
 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

ANTHONE MATEUS MAGALHÃES AFONSO 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA DE GRADUAÇÃO: CONCEPÇÃO 

DE EDUCAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FORMAÇÃO DE 

TECNÓLOGOS NO BRASIL E EM CURSOS OFERTADOS NO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2017 



 

 

ANTHONE MATEUS MAGALHÃES AFONSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA DE GRADUAÇÃO: CONCEPÇÃO 

DE EDUCAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FORMAÇÃO DE 

TECNÓLOGOS NO BRASIL E EM CURSOS OFERTADOS NO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade 

Estácio de Sá como requisito parcial para 

obtenção do título de Doutor em 

Educação. Linha de Pesquisa: Políticas, 

Gestão e Formação de Educadores. 

 

 

Orientadora: Profa. Dra. Wania Regina Coutinho Gonzalez 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  A257e        Afonso, Anthone Mateus Magalhães 

                           Educação profissional tecnológica de graduação:  

                    concepção de educação nas políticas públicas para  

                    formação de tecnólogos no Brasil e em cursos ofertados no  

                    Estado do Rio de Janeiro. / Anthone Mateus Magalhães  

                    Afonso. – Rio de Janeiro, 2017.                   

   

                                316 f.  

  

                               Tese (Doutorado em Educação) – Universidade  

                       Estácio de Sá, 2017. 

                    

  

                              1. Cursos superiores de tecnologia. 2. Políticas  

                      públicas. 3. Educação profissional e tecnológica.  

                      4. Concepção de educação.  I. Título. 

 

                                                                                              CDD 370 
  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, meus exemplos e guias; 

ao meu irmão e madrinha que se foram; e 

à minha noiva, pelo amor e 

companheirismo. 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 Em primeiro lugar agradeço a Deus pelo livramento de todo mal em tantas 

viagens, diversas idas e vindas em busca do conhecimento, e por iluminar meus 

caminhos nessa longa trajetória. 

 À minha família pelo apoio irrestrito e por entender meus inúmeros momentos 

de ausência. 

 À professora Wania Gonzalez pela oportunidade e confiança durante do todo 

o curso, pelas parcerias no desenvolvimento das pesquisas e por toda dedicação e 

disponibilidade na orientação e elaboração desta tese. 

 Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Educação com os quais 

tive o privilégio de estudar e que contribuíram imensamente na minha formação: 

Alzira Batalha, Inês Bragança, Jorge Atílio (in memoriam), Laélia Moreira, Wania 

Gonzalez, Helenice Maia, Monica Rabello e Tarso Mazzotti. 

 Aos professores Márcio Lemgruber e Rita Lima pela acolhida desde a 

entrevista para ingresso no programa. 

 Aos colegas de mestrado e doutorado que conheci e convivi nas disciplinas 

cursadas. Obrigado pelo companheirismo e por fazerem tudo ficar melhor. Em 

especial, para os colegas do grupo de pesquisa em Políticas, Gestão e Formação de 

Educadores: Sérgio Inácio, Leonardo Meireles, Elaine Martinassi, Katana Boaes e 

Simone Chaves. 

 Aos coordenadores das duas instituições pesquisadas que contribuíram 

imensamente para a realização deste trabalho. 

 Às colegas Simone Markenson e Simone Magalhães pela grande ajuda na 

obtenção das informações dos cursos de graduação da UNESA. 

 Ao corpo técnico-administrativo do Programa de Pós-Graduação em 

Educação por toda a atenção dispensada com os mestrandos e doutorandos. 

 Aos diretores das instituições de ensino e aos professores e coordenadores 

dos cursos que leciono, por toda ajuda e companheirismo ao longo dessa jornada. 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 
 
Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar no contexto da produção de 
texto as políticas públicas educacionais que regulamentam e norteiam a oferta dos 
Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs) na perspectiva de identificar a existência 
de uma ou mais concepções de Educação Profissional e Tecnológica e, a partir de 
estudo empírico realizado no Estado do Rio de Janeiro em instituições de ensino 
superior pública (Instituto Federal Fluminense – IFF) e privada (Universidade Estácio 
de Sá – UNESA), verificar no contexto da prática como esses modelos de educação 
estão sendo interpretados ou ressignificados. Os CSTs investigados foram Design 
Gráfico e Sistemas de Telecomunicações no IFF e Design Gráfico e Redes de 
Telecomunicações na UNESA. A hipótese norteadora da pesquisa sinalizava que no 
contexto da produção de texto o modelo inicial formulado para os cursos superiores 
de curta duração, que levou à criação dos CSTs, sofreu significativas mudanças a 
partir da publicação de instrumentos legais no âmbito nacional e de políticas 
públicas desenvolvidas sob coordenação do Ministério da Educação nas últimas 
décadas, indicando alterações na concepção de educação inerente a essa 
formação. No contexto da prática, a suposição era que o modelo adotado pelas 
instituições de ensino pesquisadas estava de acordo com as definições das políticas 
públicas, mas apresentava variações na sua concepção e/ou organização, resultado 
da interpretação e ressignificação por parte dos agentes envolvidos. O quadro 
teórico incluiu o modelo analítico do ciclo de políticas proposto por Stephen Ball e as 
concepções de educação de Karl Marx e Antonio Gramsci. O estudo utilizou 
abordagem qualitativa e fez uso de diferentes técnicas de coleta e análise de dados. 
As políticas públicas foram analisadas a partir de pesquisa documental que 
identificou o momento de criação dos cursos de graduação de curta duração na 
década de 1960 e traçou a concepção inicial dos CSTs, seguindo com as políticas 
nacionais criadas a partir da década de 1990, desde o Governo Itamar Franco 
(1992-1994) até Dilma Rousseff (2011-2016). A investigação dos CSTs selecionados 
se deu a partir da análise dos seus Projetos Pedagógicos de Curso e Planos de 
Desenvolvimento Institucional, bem como através de entrevistas semiestruturadas 
realizadas com os seus coordenadores. Os resultados obtidos confirmaram as 
hipóteses iniciais e revelaram algumas constatações, dentre as quais se destacam: 
1) o modelo legal proposto para os CSTs, apesar das alterações em sua concepção, 
continua promovendo uma educação voltada para o mercado de trabalho; 2) a falta 
de definições nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para os CSTs permite a 
oferta de diferentes propostas educacionais, não sendo possível inferir a concepção 
de todos os cursos em âmbito nacional; 3) os quatro cursos analisados promovem 
uma formação com visão tecnológica abrangente, permitindo ao profissional a 
atuação em vários segmentos da sua área, integrando teoria e prática e destinando 
uma maior carga horária para a teoria; 4) apesar da oferta de uma formação 
abrangente, todos os cursos analisados são voltados para o mercado de trabalho; 5) 
enquanto a UNESA tem ampliado a oferta de CSTs, o IFF tem reduzido. Esses 
resultados reforçam a necessidade de continuidade e ampliação de políticas 
públicas para graduação tecnológica, incluindo a definição de uma organização 
curricular que contribua para a formação omnilateral do trabalhador, contemplando 
teoria e prática, trabalho manual e intelectual, para além da simples capacidade de 
resolver problemas imediatos e inerentes ao mercado de trabalho. 
Palavras-Chave: Cursos Superiores de Tecnologia; Políticas Públicas; Educação 
Profissional e Tecnológica; Concepção de Educação. 



 

 

ABSTRACT 

 
This research had as main objective to analyze in the context of the production of 
text the educational public policies that regulate and guide the offer of the 
Technologist Training Degrees (CSTs) with the perspective of identifying the 
existence of one or more conceptions of Technical Vocational Education and 
Training and, from of empirical study carried out in the State of Rio de Janeiro in 
institutions of public higher education (Federal Fluminense Institute - IFF) and private 
(Estácio de Sá University - UNESA), verify in the context of the practice how these 
models of education are being interpreted or re-signified. The CSTs investigated 
were Graphic Design and Telecommunications Systems at IFF and Graphic Design 
and Telecommunications Networks at UNESA. The guiding hypothesis of the 
research indicated that in the context of text production the initial model formulated 
for short courses of higher education, which led to the creation of CSTs, has 
undergone significant changes since the publication of legal instruments at the 
national level and of developed public policies under coordination of the Ministry of 
Education in the last decades, indicating changes in the conception of education 
inherent to this formation. In the context of the practice, the assumption was that the 
model adopted by the researched educational institutions was in agreement with the 
definitions of public policies, but it had variations in its conception and/or 
organization, result of the interpretation and re-signification on the part of the agents 
involved. The theoretical framework included the analytical model of the policy cycle 
proposed by Stephen Ball and the conceptions of education of Karl Marx and Antonio 
Gramsci. The study used a qualitative approach and made use of different 
techniques of data collection and analysis. Public policies were analyzed based on 
documentary research that identified the moment of creation of short graduation 
courses in the 1960s and outlined the initial conception of CSTs, following the 
national policies created since the 1990s, from the Government Itamar Franco (1992-
1994) to Dilma Rousseff (2011-2016). The investigation of the selected CSTs was 
based on the analysis of their Pedagogical Course Projects and Institutional 
Development Plans, as well as through semi-structured interviews with their 
coordinators. The results confirmed the initial hypotheses and revealed some 
findings, among which the following stand out: 1) the legal model proposed for CSTs, 
despite the changes in their conception, continues to promote education geared to 
the labour market; 2) the lack of definitions in the General National Curricular 
Guidelines for CSTs allows the offer of different educational proposals, and it is not 
possible to infer the conception of all courses at the national level; 3) the four courses 
analyzed promote a training with an embracing technological vision, allowing the 
professional to work in several segments of his area, integrating theory and practice 
and allocating a greater workload for theory; 4) despite the offer of embracing 
training, all courses analyzed are geared towards the labour market; 5) while UNESA 
has expanded the supply of CSTs, IFF has reduced. These results reinforce the need 
for continuity and expansion of public policies for technological graduation, including 
the definition of a curricular organization that contributes to the omnilateral training of 
the worker, including theory and practice, manual and intellectual work, as well as the 
simple ability to solve immediate and inherent problems in the labour market. 
Key-words: Technologist Training Degrees; Public policy; Technical Vocational 
Education and Training; Conception of Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é historicamente influenciada 

por diferentes concepções de formação. Dentre essas concepções estão a que 

defende uma formação mais voltada para o atendimento aos arranjos produtivos – 

uma formação tecnicista com foco no mercado de trabalho – e a que pretende uma 

formação profissional mais ampla, unitária ou na perspectiva da politecnia – com 

foco na formação integral do trabalhador. 

