revelar quais são as boas e as que não são boas 

instituições de ensino. Eu acho que ensinar tem as mínimas condições de 

aprendizagem, se não tem bagagem. É importante que o professor colha uma 

parte que o aluno utilize o material mais adiante, para outras matérias, até o seu 
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futuro. Alguns alunos tem interesse, outros não. Há os que sabem e passam, há 

os que passam com certa ajuda. Eu nunca dei tanta oportunidade em dia de 

prova, rever e re-explicar uma questão para o aluno entender melhor. Na federal 

eu nunca fiz isso. E tem aqueles que nem com ajuda passam. Para mim ensinar é 

muito de vocação, não se aprende na universidade, é relacionamento humano e 

as vezes quanto mais o professor se titula vai ficando vaidoso, perde a humildade. 

O professor tem que saber tornar coisas complexas em coisas simples e isso vai 

da relação de cada um. 

Eu sou mestre, não fiz doutorado e nem pós-doutorado. Procuro me manter 

atualizado. Sou consumidor compulsivo de bons livros. Creio que a titulação ajuda 

no conteúdo e não na didática. Não interfere diretamente em sala de aula. Na 

minha opinião ser um bom professor é dominar o assunto que você gosta de 

transmitir, tem que ler. Gostar do assunto que transmite e ter um bom 

relacionamento com o aluno. Na federal tem professor que tem que dar aula a 

uma turma e tem pavor a aluno. Prefere fazer pesquisa. Alguns professores 

serviram como modelo para mim e inconscientemente você fica na memória do 

aluno também. 

 

 

ACADÊMICO: 

 

Eu queria começar falando da minha experiência na federal. Eu ensinava 

no turno diurno e no noturno e percebia que no diurno os alunos tinham mais 

tempo para estudar. Havia uma certa competição saudável entre os alunos que 

queriam obter bons resultados porque tinham interesse em trabalhar em 
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pesquisas com os professores. Com relação aos diferentes turnos, eu sempre 

exigia do mesmo jeito porque não havia dois diplomas. O aluno 

independentemente do turno que estudava só passava se soubesse a matéria. 

Aqui na faculdade eu acho os alunos desestimulados. Não sei se é porque são de 

faculdades particulares, mas vejo a juventude meio desestimulada. Antigamente o 

aluno estudava e sabia que tinha um emprego e hoje não acontece mais isso. Eu 

vejo que o aluno da faculdade particular, primeiro tenta a UFPE e depois a UPE, 

quando não consegue passar, tentam as outras. Vejo que aqui, a qualidade dos 

alunos está melhorando porque a faculdade está se afirmando com mais 

qualidade do que as outras. Os professores da federal não dão mole com os 

alunos e reprovam mesmo. Aqui os alunos são menos preparados. Não se pode 

baixar o nível do ensino, a maioria só quer diploma, e também não pode tratá-los 

como os da UFPE. 

Isso vem de estrada, são 25 anos. É bom ver ex-alunos que te seguem e 

hoje são professores e seguem o teu estilo. Você tem que ir refinando. Eu me 

pergunto: Qual é a maneira que eu posso fazer para que os alunos produzam? Eu 

fiz administração universitária, ou seja, a minha dissertação do mestrado foi sobre 

avaliação docente feita pelos discentes e com os resultados eu passei a pensar e 

refletir como os alunos avaliavam os seus professores. E ficava surpresa quando 

via um professor de engenharia que mais reprovava, sendo o mais bem avaliado 

pelos alunos. Os alunos diziam que ele exigia o que tinha dado. Os alunos diziam 

que a matéria dele era difícil, mas ele era bom professor. Era disponível. Os 

alunos aqui que continuam o curso saem sabendo. Eu sempre tive medo de ser 

chamada de mãe. Para mim o professor profissional e os alunos tem que 

aprender isso. Numa empresa você tem que se comportar como um profissional 
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que tem direito, mas também com uma série de deveres a cumprir. Na UFPE eu 

era menos tolerante com atraso, nota e dia de prova. A cobrança era bem maior 

na federal. Aqui eu já tento ser mais flexível. A maioria trabalha na indústria e no 

comércio. Eu tento acompanhar mais o ritmo deles. O maior problema na minha 

opinião é o relacionamento professor-aluno, que deve ser mais humano. 

Não, a aprendizagem não se dá como deveria. Quando o aluno sabe o 

início das coisas fica fácil compreender as coisas. O início dos fatos contribuem 

para uma compreensão dos fatos. Você saber o início de algo é super importante. 

A minha disciplina é evolução do pensamento administrativo. Quando você fala de 

historia, tem que ler muito. Se eu só conheço a teoria e não conheço o contexto e 

períodos, aqui eu só tenho um período e as vezes não dá tempo para ampliar a 

discussão do contexto histórico. Uso um autor que faz uma compilação dos 

assuntos para poder dar tempo. Facilita para eles aprenderem, muito embora 

fique faltando algo. O que eu faço hoje na sala de aula? Eu penso em tudo o que 

eu já fiz e a partir das experiências, vou unificando acertos e erros. O próprio 

aluno te dá dicas, é uma troca. Eu acho que tem turmas péssimas, porém a 

faculdade está crescendo, logo criou-se um conceito em torno  dela que está 

favorecendo a vinda de melhores alunos. Eu tenho a impressão que o que nós 

temos que fazer é uma re-educação. Tem alunos que repetem a disciplina comigo 

duas vezes e na terceira vez, consegue ser um dos melhores da turma. Tem que 

existir critérios de seleção, nem que seja durante o curso. O aluno tem que ler, 

tem que ter conhecimento. Se você deixar passar, deixa de contribuir para uma 

educação superior de qualidade o seu nome fica atrelado a má qualidade . Fico 

surpresa quando sou homenageada, apesar de ser muito exigente. Os alunos que 

realmente querem alguma coisa, ficam na faculdade, continuam o curso e 



   
 

116

respondem favoravelmente. O professor aqui tem que ter outra postura. Na UFPE 

eu tinha dedicação exclusiva, eu vivia a universidade. A aproximação com os 

alunos era tão grande, que muitas alunas confidenciavam questões particulares e 

chegavam a falar até em gravidez indesejada. Aprendi a ser educadora na UFPE 

por conta da dedicação exclusiva. Aqui a relação com os alunos é mais limitada. 

Aqui na faculdade eu vejo muito professor “dador de aula”, eles não formam uma 

identidade de educador. Na federal havia a cultura da disponibilidade dos 

professores em bancas, reuniões e cursos oferecidos. 

No caso houve uma relação porque eu pesquisei a avaliação docente a 

partir dos discentes e passei a prestar mais atenção aos fatores que os alunos 

criticavam nos professores. De um modo geral percebo que o mestrado lhe 

fornece mais condições de trabalhar os conteúdos da sua disciplina e não pela 

parte didática”. 
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