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Objetivo 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar como se constitui a prática 

pedagógica dos docentes de disciplinas específicas1 de um Curso Superior de 

Tecnologia em Hotelaria, de uma instituição de ensino superior, localizado no interior 

do Estado de São Paulo; através do levantamento das percepções que estes docentes 

possuem de sua prática, analisando aspectos de seu ensino, ou seja, o que ensinam e 

como ensinam, como planejam suas aulas, como avaliam, como organizam o trabalho 

pedagógico, como reelaboram conceitos, que problemas enfrentam, quais aprendizagens 

e experiências foram mais significativas na sua formação em relação à sua atuação 

como docente. Em meio a esta busca uma questão central emergiu: como se constitui a 

prática dos professores de disciplinas específicas do Curso Superior de Tecnologia em 

Hotelaria de um Centro Universitário, localizado no interior do Estado de São Paulo? 

 

Problema e justificativa 

De acordo com o parecer CNE/CES 436/20012 os Cursos Superiores de 

Tecnologia, no Brasil, respondem à Secretaria de Educação Média e Tecnológica 

(SEMTE/MEC) e integram-se a educação superior na área tecnológica, possuindo 

algumas características distintas dos demais cursos superiores. O profissional formado 

em um curso de Tecnologia receberá o diploma de Tecnólogo podendo dar continuidade 

ao ensino cursando a pós-graduação stricto sensu e/ou latu sensu.  

Uma das características distintas dos cursos de Tecnologia é o seu tempo de 

duração, sendo, na maioria dos cursos, de dois anos e a carga horária de 1.600 horas a 

até 2.400 horas. Estes cursos superiores de curta duração visam formar profissionais 

para atender rapidamente áreas específicas do mercado de trabalho, como foi o caso do 

surgimento dos Cursos Superiores de Tecnologia em Hotelaria no Brasil. O Tecnólogo 

possui formação especializada em segmentos de uma ou mais áreas profissionais 

                                                
1 Entende-se por disciplina específica o conjunto de disciplinas da estrutura curricular voltado 

para o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades teórico-práticas específicas para a formação do 
Tecnólogo em Hotelaria. Neste caso as disciplinas serão: Alimentos & Bebidas, Hospedagem, Controles 
Gerenciais Hoteleiros, Desenvolvimento de Projetos Hoteleiros e Administração de Eventos. 

 
2 Homologado em 05/04/2001. 
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relacionadas ao seu curso, com predominância de uma delas, para aplicação, 

desenvolvimento e difusão de tecnologias. A organização curricular dos cursos de 

Tecnologia funda-se nos princípios de flexibilidade, interdisciplinaridade e 

contextualização (BRASIL, 2005). 

Os cursos de hotelaria no Brasil podem ser considerados recentes, se 

comparados com outras áreas de conhecimento como, Direito, Medicina, Administração 

de Empresas, entre outros. Desta forma o seu corpo docente enfrenta dificuldades na sua 

formação profissional no que tange o seu aperfeiçoamento e especialização, bem como 

sua formação continuada. Pesquisas sobre sua formação se fazem necessárias para 

conhecer e analisar como os formadores dos futuros profissionais construíram a sua 

própria formação como docente.  

No Brasil os cursos de hotelaria podem ser divididos em dois momentos no que 

se refere ao ensino: o primeiro refere-se ao ensino da hotelaria realizado por 

profissionais sem formação superior, baseado nas experiências profissionais adquiridas 

no mercado de trabalho. Num segundo momento surgem os cursos de graduação 

formando profissionais de nível superior capacitados a desenvolver aspectos 

administrativos, econômicos, sociológicos, entre outros, formando profissionais com 

um conhecimento mais amplo e capacitado a suprir a necessidade de profissionais no 

mercado. A partir da década de 90 os egressos destes cursos de graduação passam a 

assumir disciplinas e a ministrar aulas nos cursos superiores de hotelaria e/ou turismo. 

De acordo com o Projeto Pedagógico do referido curso de hotelaria, o docente 

deve atuar como mediador da aprendizagem, valores da autonomia operatória e sócio-

humanistas voltados ao desenvolvimento de competências e ao aprender a aprender. As 

práticas pedagógicas utilizadas consideram conhecimentos teóricos, científicos, técnicos 

e tecnológicos como insumos a serem mobilizados pelos alunos através de situações de 

aprendizagem trabalhadas de forma contextualizada e significativa, estimulando a 

pesquisa, a descoberta e a construção de habilidades e valores coerentes com as 

competências pretendidas no curso. 