São observadas alternâncias entre diferentes modelos de educação nesse 

segmento ao longo dos anos em todos os seus níveis, o que produz reflexos 

imediatos em vários campos, tais como o social, o econômico, o da tecnologia e 

inovação, o do trabalho e emprego, dentre outros. 

A EPT “no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos 

diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência 

e da tecnologia” (BRASIL, 1996). Contempla, de acordo com o parágrafo1 2º do 

artigo 39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei n. 9.394/1996, um 

amplo leque de atuação abrangendo os seguintes cursos:  

 

I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; 
II – de educação profissional técnica de nível médio;  
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-
graduação (BRASIL, 1996). 

  

Observa-se uma grande complexidade nesse segmento da educação 

brasileira que oferta desde a educação básica, com cursos de formação inicial e 

continuada ou de qualificação profissional, passando pelo nível médio, com cursos 

de educação profissional técnica, até o nível superior com a educação profissional 

tecnológica de graduação e pós-graduação. 

Diante dessa complexidade, o Ministério da Educação (MEC), além de 

possuir uma Secretaria de Educação Básica (SEB) que trata da educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio e uma Secretaria de Educação Superior (SESU) 

ligada à educação superior, possui ainda a Secretaria de Educação Profissional e 

                                                           
1 Incluído na LDB pela Lei n. 11.741 de 16 de julho de 2008. 
 



17 

 

Tecnológica (SETEC), responsável pela oferta de EPT em todos esses níveis de 

ensino. 

De acordo com o Art. 13 do Decreto n. 7.690, de 2 de março de 2012, 

compete a SETEC o planejamento, orientação, coordenação e avaliação do 

processo de formulação e implementação da política de EPT; a promoção do 

desenvolvimento da EPT em consonância com as políticas públicas e em articulação 

com os diversos agentes sociais envolvidos; a definição e implantação de 

financiamento permanente para a EPT; o estabelecimento de diretrizes para as 

ações de expansão e avaliação da EPT em conformidade com o Plano Nacional de 

Educação (PNE), dentre outras atribuições (BRASIL, 2012a). 

Imersa nesse contexto de complexidade da EPT, a educação tecnológica de 

graduação tem papel importante no movimento de ampliação da oferta do ensino 

superior do Brasil, sobretudo nas duas últimas décadas.  

Em 1994 o Brasil possuía 1.661.034 alunos matriculados em cursos 

superiores e em 2003 eram 3.887.022 (BRASIL, 2005). Já em 2013, de acordo com 

dados do último Censo da Educação Superior no Brasil, atingiu-se o total de 

7.305.977 matrículas de graduação (BRASIL, 2015a), o que indica um aumento de 

aproximadamente 439,85% do número de matriculados no ensino superior em 

relação ao ano de 1994. 

Esse aumento expressivo da oferta de ensino superior no Brasil ainda 

conserva um maior número de matrículas nos cursos de bacharelado, seguido pelas 

matrículas nos cursos de licenciatura e de tecnologia. Porém, observa-se um grande 

avanço nos indicadores dos Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs). Considerando 

uma amostra recente do período mencionado, tratando dos dados dos últimos 

quatro anos disponibilizados no Censo da Educação Superior (BRASIL, 2015a), os 

CSTs apresentam as maiores taxas de crescimento de número de matrículas, de 

número de ingressantes, de número de concluintes e de número de cursos 

cadastrados no MEC. 

Tratando do número de matrículas, observando os dados da Tabela 1 é 

possível verificar que entre os anos de 2010 e 2013 o número de matrículas de 

graduação em cada grau acadêmico seguiu uma tendência de crescimento dos anos 

anteriores, tendo nos cursos de bacharelado crescido 1,6%, nos de licenciatura 

1,4% e nos de tecnologia 27,4%. 
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Tabela 1 – Evolução do Número de Matrículas de Graduação, segundo o Grau 
Acadêmico – Brasil – 2010-2013 

 
Fonte: Brasil (2015a, p. 23) 
Não aplicável: Matrículas em Área Básica de Ingresso – ABI2. 

 
Outro indicador importante é a taxa de crescimento do número de 

ingressantes nos cursos de graduação. Conforme o Gráfico 1, em 2013 os cursos de 

bacharelado detinham a maior parte do número de ingressos, 63,4%, seguidos dos 

cursos de graduação tecnológicos e de licenciatura, que receberam, 

respectivamente, 19,0% e 17,1% do número de ingressos. Os ingressos em ABI 

somavam apenas 0,5% do total de ingressos. Mas, considerando a taxa de 

crescimento do número de ingressantes entre 2010 e 2013, os cursos de 

bacharelado apresentaram crescimento de 29,7%, os de licenciatura 3,7% e nos 

cursos tecnológicos a taxa de crescimento ficou em 36,6%, superando os demais. 

 
Gráfico 1 – Evolução do Número de Ingressos (Processo Seletivo e Outras Formas), 

segundo o Grau Acadêmico dos Cursos de Graduação – Brasil – 2010-2013 

 
Fonte: Brasil (2015a, p. 30) 
Nota: Não aplicável corresponde a ABI. 

                                                           
2 “Área Básica de Ingresso (ABI) refere-se a um atributo de ingresso possibilitado pelo processo 
seletivo no curso, a partir do qual uma única ‘entrada’ no curso possibilitará ao estudante a escolha 
de uma ou mais formações acadêmicas, após a conclusão de um conjunto básico de disciplinas. Para 
área básica de ingresso não está definido grau acadêmico” (BRASIL, 2015a, p. 23). 
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Com relação ao número de concluintes, dos 991.010 do ano de 2013, 60,1% 

se formaram em cursos de bacharelado, 20,3% em cursos de licenciatura e 19,7% 

em cursos tecnológicos. Destaca-se o avanço no número de concluintes no grau 

tecnológico3. Enquanto o aumento do total de concluintes, no período de 2010 a 

2013, foi de 1,8%, o número de concluintes dos cursos tecnológicos cresceu 19,9% 

no mesmo período. De 2012 para 2013 houve um aumento de 3,1% dos concluintes 

para o grau tecnológico e uma queda nas licenciaturas (-10,1%) e nos cursos de 

bacharelado (-6,7%), conforme pode ser observado no Gráfico 2 que traz a evolução 

do número de concluintes segundo o grau acadêmico do curso de graduação, 

considerando o período de 2010 a 2013 (BRASIL, 2015a). 

 

Gráfico 2 – Evolução do Número de Concluintes, segundo o Grau Acadêmico dos 
Cursos de Graduação – Brasil – 2010-2013 

 
Fonte: Brasil (2015a, p. 32) 

 

O grau tecnológico também alcançou o maior percentual de crescimento de 

2010 a 2013 no que se refere ao número de cursos registrados no MEC (24,5%), 

embora o bacharelado ainda possua maior número de cursos cadastrados. De 

acordo com os dados da Tabela 2, que mostra a distribuição de cursos de 

graduação segundo o grau acadêmico, o bacharelado cresceu apenas 7,9%, 

enquanto os cursos de licenciatura apresentaram um comportamento irregular no 

período. 

                                                           
3 Entende-se por “grau tecnológico” aquele fornecido pelos cursos superiores de tecnologia que 
formam tecnólogos. 
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Tabela 2 – Evolução do Número de Cursos de Graduação, por Grau Acadêmico – 
Brasil – 2010-2013 

 
Fonte: Brasil (2015a, p. 19) 

 

Diante desses expressivos indicadores dos CSTs, no Censo da Educação 

Superior (BRASIL, 2015a, p. 19) é apresentada uma suposição para esse 

crescimento: “o fato de os cursos tecnológicos possibilitarem uma formação mais 

rápida e integrativa do tipo ‘educação, trabalho, ciência e tecnologia’ pode ter 

contribuído para aumentar a sua demanda”.  

Esta explicação remete a uma concepção de educação que estaria presente 

no universo dos CSTs, qual seja, uma formação rápida e que integra educação, 

trabalho, ciência e tecnologia. Sobre esses aspectos da formação, apresentamos 

uma discussão preliminar antes de expor os objetivos desta tese no intuito de 

contextualizar o lócus da pesquisa. 

O curto tempo para integralização do curso, indicado no documento 

supracitado como um dos supostos diferenciais positivos da formação de 

tecnólogos, é criticado por pesquisadores do campo da EPT, conforme pode ser 

observado nos estudos de Brandão (2013) e Ciavatta (2013). 

