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A carreira e experiência do executivo enriquecem as atividades acadêmicas. 
 
Com o objetivo de ampliar a percepção sobre as suas atuais atribuições e o perfeito alinhamento 
com os novos paradigmas no ensino superior, os executivos que se tornaram professores 
universitários - e que ainda não possuem títulos de mestre - têm encontrado nos cursos de 
mestrado uma oportunidade de compartilhar suas preocupações e, c ontinuamente estão em busca 
de ambientes que os estimulem a trocar experiências acadêmicas em equipe.  
 
Esta constatação é fruto de minhas observações como professor e consultor em gestão de 
carreiras e palestrante especializado em comunicação na sala de aula, facilitando processos de 
troca de experiências entre professores universitários. 
 
Há, aproximadamente, três anos tive acesso a uma pesquisa realizada em Washington, Estados 
Unidos, com diretores de Recursos Humanos de grandes empresas. Questionados sobre o que 
esperavam de um recém-egresso da universidade, classificaram as exigências por ordem de 
importância: capacidade de trabalhar em equipe, boa comunicação, capacidade de apresentar 
idéias, dimensionamento de tempo, autonomia para aprender e, por último, conhecimento 
técnico. 
 
Ao constatar que a capacidade de trabalhar em equipe ocupou o primeiro lugar naquela pesquisa, 
gostaria de confirmar este resultado tendo por base a realidade dos professores universitários que 
aplicam técnicas de trabalho em equipe - regularmente desenvolvidas nas empresas - nas 
reuniões de planejamento pedagógico nas faculdades. 
 
A partir da ampla interpretação que capacidade para trabalhar em equipe possa provocar, gostaria 
de enfocá-la apenas no sentido de que o professor, com a orientação adequada e num ambiente 
que incentive a troca de experiências em equipes, pode ser capaz de aproveitar as oportunidades 
para interagir melhor com seus alunos como também buscar, constantemente, espaços para 
dialogar sobre o seu cotidiano com os colegas de profissão.  
 
Com base nos trabalhos de Vigotsky, Dewey e Piaget, David Kolb (1984), sistematizou a 
Metodologia de Aprendizagem Vivencial onde o pressuposto básico é que as pessoas aprendem a 
partir da experiência, no sentido da prática à teoria. Os conceitos fundamentais referem-se ao 
foco no aprendente, na criação de situações em que este aprenda pelas experiências (próprias e 
aquelas relatadas pelos colegas de equipe), enfatizando sempre as relações do conteúdo da aula 
com a própria vida. 
 
No livro A Quinta Disciplina – Arte e Prática da Organização que Aprende, Peter Senge ao destacar 
o grande interesse que a obra despertou em vários segmentos da sociedade americana – em 
especial, entre os educadores e os profissionais de negócios – comenta sobre um elemento básico 
da aprendizagem em equipe, que é a palavra “diálogo” – do grego dialogos, “fluxo de significado”. 
Segundo Senge, nós estamos aprendendo que existe um profundo desejo de redescoberta de 
nossa capacidade de conversarmos uns com os outros.  
 
Se levarmos em consideração que este desejo é realmente importante para que os executivos 
ampliem as suas percepções de carreira acadêmica, a criação de oportunidades para que possam 
dialogar e trocar experiências, certamente contribuirá para o desenvolvimento da capacidade de 
trabalhar em equipe dos professores que ainda não possuem experiência empresarial.  
 
 
 



Portanto, como pesquisador e professor especializado em gestão de carreiras, gostaria de sugerir 
uma reflexão sobre uma definição de carreira, dentre tantas que existem na literatura 
especializada, que encontrei no livro Carreira – Manual do Proprietário, de Nelson Savioli: 
“Carreira é o autoconhecimento de como as experiências pessoais e profissionais relacionam-se 
com o seu trabalho atual e futuro para maximizar suas habilidades e comportamentos e atingir 
seus objetivos de vida”. 
 
Senhores professores, após refletirem cuidadosamente sobre esta definição, conversem mais com 
seus alunos sobre as carreiras que eles estão interessados e conversem - muito mais - com os 
seus colegas de profissão sobre a carreira acadêmica que estão construindo.  
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