Na instituição em questão a maioria dos docentes de disciplinas específicas é 

egressa do curso e atua no ensino superior sem possuir formação pedagógica, pois tal 

curso, não prevê esta formação, mas sim a capacitação dos profissionais para atuarem 

em empresas hoteleiras e em seus segmentos derivados no mercado. Através desta 

realidade percebe-se que o principal lócus de formação dos atuais e futuros docentes do 

curso são os egressos da instituição. O interesse em pesquisar a temática apresentada se 
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deve ao fato de ser egressa e docente de graduação e pós-graduação no curso e 

instituição em questão, entendendo que somente estudando de forma aprofundada sobre 

a temática “Formação do Professores”  poderemos suscitar reflexões e debates sobre as 

práticas docentes desenvolvidas neste curso superior. 

O professor do referido curso busca, em geral, seu desenvolvimento profissional 

apenas no aspecto técnico-científico do seu campo de conhecimento, porém sua visão 

mais ampla, abrangente e integrada da profissão docente fica ainda defasada no que se 

refere ao aspecto pedagógico de sua formação. Nos currículos não há espaço para 

discussões sobre a universidade, suas funções e relações, como se a ciência pudesse ser 

feita distante das relações de poder que regulam o estrutural e institucional (CUNHA, 

2000).   

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional3, a docência 

de ensino superior deve ser preparada (e não formada) nos programas de pós-graduação 

stricto sensu, porém, há uma divergência, pois os programas de mestrado e doutorado 

tem como prioridade, na sua maioria, a formação de pesquisadores em campos 

específico do saber e não a formação de professores, permanecendo os docentes sem 

formação para o exercício da docência (ANASTASIOU e PIMENTA, 2002). 

O professor que busca a pós-graduação se interessa em aprofundar-se no seu 

campo específico de conhecimento, sem o seu correspondente em termos de docência, 

ou seja,  

conhece bastante o assunto da sua especialidade e transmite, com 
competência aquilo que sabe. Entretanto, não tem compromisso 
com o relacionar o seu conteúdo específico com a vida real que 
corre fora dos muros escolares, desvinculando o seu mundo 
teórico da realidade na qual estão inseridos seus alunos. 
(VASCONCELOS, 2000, p. 11). 
 

Tardif (2002) defende que a formação profissional do docente não se 

circunscreve apenas à sua formação acadêmica, que culmina na sua titulação, mas 

constitui-se num “pluralismo epistemológico” , que se encontra arraigado em suas 

origens sociais, como fontes de aquisição desse saber e seus modos de integração no 

trabalho docente. Para o autor, o professor é formado pelos: 

• saberes pessoais, adquiridos na família, no ambiente de vida, na 

educação no sentido lato, etc.; 

                                                
3 Número 9.394/96 
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• saberes provenientes da formação escolar anterior, adquiridos na escola 

primária e secundária, nos estudos pós-secundários não especializados, 

etc.; 

• saberes provenientes da formação profissional para o magistério, 

adquiridos nos estabelecimentos de formação dos professores, nos 

estágios, nos cursos de reciclagem, etc.; 

• saberes provenientes dos programas e livros didáticos usados no trabalho, 

adquiridos na utilização de “ ferramentas”  dos professores: programas, 

livros didáticos, cadernos de exercícios, fichas, etc.; 

• saberes provenientes de sua própria experiência na profissão, na sala de 

aula e na escola, adquiridos na prática do ofício na escola e na sala de 

aula, na experiência dos pares, etc.  

 

Procedimentos teóricos - metodológicos 

O procedimento metodológico adotado nesta pesquisa é a abordagem qualitativa. 

Para a obtenção de informações junto aos docentes está sendo utilizada a entrevista 

semi-estruturada como um dos instrumentos básicos para a coleta de dados, pois 

permite a interação entre o pesquisado e o pesquisador.  

Os sujeitos desta investigação são cinco docentes do referido curso que 

preenchem os seguintes critérios: docente de disciplina específica e egresso do referido 

curso. 

O referencial teórico adotado pauta-se em teorias críticas da área da educação, 

da formação docente, em especial a formação do professor do ensino superior e do 

ensino superior tecnológico. 

 

Possíveis contribuições 

Pensar a educação num determinado contexto é pensar a ação educativa 

processada de acordo com a compreensão que se tem da realidade social em que se está 

imerso. O homem se educa na medida em que se transforma, aceitando o desafio que o 

meio lhe proporciona, para o qual volta a sua ação e na medida em que comunica os 

resultados de suas experiências, ele auxilia os outros homens a se educarem também 

(ROMANELLI, 2003).  
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Pesquisas sobre a formação destes profissionais se fazem necessárias no sentido 

de suscitar a reflexão sobre sua prática, ressaltando a importância da formação 

pedagógica para quem atua como docente, no sentido de contribuir para a melhoria do 

trabalho docente e, consequentemente, do curso. 

A presente pesquisa está em andamento e será concluída até março de 2007. 
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