Para Brandão (2013), esta rapidez na formação constitui uma desvantagem 

para os CSTs, pois propicia uma formação “intermediária”: 

 
Desta forma, compreendemos que os Cursos Superiores de 
Tecnologia (CST), dentre as suas várias determinações, têm como 
objetivo oferecer um tipo específico de curso superior para aqueles 
membros da classe trabalhadora que lograrem obter uma educação 
superior. Este curso, “menos denso”, isto é, com baixa base teórica e 
grande foco na prática, de curta duração, voltado pragmaticamente 
para um posto de trabalho, é uma das facetas da sociedade de 
classes – uma educação “menor” para uma classe social mais 
“baixa” (BRANDÃO, 2013, p. 308). 
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Os CSTs seriam, então, na visão dessa pesquisadora, uma forma de 

continuidade à dualidade presente na história da educação das sociedades de 

classe, garantindo uma pequena elevação da educação para os mais pobres, em 

especial pela educação profissional. Seria uma forma de conter as pressões sobre o 

ensino superior no país: dos trabalhadores que concluem o ensino médio e da 

burguesia que necessita de trabalhadores com qualificação um pouco mais elevada, 

e atender aos interesses privatistas da nova burguesia de serviços educacionais 

com cursos superiores mais rápidos e mais baratos, sem se dedicar à produção de 

conhecimento (BRANDÃO, 2013). 

Ciavatta (2013) também concorda com a existência de uma dualidade 

educacional no ensino superior brasileiro, quando trata do modelo dos CSTs. 

Segundo a pesquisadora, esse termo é utilizado de forma recorrente nos estudos da 

área de educação para indicar a evidência das diferenças de qualidade, com cursos 

mais breves e de menor custo sendo oferecidos para os filhos dos pobres e cursos 

mais longos e caros para os filhos das elites. 

Revelando grande importância aos estudos sobre CSTs, Ciavatta (2013, p. 

280) afirma que “o consenso aparente nos estudos sobre os cursos superiores de 

tecnologia é de que são um mal inevitável, mas que não podem ser esquecidos”. Ela 

defende, então, uma análise mais profunda das pesquisas sobre esses cursos, com 

base nos aspectos empíricos, de modo a revelar melhor as contradições do modelo. 

Sobre as pesquisas já realizadas, afirma: 

 

De um lado, estão os estudos que provêm de instituições formativas 
voltadas para a preparação para o mercado de trabalho, que primam 
pelo entusiasmo pelos cursos breves ou seqüenciais, pela 
funcionalidade para a pressa dos jovens que necessitam de 
empregos e para os empresários que precisam de trabalhadores 
especializados. De outra parte, nos estudos acadêmicos, a exemplo 
do que vimos, predomina a crítica à qualidade da formação de ensino 
superior nos cursos superiores de tecnologia (CIAVATTA, 2013, 
p.281). 

 

Com relação ao segundo aspecto apresentado no Censo da Educação 

Superior (BRASIL, 2015a) como hipótese de atrativo para a escolha e crescimento 

dos CSTs, que afirma existir a oferta de uma “formação integrativa do tipo educação, 

trabalho, ciência e tecnologia”, além de verificar se essa integração de fato existe, 

faz-se importante investigar de que forma ela se dá e como se relacionam essas 
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categorias: sob qual perspectiva e qual concepção de educação ocorre essa 

integração (se é que ocorre). 

Para Ciavatta (2013), é de grande importância o estudo da ciência e da 

tecnologia, bem como da formação humana nos CSTs, apesar de constatar que 

existe uma abreviação científico-tecnológica nos cursos de formação de tecnólogos, 

o que contrasta com a hipótese supracitada como atrativo para a escolha e 

crescimento desses cursos no Brasil. 

Ainda nesse aspecto da integração, Lima Filho e Queluz (2005) nos ajudam a 

pensar essas relações numa perspectiva marxista, partindo da consideração inicial 

do trabalho em sua dimensão ontológica, como categoria constitutiva do ser social, 

onde esse trabalho é o processo coletivo e social mediante o qual o homem produz 

as condições gerais da existência humana; e histórica, que faz com que assuma 

características específicas e determinadas conforme as diferentes relações sociais 

de produção construídas ao longo da história da humanidade. 

Nessa perspectiva, os autores definem a relação entre trabalho e educação: 

 
Considerando a centralidade do trabalho nas dimensões ontológicas 
e históricas, nas quais se constituem processos contraditórios de 
construção e de alienação de sujeitos sociais, podemos entender a 
categoria trabalho como fonte de produção e apropriação de 
conhecimentos e saberes, portanto, principio educativo. A educação, 
tendo o trabalho como princípio educativo (GRAMSCI, 1979), é 
processo histórico de humanização e de socialização competente 
para participação na vida social e, ao mesmo tempo, processo de 
qualificação para o trabalho, mediação a apropriação e construção 
de saberes e conhecimentos, de ciência e cultura, de técnicas e 
tecnologia (LIMA FILHO; QUELUZ, 2005, p. 20). 
 

No bojo da ciência e da tecnologia, ainda segundo Lima Filho e Queluz (2005, 

p.20), deve-se observar que se trata do desenvolvimento da ciência do trabalho 

produtivo, ou seja, “processo de produção e apropriação contínua de 

conhecimentos, saberes e práticas pelo ser social no devir histórico da humanidade”. 

Esse processo da construção da ciência e da tecnologia deve ser compreendido 

como integrado ao processo de desenvolvimento de todo um complexo conjunto de 

práticas sociais e históricas, de saberes tácitos e de conhecimentos sistematizados 

que permitem a satisfação das necessidades humanas ao mesmo tempo em que se 

produzam novas necessidades mediantes extensão das possibilidades e 

potencialidades humanas, continuamente. 
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Nesse contexto apresentado, onde os CSTs desempenham um papel de 

destaque na educação superior e EPT do Brasil, faz-se importante uma pesquisa 

mais aprofundada sobre a concepção de educação destes cursos, de modo a 

contribuir para a identificação e compreensão de algumas contradições desse 

modelo, tal como o proposto por Ciavatta (2013). 

Considerando ainda que faltam pesquisas que estudem as políticas públicas 

educacionais em uma dimensão macro e que façam um movimento de análise com 

o micro (MOREIRA; GONZALEZ, 2014), ao contemplar esse movimento de análise 

observa-se uma grande oportunidade de contribuição com o estudo da interpretação 

e ressignificação inerente ao momento de execução das políticas educacionais 

nacionais voltadas para CSTs em instituições públicas e privadas. 

 

 

� Objetivo geral e questões de estudo 

 

 A partir de uma conjuntura de contradições e da necessidade de identificação 

e de uma melhor compreensão de aspectos relacionados à concepção de educação 

dos CSTs, o objetivo principal desse trabalho é analisar no contexto da produção de 

texto as políticas públicas educacionais que regulamentam e norteiam a oferta 

destes cursos na perspectiva de identificar a existência de uma ou mais concepções 

de EPT e, a partir de estudo empírico realizado no Estado do Rio de Janeiro em 

instituições de ensino superior pública (Instituto Federal Fluminense – IFF) e privada 

(Universidade Estácio de Sá – UNESA), verificar no contexto da prática como esses 

modelos de educação estão sendo interpretados ou ressignificados. Os CSTs 

investigados foram Design Gráfico e Sistemas de Telecomunicações no IFF e 

Design Gráfico e Redes de Telecomunicações na UNESA. 

A partir dessa pesquisa, estudando a relação entre as dimensões macro 

(políticas públicas nacionais) e micro (instituições selecionadas para o estudo 

empírico), deseja-se saber qual modelo de EPT é preconizado para esses cursos 

nas políticas e como isso é interpretado ou ressignificado por algumas instituições 

no Estado do Rio de Janeiro. 

Realizando esse movimento de análise, será possível então observar parte da 

dinâmica dos momentos de elaboração e execução das políticas públicas para os 

CSTs, podendo ainda verificar se a concepção de educação adotada nos cursos 
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estudados corresponde ao preconizado nas políticas públicas, se existe uma 

acomodação de diferentes concepções ou se nenhuma concepção é adotada como 

referência, dentre outras possibilidades. 

Partimos da hipótese que no contexto da produção de texto (BOWE; BALL; 

GOLD, 1992; BALL, 1994) o modelo inicial formulado para os cursos superiores de 

curta duração desde a década de 1960, que levou à criação dos CSTs, sofreu 

significativas alterações a partir da publicação de instrumentos legais no âmbito 

nacional e de políticas públicas desenvolvidas sob coordenação do MEC nas últimas 

décadas, indicando alterações na concepção de educação inerente a essa 

formação. No contexto da prática (BOWE; BALL; GOLD, 1992; BALL, 1994), 

acreditamos que o modelo adotado pelas instituições de ensino está de acordo com 

as definições das políticas públicas, mas apresenta variações na sua concepção 

e/ou organização, resultado da interpretação e ressignificação por parte dos agentes 

envolvidos. 

Na análise das políticas públicas para os CSTs pretende-se estudar os atos 

legais que deram origem à sua oferta desde a década de 1960 e outros instrumentos 

que reafirmaram, alteraram e ressignificaram essa formação ao longo do tempo, 

sobretudo a partir da retomada de sua oferta no decorrer da década de 1990, tendo 

como ponto de partida para uma análise mais detalhada a Lei n. 8.948/1994 que 

promoveu a transformação das Escolas Técnicas Federais (ETFs) em Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), instituindo o Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica. São identificadas diversas novas ações empreendidas no 

momento de execução da política, o que se pretende aprofundar por meio da 

historicidade necessária para a compreensão da oferta do ensino superior 

tecnológico. “Não é, por certo, a História, que utiliza o homem como meio para 

alcançar seus fins – como se tratasse de uma pessoa a parte -, pois a História não é 

senão a atividade do homem que persegue seus objetivos” (MARX; ENGELS, 2011, 

p. 111). 

Em consonância com o objetivo principal e a hipótese a ser confirmada, foram 

elencadas as seguintes questões de estudo: 

 

1- Qual é a concepção de EPT presente nos documentos legais e regulatórios 

das políticas públicas? Qual a relação entre trabalho e educação preconizada 

nesses documentos? 
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2- Qual é a concepção de EPT presente nos cursos estudados? Qual a relação 

entre trabalho e educação implícita nesses cursos? 

3- Em que medida os estudos dos principais pesquisadores da EPT estão sendo 

utilizados na elaboração das políticas públicas para formação de tecnólogos? 

E nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) analisados, como as principais 

pesquisas nessa temática estão sendo apropriadas?  

4- De que forma a natureza da instituição contribui/influencia na determinação 

do modelo de educação adotada? 

 

Respondendo a estas questões, a pesquisa contribuirá com os estudos das 

políticas públicas para formação de tecnólogos no Brasil, sobretudo ao apresentar 

os resultados da análise voltada para o contexto da prática a partir do 

desenvolvimento dessas políticas no Estado do Rio de Janeiro, na capital e no 

interior. Trata-se de um passo importante para a construção do conhecimento e 

registro das práticas adotadas em alguns cursos de tecnologia no Estado do Rio de 

Janeiro, o que pode colaborar diretamente para a identificação da necessidade de 

adequação de políticas públicas existentes num contexto macro que estejam sendo 

ressignificadas num contexto micro de execução e sugerir até mesmo a criação de 

novos mecanismos ou programas educacionais que garantam maior efetividade da 

relação entre o planejado e o executado. 

 

 

� Metodologia da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada tendo como referencial o paradigma da Teoria 

Crítica, utilizando abordagem qualitativa e fazendo uso de diferentes técnicas de 

coleta e análise de dados para estudar as políticas de formação de tecnólogos 

considerando as relações entre o determinado através das políticas educacionais 

nacionais e o efetivamente empregado por duas instituições de ensino localizadas 

no Estado do Rio de Janeiro, uma pública e outra privada. 

Para analisar as políticas educacionais é utilizado o modelo analítico do ciclo 

de políticas, proposto por Stephen Ball e colaboradores (BOWE; BALL; GOLD, 1992; 

BALL, 1994). Ball propôs um ciclo contínuo, constituído por cinco contextos que 

estão inter-relacionados: contexto de influência, contexto da produção de texto, 
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contexto da prática, contexto dos resultados (efeitos) e contexto da estratégia 

política.  

O contexto da influência é aquele onde normalmente as políticas públicas são 

iniciadas e os discursos são construídos. É o momento em que os grupos de 

interesse disputam para influenciar a definição das finalidades sociais das políticas 

educacionais e do que significa ser educado. As redes sociais dentro e em torno de 

partidos políticos, do governo e do processo legislativo atuam nesse contexto. É 

também nesse contexto que os conceitos adquirem legitimidade e formam um 

discurso de base para a política. Esse discurso em formação algumas vezes recebe 

apoio e outras vezes é desafiado por princípios e argumentos mais amplos que 

estão exercendo influência nas arenas públicas de ação, particularmente pelos 

meios de comunicação social. Além disso, deve-se considerar ainda a existência de 

um conjunto de arenas públicas mais formais, tais como comissões e grupos 

representativos que podem ser lugares de articulação de influência. Essas 

influências podem ser locais, nacionais ou até mesmo globais e internacionais no 

processo de formulação de políticas educacionais nacionais (MAINARDES, 2006). 

Os trabalhos mais recentes de Ball contribuem para uma análise mais densa 

dessas influências globais e internacionais: 

 
Segundo ele, a disseminação de influências internacionais pode ser 
entendida, pelo menos, de duas maneiras. A primeira e mais direta é 
o fluxo de idéias por meio de redes políticas e sociais que envolvem 
(a) a circulação internacional de idéias (Popkewitz, apud Ball, 1998a), 
(b) o processo de “empréstimo de políticas” (Halpin & Troyna, apud 
Ball 1998a) e (c) os grupos e indivíduos que “vendem” suas soluções 
no mercado político e acadêmico por meio de periódicos, livros, 
conferências e “performances” de acadêmicos que viajam para vários 
lugares para expor suas idéias etc. A segunda refere-se ao patrocínio 
e, em alguns aspectos, à imposição de algumas “soluções” 
oferecidas e recomendadas por agências multilaterais (World Bank e 
outras) (MAINARDES, 2006, p.51-52). 
 

O contexto da produção de texto é onde os textos políticos são articulados 

com a linguagem do público mais geral a que se destinam as políticas públicas 

educacionais. “Os textos políticos, portanto, representam a política. Essas 

representações podem tomar várias formas: textos legais oficiais e textos políticos, 

comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, pronunciamentos oficiais, 

vídeos etc.” (MAINARDES, 2006, p.52). É possível que esses textos não sejam 

internamente coerentes e claros ou sejam também contraditórios e utilizem os 
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termos-chave de modo diverso, pois os textos políticos são o resultado de disputas e 

acordos uma vez que os grupos que atuam dentro dos diferentes lugares da 

produção de textos competem para controlar as representações da política (BOWE; 

BALL; GOLD, 1992). 

Deve-se considerar ainda neste contexto que a política não é feita e finalizada 

apenas no momento legislativo, o que torna imprescindível que os textos produzidos 

sejam analisados levando em consideração o tempo e o local específico de sua 

produção, ou seja, sua historicidade. Dessa forma, as políticas são materializadas 

como intervenções textuais, mas elas também carregam limitações materiais e 

possibilidades. “As respostas a esses textos têm conseqüências reais. Essas 

conseqüências são vivenciadas dentro do terceiro contexto, o contexto da prática” 

(MAINARDES, 2006, p.52-53). 

No contexto da prática, a política está sujeita à interpretação e ressignificação 

e é onde a política produz efeitos e consequências que podem representar 

mudanças e transformações significativas na política original. Segundo Bowe, Ball e 

Gold (1992), as políticas não são simplesmente implementadas nesse momento 

(contexto da prática), mas estão sujeitas à interpretação e ressignificação. Ainda 

segundo esses autores, os profissionais que atuam no contexto da prática (nas 

escolas, por exemplo) não enfrentam os textos políticos como leitores ingênuos, eles 

veem com suas histórias, experiências, valores e propósitos. Logo, é possível que 

uma mesma política seja interpretada de forma diferente por diferentes pessoas ou 

grupos, uma vez que histórias, experiências, valores, propósitos e interesses são 

diversos. 

 
A questão é que os autores dos textos políticos não podem controlar 
os significados de seus textos. Partes podem ser rejeitadas, 
selecionadas, ignoradas, deliberadamente mal entendidas, réplicas 
podem ser superficiais etc. Além disso, interpretação é uma questão 
de disputa. Interpretações diferentes serão contestadas, uma vez 
que se relacionam com interesses diversos, uma ou outra 
interpretação predominará, embora desvios ou interpretações 
minoritárias possam ser importantes. (BOWE; BALL; GOLD, 1992, p. 
22). 
 

De acordo com Mainardes (2006, p. 59), o contexto da prática pode ainda ser 

considerado um micro-processo político. “Neste contexto, pode-se identificar a 

existência de um contexto de influência, de um contexto de produção de texto 

(escrito ou não) e de um contexto da prática”. 
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Nessa perspectiva, Ball reforça que os contextos podem ser “aninhados” uns 

dentro dos outros: 

 
Assim, dentro do contexto de prática, você poderia ter um contexto 
de influência e um contexto de produção de texto, de tal forma que o 
contexto de influência dentro do contexto da prática estaria em 
relação à versão privilegiada das políticas ou da versão privilegiada 
da atuação. Assim, podem existir disputas ou versões em 
competição dentro do contexto da prática, em diferentes 
interpretações de interpretações. E, ainda, pode haver um contexto 
de produção de texto dentro do contexto de prática, na medida em 
que materiais práticos são produzidos para utilização dentro da 
atuação. Assim, podem existir espaços dentro de espaços. Podemos 
refletir a respeito das políticas em termos de espaços e em termos de 
tempo, de trajetórias políticas, movimentos de políticas através do 
tempo e de uma variedade de espaços (MAINARDES; 
MARCONDES, 2009, p. 306-307). 
 

O quarto contexto, contexto dos resultados ou efeitos, preocupa-se com 

questões de justiça, igualdade e liberdade individual. A ideia de que as políticas têm 

efeitos, em vez de simplesmente resultados, é considerada mais apropriada por Ball 

(1994). Neste contexto, as políticas deveriam ser analisadas de acordo com o seu 

impacto e com as interações com as desigualdades existentes. Esses efeitos podem 

ser divididos em duas categorias: gerais e específicos.  

 
Os efeitos gerais da política tornam-se evidentes quando aspectos 
específicos da mudança e conjuntos de respostas (observadas na 
prática) são agrupados e analisados. Um negligenciamento de 
efeitos gerais é mais comum em estudos de casos particulares que 
tomam uma mudança ou um texto político e tentam determinar seu 
impacto na prática. Tomados de modo isolado, os efeitos de uma 
política específica podem ser limitados, mas, quando efeitos gerais 
do conjunto de políticas de diferentes tipos são considerados, pode-
se ter um panorama diferente. Esta divisão apresentada por Ball 
sugere-nos que a análise de uma política deve envolver o exame (a) 
das várias facetas e dimensões de uma política e suas implicações 
(por exemplo, a análise das mudanças e do impacto em/sobre 
currículo, pedagogia, avaliação e organização) e (b) das interfaces 
da política com outras políticas setoriais e com o conjunto das 
políticas. Isso sugere ainda a necessidade de que as políticas locais 
ou as amostras de pesquisas sejam tomadas apenas como ponto de 
partida para a análise de questões mais amplas da política 
(MAINARDES, 2006, p. 54-55). 
 

O último contexto, contexto da estratégia política, envolve a identificação de 

um conjunto de atividades sociais e políticas que seriam necessárias para lidar com 

as desigualdades criadas ou reproduzidas pela política investigada. 



29 

 

Esses contextos não possuem uma dimensão temporal ou sequencial; não 

são etapas lineares. “Cada um deles apresenta arenas, lugares e grupos de 

interesse e cada um deles envolve disputas e embates (BOWE et al, 1992)” 

(MAINARDES; STREMEL, 2015, p.3). 

Especificamente nesta tese, foram analisadas as políticas públicas 

educacionais nacionais para a formação de tecnólogos em dois contextos: o 

contexto da produção de textos e o contexto da prática.  

No contexto de produção de textos, as políticas públicas educacionais para a 

formação de tecnólogos são analisadas a partir de uma pesquisa documental que 

identificou os principais dispositivos legais e os instrumentos de definição, 

acompanhamento e regulação que lhes deram origem. Foi realizada uma 

investigação inicial a partir das iniciativas de oferta de cursos de graduação de curta 

duração na década de 1960 para traçar a concepção inicial dos CSTs e 

posteriormente, de forma detalhada, uma análise das políticas nacionais criadas e 

aplicadas a partir da década de 1990, compreendendo o último ano do Governo 

Itamar Franco (1992-1994), os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002), Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff (2011-20164). 

As políticas nacionais analisadas a partir da década de 1990 foram: 

• Lei n. 8.948/1994; 

• Lei n. 9.394/1996; 

• Decreto n. 2.208/1997; 

• Decreto n. 2.406/1997; 

• Parecer CNE/CEB n. 17/1997; 

• Lei n. 9.649/1998; 

• Resolução CNE/CEB n. 04/1999; 

• Lei n. 10.172/2001; 

• Parecer CNE/CES n. 436/2001; 

• Parecer CNE/CP n. 29/2002; 

• Resolução CNE/CP n. 3/2002; 

• Projeto Integrado MEC (SEMTEC)/SEBRAE de Técnicos Empreendedores; 

• Decreto n. 5.154/2004; 

                                                           
4 Foram estudadas as políticas educacionais voltadas para a graduação tecnológica até 31 de agosto 
de 2016, data em que o mandato da Presidente da República foi cassado através do processo de 
impeachment iniciado em 02 de dezembro de 2015 na Câmara dos Deputados. 
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• Decreto n. 5.773/2006; 

• Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (2006) 1ª edição; 

• Portaria MEC n. 12/2006; 

• Parecer CNE/CES n. 277/ 2006; 

• Nota Técnica SETEC/MEC n. 001/2007; 

• Lei n. 11.741/2008; 

• Lei n. 11.892/2008; 

• Nota Técnica SETEC/MEC n. 109/2009; 

• Lei n. 12.711/2012; 

• Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (2010) 2ª edição; 

• Projeto de Lei n. 8.035/2010; 

• Lei n. 13.005/2014; 

• Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (2016) 3ª edição. 

No contexto da prática, foram analisados CSTs ofertados por duas instituições 

de ensino do Estado do Rio de Janeiro, sendo uma pública federal (Instituto Federal 

Fluminense – IFF) e uma particular (Universidade Estácio de Sá – UNESA). 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, criados pela Lei n. 

11.892, de 29 de dezembro de 2008, integram a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica no âmbito do sistema federal de ensino. A 

criação ocorreu através da transformação ou integração de ETFs e/ou CEFETs em 

Institutos Federais (IFs), conforme Seção I do capítulo II dessa Lei. Os CEFETs 

foram as primeiras instituições públicas federais a ofertar CSTs. O IFF, então Escola 

Técnica Federal de Campos (ETFC), recebeu autorização para implantar seu 

primeiro Curso Superior de Tecnologia em 1998, sendo transformada em CEFET 

Campos no ano seguinte.  

Além de ser um dos pioneiros na oferta de CSTs no Estado do Rio de Janeiro, 

o IFF apresenta relevância significativa no cenário regional e nacional também por 

ser uma das instituições de educação profissional mais antigas da rede federal. Sua 

história teve início em 1909, quando a União criou as 19 Escolas de Aprendizes e 

Artífices, uma em cada Estado, através do Decreto n. 7.566, de 23 de setembro de 

1909 (BRASIL, 1909). Essas 19 escolas vinculadas ao Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio deveriam estar localizadas em cada uma das capitais dos 

Estados da República, mas excepcionalmente a do Estado do Rio de Janeiro foi 
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instalada na cidade de Campos, hoje, Campos dos Goytacazes. Dessa forma, seja 

pelo fato de ser uma das instituições federais de educação profissional mais antigas 

do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro ou por ser uma das primeiras a ofertar 

cursos de graduação tecnológica na década de 1990, sua escolha se faz importante 

para o presente estudo. 

No segmento de universidades privadas, a Universidade Estácio de Sá se 

destaca, dentre outros fatores, por ser a universidade com o maior número de 

alunos no Estado do Rio de Janeiro e a terceira no âmbito nacional entre públicas e 

privadas, segundo dados do Censo da Educação Superior de 20115, do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)/MEC. 

Também se destaca por ser uma das primeiras instituições privadas a ofertar cursos 

de graduação tecnológica após a LDB/1996. Estudar como são ofertados CSTs em 

uma das pioneiras nessa modalidade, uma das maiores instituições de ensino 

superior do país, sobretudo do Estado do Rio de Janeiro, também trará grande 

contribuição para a pesquisa na temática escolhida. 

Os cursos foram investigados a partir da análise dos seus Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) e Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) das 

instituições, bem como através de entrevistas semiestruturadas realizadas com os 

seus coordenadores. 

Antecedendo a escolha dos cursos a serem estudados, realizou-se pesquisa 

nos sites das instituições e do MEC com o intuito de levantar todos os CSTs 

ofertados no IFF e na UNESA. Em seguida procedeu-se a escolha de pares de 

cursos de mesmo eixo tecnológico6 oferecidos nas duas instituições com o objetivo 

de facilitar o traçado de inferências entre os diferentes lócus, que têm em comum o 

mesmo segmento de atuação profissional, conforme pode ser observado no Quadro 

1. Dos seis cursos pré-selecionados, a pretensão inicial era proceder a análise 

aprofundada em quatro, sendo dois de cada instituição de ensino e contemplando 

dois eixos tecnológicos. 

 

 

                                                           
5 Nos dados disponíveis do Censo da Educação Superior de 2013 (BRASIL, 2015) não foram 
divulgados os dados referentes ao número de matriculados por Instituição de Ensino, sendo o Censo 
2011 (BRASIL, 2013) a fonte mais atualizada para esta informação. 
6 Os CSTs estão organizados em eixos tecnológicos no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 
Tecnologia (BRASIL, 2016). 
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Quadro 1 – Cursos Superiores de Tecnologia pré-selecionados no IFF e na UNESA 

Instituição de Ensino / 
Eixo Tecnológico 

IFF 
campus Campos-

Centro 

UNESA 
campus Praça XI 

Informação e 
Comunicação 

Sistemas de 
Telecomunicações 

Redes de 
Telecomunicações 

Produção Cultural e 
Design 

Design Gráfico Design Gráfico 

Controle e Processos 
Industriais 

Manutenção Industrial Automação Industrial 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de informações disponíveis em <www.iff.edu.br> e 
<www.estacio.br> 

 Uma vez definida a lista preliminar de cursos, iniciou-se então um período 

exploratório no 1º semestre de 2015, quando todos os coordenadores desses cursos 

foram contatados e visitados. Nesse momento inicial de aproximação, procurou-se 

conhecer os coordenadores e saber um pouco mais sobre a estrutura dos cursos e 

as suas particularidades nas unidades. Também foi solicitada cópia dos PPCs para 

posterior análise documental de acordo com os objetivos desta tese. Apenas o PPC 

do CST em Automação Industrial da UNESA não teve uma cópia fornecida nesse 

período, apesar da solicitação ao coordenador no encontro presencial (onde ficou 

acertado o envio posterior por e-mail) e de reiteradas solicitações por e-mail e 

telefone. Inicialmente a informação era de que o PPC deste curso passava por uma 

reformulação tendo em vista uma iminente visita do MEC para a renovação de 

reconhecimento. Mesmo após contato em período posterior não foi obtido acesso ao 

PPC atualizado. 

Após esse período exploratório e a aprovação do projeto de pesquisa pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) definido na Plataforma Brasil7, selecionamos os 

CSTs em Design Gráfico e Sistemas de Telecomunicações no IFF e em Design 

Gráfico e Redes de Telecomunicações na UNESA. Os critérios utilizados na escolha 

foram: continuidade de oferta no momento da coleta de dados, disponibilidade de 

informações e documentos, autorização para levantamento de dados junto à 

coordenação acadêmica do curso e preferência por cursos do mesmo eixo 

tecnológico, o que se justifica para procurar traçar inferências entre os diferentes 

lócus, que tem em comum o mesmo segmento de atuação profissional. 

                                                           
7 Projeto de pesquisa registrado na Plataforma Brasil com Certificado de Apresentação para 
Apreciação Ética (CAAE) n. 49513515.5.0000.5284 e aprovado através do parecer n. 1.531.698. 
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Em seguida, realizamos as entrevistas semiestruturadas com os 

coordenadores dos cursos selecionados no local, dia e horário escolhidos por eles, 

ao longo do ano 2016. Sua organização se deu através de um roteiro que dispunha 

de perguntas fechadas onde eram solicitados dados pessoais do entrevistado e do 

curso, seguidas de perguntas abertas destinadas a obtenção de informações que 

possibilitassem a investigação proposta nesta tese. Cabe observar que esse roteiro 

de entrevistas passou por um processo de validação por uma professora do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UNESA em momento anterior à sua 

utilização no campo, de modo que pôde ser verificada sua aplicabilidade de acordo 

com os objetivos desta pesquisa e a necessidade de ajustes para aplicação. 

Posteriormente, transcrevemos e analisamos as entrevistas utilizando a 

técnica de análise conteúdo. Para Bardin (2011, p. 27), “a análise de conteúdo já 

não é considerada exclusivamente com um alcance descritivo (cf. os inventários dos 

jornais do princípio do século), pelo contrário, toma-se consciência de que sua 

função ou o seu objetivo é a inferência”. 

Dentre as várias modalidades de análise de conteúdo, utilizamos a análise 

temática por ser de aplicação simples e considerada apropriada para investigações 

qualitativas em educação. Consiste em 

 
descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, 
cuja presença ou freqüência signifiquem alguma coisa para o objetivo 
analítico visado. Tradicionalmente, a análise temática era feita pela 
contagem de freqüência das unidades de significação, definindo o 
caráter do discurso. Para uma análise de significados, a presença de 
determinados temas denota estruturas de relevância, valores de 
referência e modelos de comportamento presentes ou subjacentes 
no discurso (MINAYO, 2014, p. 316). 

 
Procedendo a análise de conteúdo, em um primeiro momento, realizamos 

leituras flutuantes de todo material coletado (documentos e entrevistas), com o 

intuito de analisar e conhecer os textos deixando-se invadir por impressões e 

orientações (BARDIN, 2011). Essas leituras foram desenvolvidas como uma fase de 

pré-análise, conforme Turato (2008). Em seguida, categorizamos os dados obtidos 

de acordo com a relação que mantém com as questões desta pesquisa. Em outro 

momento reagrupamos esses dados, dentro de cada questão, de acordo com os 

termos mais recorrentes, provendo uma subcategorização. A partir dessas 

categorizações, subcategorizações e outros agrupamentos que puderam ser 
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julgados interessantes no momento de análise, elaboramos inferências e 

constatações de acordo com a recorrência, as questões de estudo e o referencial 

teórico adotado. 

A partir da análise dos documentos de cada instituição e das entrevistas, 

realizamos uma triangulação desses dados, potencializando conclusões e 

evidenciando contradições entre as indicações dos documentos legais e as 

informações fornecidas pelos coordenadores. 

Para Minayo (2014, p. 378) a triangulação pode ser definida como a 

“combinação e cruzamento de métodos, de múltiplas técnicas de abordagem, de 

coleta de dados, de vários pontos de vista de pesquisadores em trabalho conjunto e 

de várias críticas elaboradas sobre um mesmo resultado de pesquisa”. 

Por fim, traçamos reflexões sobre as concepções de EPT presentes nas 

políticas públicas (contexto da produção de texto) e sua interpretação ou 

ressignificação nos CSTs das instituições estudadas (contexto da prática), 

respondendo ao objetivo principal dessa pesquisa e as questões de estudo que 

emergiram nessa temática à luz dos referenciais adotados. 

 

 

� Organização do estudo 

 

O presente trabalho está dividido em quatro partes. Na primeira são 

discutidas as concepções de educação mais recorrentes no campo da EPT, dentre 

as quais se destacam as propostas formuladas por Karl Marx e Antonio Gramsci. 

Também são discutidos alguns aspectos e consequências da evolução do 

capitalismo, a partir da elaboração das propostas educacionais em tela e o período 

de análise compreendido nessa pesquisa, finalizando com algumas considerações 

sobre tecnologia e sua relação com a educação tecnológica. 

Na segunda parte é feita uma análise no contexto da produção de textos: são 

analisadas as principais políticas públicas que deram origem aos CSTs e, em 

seguida, – e de forma mais detalhada – as que foram implementadas a partir da 

década de 1990, identificando sua concepção educacional nos diferentes governos 

contemplados nesse estudo. 

Já na terceira e quarta partes, a discussão se insere no contexto da prática. 

Na terceira são apresentados os resultados da análise documental realizada nas 
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duas instituições pesquisadas, compreendendo os PPCs dos cursos e os PDIs. E na 

quarta são discutidos os resultados da análise das entrevistas semiestruturadas com 

os coordenadores de cada curso, triangulando com os dados obtidos nas outras 

etapas do projeto. 

E por fim são apresentadas as considerações finais desta tese. 
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1. CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

 

A EPT, com atuação desde a formação inicial e continuada, passando pela 

educação profissional técnica de nível médio e chegando até a educação 

profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, conforme previsto no 

parágrafo 2º do artigo 39 da LDB – Lei n. 9.394/1996, revela, ao longo da história da 

educação brasileira, a adoção de diferentes concepções de educação. 

Essas diferentes concepções são materializadas em programas de governo, 

regulamentos, leis e decretos, políticas públicas, dentre outros instrumentos 

responsáveis por definir, normatizar e orientar a oferta e o desenvolvimento das 

ações de EPT no Brasil, o que inclui a organização e reorganização da rede federal 

de educação profissional e tecnológica em diferentes momentos de acordo com o 

modelo adotado. 

Ao tratar das concepções de educação na EPT, assim como em outros 

segmentos da educação, o contexto histórico é fundamental para a análise dos 

modelos adotados/implantados. Não se observa ao longo da história do Brasil uma 

uniformidade de oferta e programas de educação profissional sob a égide de uma 

única concepção. Pelo contrário, percebem-se alternâncias entre diferentes 

modelos, com diferentes concepções, formando uma espécie de “zig e zag”, 

revelando descontinuidades e mudanças de percurso com alternância ou 

acomodação de diferentes formatos. Tais alternâncias estão geralmente 

relacionadas a mudanças de governos, crises estruturais nacionais e/ou 

internacionais, e se materializam a partir de propostas individuais ou de 

organizações nacionais e internacionais de vários setores. 

Nesta primeira parte do trabalho, que precede a análise de políticas públicas 

para EPT, faz-se importante o estudo das principais concepções que norteiam essa 

educação destinada ao estudo da técnica e da tecnologia nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino.  

 Para Cattani (1997a), a formação profissional pode ser feita através de duas 

modalidades. Na primeira, mais conhecida e difundida, considera apenas a sua 

dimensão restrita, operacional, de preparação para o trabalho. A formação 

profissional “aparece como um subproduto do sistema educacional ou como um 

componente das estratégias empresariais no que concerne à adequação dos 

recursos humanos às necessidades pontuais e específicas” (CATTANI, 1997a, p. 
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98). Ela surge como um antídoto para o desemprego, sustentando que se os 

trabalhadores tivessem mais formação técnica haveria emprego para todos. 

 Na segunda perspectiva, a formação profissional adquire um status teórico 

mais relevante, integrando o “complexo debate sobre a relação Educação-Trabalho, 

que implica, de um lado, o questionamento sobre o papel condicionador da escola e 

sua produtividade ou improdutividade” e de outro “a questão do trabalho como 

princípio educativo e libertador ou como fator de alienação e domesticação à lógica 

produtivista” (CATTANI, 1997a, p. 99). 

 Esse embate de propostas entre uma educação mais rápida voltada para o 

mercado de trabalho ou mais ampla, visando uma formação integral para além dele, 

percorre toda a história da educação e acumula importantes defesas, propostas e 

teorias de diferentes estudiosos e pesquisadores até os dias atuais. Nesse universo 

de propostas, foram então selecionadas as avaliadas como mais importantes ou 

com maior chance de recorrência na pesquisa documental e de campo realizada 

nesta tese, com o intuito de iluminar as descobertas e sustentar a discussão teórica 

que se pretende realizar no cumprimento dos objetivos do estudo apresentados. 

 Avançando nesse plano de trabalho teórico, inicialmente serão apresentadas 

e discutidas duas propostas de educação que estão entre as mais citadas pelos 

pesquisadores da área de trabalho e educação e que versam de grande importância, 

pois visam uma formação mais ampla, integral, do trabalhador: iniciando com as 

propostas formuladas por Karl Marx, no século XIX, e seguindo com a proposta 

marxista de Antonio Gramsci, no século XX. 

Ao longo da exposição e discussão dessas propostas serão apresentados 

também em contrapartida aspectos da formação mais rápida, voltada para atuação 

imediata no mercado de trabalho. 

 Segundo Moura (2013, p. 146-147), Marx propõe uma educação intelectual, 

física e tecnológica, sinalizando para a formação integral do ser humano, 

abrangendo todas as dimensões da vida, ou seja, omnilateral. “Essa concepção de 

formação humana foi incorporada à tradição marxiana8 sob a denominação de 

politecnia ou educação politécnica, em função das próprias referências do autor ao 

termo, assim como da maioria dos estudiosos de sua obra”. 

                                                           
8 Marxiana no sentido de referência às ideias do próprio Marx. 
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 Sobre o melhor termo para representar a concepção educacional de Marx, 

Moura (2013, p. 146) esclarece: 

 
É amplamente conhecida a polêmica sobre se o termo é 
politecnia/educação politécnica ou se é educação tecnológica o 
que melhor representa a concepção educacional de Marx. 
Enquanto a maioria dos autores assume que politecnia/educação 
politécnica é o que representa o pensamento marxiano/marxista, 
há importantes estudiosos, como, por exemplo, Mário Manacorda 
e Paolo Nosella, que criticam o uso desse termo como sendo 
representativo da concepção educacional de Marx. Por outro 
lado, Saviani (2003b) compreende que os termos são 
equivalentes. 
 

Compartilhamos do entendimento de Saviani quanto à equivalência entre os 

termos Educação Tecnológica e Educação Politécnica para referir à concepção 

educacional de Marx, considerando as diferentes abordagens nas suas obras 

analisadas que ora apresentam a defesa de uma educação chamada de tecnológica, 

ora de politécnica. 

Quanto à proposta educacional de Gramsci, Moura (2013) destaca que sua 

proposição de uma escola unitária traz uma grande contribuição à concepção de 

formação omnilateral, integral ou politécnica, principalmente no que se refere à 

dimensão intelectual, que não foi muito trabalhada por Marx. 

 

 

1.1. Educação Tecnológica/Politécnica em Marx 

 

Antes de apresentar e discutir a proposta educacional de Marx e, em grande 

parte, de autoria com Engels, faz-se importante uma contextualização histórica do 

momento em que surgiram essas propostas. 

Sua produção intelectual se deu no século XIX e sofreu grande influência da 

chamada “Primeira Revolução Industrial” que ocorreu na Inglaterra no final do século 

XVIII, com a utilização da máquina a vapor, do coque, impulsão da indústria têxtil, 

construção das primeiras ferrovias, etc. (NOGUEIRA, 1990). 

Também é perceptível em suas obras e propostas educacionais, a 

preocupação com um problema social advindo das fábricas nascentes: a utilização 

de crianças para a operação das novas máquinas nas indústrias. 
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Não temos a pretensão de afirmar que apenas esses dois fatores (apesar 

deles não serem diminutos o suficiente para associação ao advérbio “apenas”) 

influenciaram os trabalhos e concepções de Marx e Engels, mas é fortemente 

perceptível a presença em suas obras, conforme será apresentado adiante nos 

textos que trazem os indicativos de suas propostas educacionais. 

A Revolução Industrial trouxe uma série de inovações técnicas que marcaram 

a transição da produção tradicional de caráter artesanal para a produção industrial 

moderna. “O modo de trabalho baseado principalmente na habilidade e destreza 

humanas é substituído por uma nova forma de produzir que se assenta sobre o 

sistema de máquinas” (NOGUEIRA, 1990, p. 24). Surgia um novo sistema onde as 

tradicionais fontes de energia (humana e animal) eram substituídas por novas 

formas, como a energia hidráulica e a vapor, aumentando a produtividade e 

garantindo maior rapidez, precisão e regularidade. 

Esse novo maquinismo acarretou em uma grande deterioração das condições 

de trabalho, seja na extensão da jornada e da intensificação do ritmo de trabalho, 

seja na redução dos salários ou na utilização selvagem da força de trabalho de 

mulheres e crianças (NOGUEIRA, 1990). Essa mesma industrialização também 

tornou possível o emprego de mulheres e crianças na produção, conforme bem 

percebeu Marx quando destacou o impacto da indústria mecanizada sobre o destino 

dos trabalhadores: 

 
À medida que a maquinaria torna a força muscular dispensável, 
ela se torna o meio de utilizar trabalhadores sem força muscular 
ou com desenvolvimento corporal imaturo, mas com membros de 
maior flexibilidade. Por isso o trabalho de mulheres e de crianças 
foi a primeira palavra-de-ordem da aplicação capitalista da 
maquinaria! Com isso, esse poderoso meio de substituir trabalho 
e trabalhadores transformou-se rapidamente num meio de 
aumentar o número de assalariados, colocando todos os 
membros da família dos trabalhadores, sem distinção de sexo 
nem idade, sob o comando imediato do capital. (MARX, 1996, t.2, 
p.28). 
 

O trabalho infantil não teve início com a Revolução Industrial, como bem 

ressalta Nogueira (1990). Em épocas anteriores já se utilizava as crianças de outras 

formas, como nas atividades rurais junto à família para capinar o terreno, revolver o 

feno ou guiar o rebanho; ou na oficina do artesão como aprendiz ao lado do oficial. 

Porém, a indústria que surgiu com essa revolução foi responsável por uma grande 



40 

 

transformação: “a difusão em larga escala do trabalho infantil e, sobretudo, as 

penosas condições em que ele passa a se dar” (NOGUEIRA, 1990, p. 25). 

Mas, quais as razões da difusão do emprego das crianças nas fábricas? Marx 

e Engels apontam em seus textos algumas delas. Uma primeira seria a mutação nas 

técnicas de fabricação que tornaram a força muscular dispensável, conforme 

passagem de O Capital citada acima. Outra razão seria a estratégia dos fabricantes 

de diminuir seus gastos com a força de trabalho, uma vez que as crianças recebiam 

salários baixíssimos, chegando a metade ou um terço do salário de um operário. 

Segundo Engels (2010, p. 175-176),  

 
Diante de tudo isso, a burguesia argumenta que os 
aperfeiçoamentos introduzidos nas máquinas, que reduzem os 
custos de produção, permitem oferecer as mercadorias a preço 
mais baixo e que um tal preço provoca o aumento do consumo a 
um nível que propicia aos trabalhadores desempregados logo 
reencontrar trabalho nas novas fábricas que se abrem. Não há 
dúvida de que a burguesia tem plena razão quando afirma que, 
em certas condições favoráveis ao desenvolvimento industrial, 
toda redução do preço das mercadorias, cuja matéria-prima custe 
pouco, faz crescer o consumo e estimula a abertura de novas 
fábricas; mas, quanto ao resto, todas as suas palavras não 
passam de mentiras. Ela finge ignorar que, para que as 
consequências da redução dos preços se façam sentir, é preciso 
esperar anos até que as novas fábricas sejam construídas. Nada 
diz sobre o fato de os aperfeiçoamentos mecânicos, deslocando 
cada vez mais para as máquinas o trabalho que exige esforços, 
transformarem o trabalho de homens adultos em simples 
vigilância, que pode ser executada por uma mulher frágil ou 
mesmo por uma criança, o que eles efetivamente fazem pela 
metade ou por um terço do salário de um operário – ou seja, a 
burguesia esconde o fato de que os homens adultos são cada 
vez mais afastados da indústria e não são novamente ocupados 
com o aumento da produção industrial. Também dissimula o fato 
de ramos inteiros da indústria desaparecerem ou se modificarem 
a tal ponto que passam a exigir uma nova aprendizagem. Trata 
de ocultar aqui o aspecto de que tanto se gaba quando é 
discutida a proibição do trabalho infantil, ou seja, que o trabalho 
fabril, para ser bem executado, deve ser aprendido na primeira 
infância e antes dos dez anos (cf., por exemplo, Factories Inquiry 
Commission Report, passim). Nunca menciona que o 
aperfeiçoamento das máquinas se opera continuamente e que, 
se o operário consegue inserir-se num novo setor de trabalho 
(supondo que isso seja possível), logo será deslocado, perdendo, 
consequentemente, aquele pouco de segurança que ainda lhe 
restava para ganhar o pão. 
 

Essa remuneração mais baixa das crianças permitia ainda que a classe 

capitalista forçasse para baixo o salário dos adultos, devido ao surgimento da 
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concorrência provocada pela oferta dessa mão de obra infantil e com isso também a 

necessidade dos pais fazerem trabalhar seus filhos para contribuir com a renda 

familiar que estava mais baixa por causa dessa concorrência (NOGUEIRA, 1990). 

Verifica-se nesse prisma, um ciclo de desvalorização da mão de obra e um aumento 

da quantidade de trabalho à disposição do capital, não melhorando a situação 

financeira das famílias operárias como bem observou Marx: 

 
O valor da força de trabalho era determinado pelo tempo de 
trabalho não só necessário para a manutenção do trabalhador 
individual adulto, mas para a manutenção da família do 
trabalhador. A maquinaria, ao lançar todos os membros da 
família do trabalhador no mercado de trabalho, reparte o valor da 
força de trabalho do homem por toda sua família. Ela desvaloriza, 
portanto, sua força de trabalho. A compra de uma família 
parcelada, por exemplo, em 4 forças de trabalho, custa, talvez, 
mais do que anteriormente a compra da força de trabalho do 
cabeça da família, mas, em compensação, surgem 4 jornadas de 
trabalho no lugar de uma, e o preço delas cai proporcionalmente 
ao excedente de mais-trabalho dos quatro em relação ao mais-
trabalho de um. Agora, quatro precisam fornecer não só trabalho, 
mas mais-trabalho para o capital, para que uma família possa 
viver. Assim, a maquinaria desde o início amplia o material 
humano de exploração, o campo propriamente de exploração do 
capital, assim como ao mesmo tempo o grau de exploração 
(MARX, 1996, t.2, p.28-29). 
 

E em outro momento da mesma obra, Marx ainda afirma: “O trabalhador 

vendia anteriormente sua própria força de trabalho, da qual dispunha como pessoa 

formalmente livre. Agora vende mulher e filho. Torna-se mercador de escravos” 

(MARX, 1996, t.2, p.29). 

A semelhança desse trabalho ao de escravos evidenciava-se, por exemplo, 

na cessão ou negociação de órfãos e abandonados dos hospícios para atuação na 

indústria em troca apenas de abrigo e comida. Com a insuficiência desse plantel de 

mão de obra gratuita e os baixos salários percebidos, é que os pais começavam a 

se ver obrigados a também levar seus filhos para o trabalho como forma de 

aumentar a renda familiar, tão escassa devido aos baixos salários pagos conforme 

apresentado anteriormente. Era comum então encontrar crianças que trabalhavam 

nas mesmas indústrias que seus pais, geralmente até na mesma máquina como 

ajudantes. E esse trabalho se dava por longos períodos e, quase sempre, 

negligenciava-se qualquer possibilidade de estudo para essas crianças. Primeiro 
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porque a educação básica naquela época era paga e, segundo, porque as crianças 

mal tintam tempo de estudar dada a alta jornada de trabalho. 

Segundo Nogueira (1990), no século XIX, os governos dos diferentes países 

tentaram regulamentar o uso da mão de obra infantil em nome dos direitos da 

criança e a Inglaterra esteve à frente do processo com as leis chamadas de Factory 

Acts, imitadas posteriormente no continente. 

Essas leis regulamentadoras do trabalho infantil tratavam geralmente de três 

pontos principais:  

 
De um lado, tratavam de regulamentar a idade mínima de 
admissão ao trabalho e a duração da jornada de trabalho; e, de 
outro, tentavam impor uma freqüência escolar mínima obrigatória 
para as crianças de fábrica, visando atenuar as suas carências 
em matéria de instrução (NOGUEIRA, 1990, p. 40-41). 
 

Na Inglaterra, sucederam-se seis leis entre 1802 e 1844 para regulamentar as 

condições de trabalho dos menores (leis de 1802, 1819, 1825, 1831, 1833 e 1844). 

Concluindo essa série de seis leis votadas pelo Parlamento, a de 1844 

regulamentou pela primeira vez na Revolução Industrial o trabalho do menor, uma 

vez que as leis posteriores – Factory Acts de 1847 e 1850 e Factory Act Extension 

de 1867 – tiveram por objetivo a redução da jornada de trabalho do adulto a menos 

de 12 horas, a extensão da legislação fabril aos outros setores industriais, a 

regulamentação das pequenas oficinas, dentre outros pontos (NOGUEIRA, 1990). 

Segundo Nogueira (1990, p. 49), a lei de 1844 tratava de: 

 
• implantar um regime de trabalho de meio período para as 

crianças com menos de 13 anos, as quais não poderiam 
mais trabalhar além de 6,30h por dia (em lugar das oito 
horas de antes); com isso pensava-se propiciar-lhes 
condições mais favoráveis de instrução; 

• manter no patamar de 12 horas a jornada de trabalho dos 
adolescentes. Aqui a única novidade reside na 
equiparação das mulheres acima de 18 anos aos 
adolescentes; o que resultou, entre outras coisas, na 
proibição do trabalho noturno para elas e na limitação a 
12 horas de sua jornada de trabalho. Isto, aliás, levará 
Marx, n’O Capital, a saudar nessa lei a primeira 
manifestação de controle sobre o trabalho adulto; 

• diminuir para oito anos (em lugar de nove) a idade mínima 
de admissão ao trabalho. “Retrocesso” – dirá Marx – 
exigido pelos fabricantes para compensar os “progressos” 
mencionados acima; 
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• conferir aos inspetores de fábrica o direito de fiscalizar as 
escolas, notadamente para avaliar a competência dos 
mestres. 

 
Apesar de alguns avanços, na prática, as crianças continuavam sem acesso à 

educação, e os inspetores de fábrica pouco faziam na verificação do cumprimento 

da exigência de frequência escolar obrigatória, negando o direito previsto de 

escolarização da mão de obra infantil. 

A partir da obrigatoriedade determinada desde a lei de 1833, essas escolas 

destinadas às crianças operárias, quando existiam, eram de má qualidade, de tempo 

reduzido e abertas no próprio espaço da fábrica. Engels ao comentar os resultados 

dessa lei, afirma: 

 
No que diz respeito à instrução obrigatória, ela praticamente não 
saiu do papel, porque o governo não providenciou a abertura de 
boas escolas; a instrução de que se encarregaram os industriais 
não teve melhor sorte: eles contrataram como professores 
operários inativos, com os quais as crianças passam duas horas 
diárias, cumprem formalmente a lei e nada aprendem (ENGELS, 
2010, p. 209). 
 

Os fabricantes geralmente contratavam pessoas sem qualificação para dar 

aulas às crianças, o que era compatível com a cláusula da lei que não exigia como 

prova de escolaridade mais do que um certificado expedido pelo mestre. Em alguns 

casos raros, eram abertas escolas no próprio espaço das fábricas para fornecer 

instrução aos pequenos trabalhadores (NOGUEIRA, 1990). 

Continuavam as crianças executando os trabalhos menos qualificados – como 

ajudantes de adultos – e, sob o regime de fábrica, “extenuadas de tanto trabalhar, 

privadas de repouso e de ar livre, estropiadas, marcadas pelo resto da vida por 

graves deficiências e enfermidades” (NOGUEIRA, 1990, p. 69). 

Não distante desse movimento de luta por condições mais justas para os 

trabalhadores adultos e crianças nas fábricas, é que Marx e Engels acenam para 

uma formação técnica, mas também intelectual para todas as crianças a partir de 

certa idade, combinando o ensino em todos os seus níveis com o trabalho produtivo. 

Segundo Nogueira (1990) a expressão “trabalho produtivo” pode ter duas 

acepções diferentes em Marx. Em sua determinação geral, designa todo e qualquer 

trabalho que tenha por resultado um produto: 

 
Considerando-se o processo inteiro de trabalho do ponto de vista 
de seu resultado, então aparecem ambos, meio e objeto de 
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trabalho, como meios de produção, e o trabalho mesmo como 
trabalho produtivo (MARX, 1996, t.2, p.137). 
 

Entretanto, essa expressão ganha outro sentido na produção capitalista, onde 

a finalidade é a obtenção de lucro e a lógica acumulação desse lucro. O sentido de 

trabalho capaz de produzir um excedente, o qual toma aí a forma de mais valia: 

 
Por outro lado, porém, o conceito de trabalho produtivo se 
estreita. A produção capitalista não é apenas produção de 
mercadoria, é essencialmente produção de mais-valia. O 
trabalhador produz não para si, mas para o capital. Não basta, 
portanto, que produza em geral. Ele tem de produzir mais-valia. 
Apenas é produtivo o trabalhador que produz mais-valia para o 
capitalista ou serve à autovalorização do capital (MARX, 1996, 
t.2, p. 138). 
 

Em síntese, “a primeira acepção, como se vê, diz respeito ao meio geral de 

reprodução da vida humana. A segunda, em contrapartida, traduz as condições 

específicas em que o trabalho se realiza sob a égide do capital” (NOGUEIRA, 1990, 

p. 90). 

Concordando com Nogueira, é a primeira acepção que prevalece no modelo 

de educação defendido por Marx e Engels, onde se defende a coordenação dos 

estudos com o trabalho produtivo: eles empregam a expressão no seu sentido geral, 

no sentido de um trabalho que resulta na fabricação de valores de uso. Essa união 

(coordenação) deveria então contribuir para a extinção das condições capitalistas de 

exploração. Para Marx, “esta combinação do trabalho produtivo pago com a 

educação mental, os exercícios corporais e a aprendizagem politécnica, elevará a 

classe operária bem acima do nível das classes burguesa e aristocrática” (MARX, 

1965, p. 1468 apud NOGUEIRA, 1990, p. 91)9. 

 De acordo com Manacorda (2007, p. 35), a partir de uma pesquisa 

filologicamente atenta às formulações explícitas e de uma perspectiva pedagógica 

nos textos de Marx e de Engels (que segundo ele são “absolutamente 

inseparáveis”), verifica-se a existência de textos explicitamente pedagógicos, mesmo 

que não sejam em grande número, com extraordinário relevo e com coerência, 

                                                           

9 MARX, K. Résolutions du premier congrès de 1’AIT. In Oeuvres 1. Paris, Gallimard, 
Bibliothéque de la Pléiade, 1965. 
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apesar da existência de uma distância de cerca de 30 anos entre eles. Dentre estes 

textos destacam-se as redações de três programas políticos: 

 
a. Para o primeiro movimento histórico da revolução, que assumiu o 

nome de Partido Comunista, às vésperas da revolução de 1848; 
b. Para a I Associação Internacional dos Trabalhadores, em 1866; 
c. Para o Primeiro Partido Operário Unitário, na Alemanha, em 

1875. 
 

O primeiro texto é Princípios do comunismo (primeira versão redigida em 

forma catequística por Engels em novembro de 1847) do que mais tarde viria a ser o 

Manifesto do partido comunista; e o texto definitivo deste manifesto, redigido por 

Marx no mês de janeiro de 1848 (MANACORDA, 2007). 

No parágrafo 18 dos Princípios do Comunismo, Engels defende a instauração 

de uma constituição democrática que permitisse a adoção de medidas imediatas 

destinadas diretamente ao ataque da propriedade privada e a garantia da existência 

do proletariado (MANACORDA, 2007). A oitava dessas medidas seria: 

 
Instrução a todas as crianças, assim que possam prescindir dos 
cuidados maternos, em institutos nacionais e a expensas da 
nação. Instrução e trabalho de fábrica [Fabrikation] vinculados 
(MARX; ENGELS, 1948c, p. 276-280 apud MANACORDA, 2007, 
p. 36)10. 
 

Nessa defesa, Engels já apresenta duas propostas importantes: da gratuidade 

e da universalidade do ensino. E essa educação gratuita e universal deveria ainda 

unir instrução (ensino) e trabalho para todas as crianças, não só para os filhos dos 

proletários, uma vez que era defendida como universal. Segundo Manacorda (2007, 

p. 36), a união entre instrução e trabalho, nesse primeiro momento proposta por 

Engels, vinha sendo já proclamada e praticada por outros utópicos, “em especial por 

Robert Owen”, mas este modelo de união seria posteriormente aperfeiçoado por 

Marx e alterado no Manifesto Comunista. 

No mesmo documento, no parágrafo 20, respondendo à indagação sobre as 

consequências da abolição da propriedade privada, Engels afirma: 

 
A divisão do trabalho, já mirada pela máquina, que transforma 

um em camponês, outro em sapateiro, outro em operário de 
fábrica, e ainda outro em especulador da bolsa, desaparecerá por 
completo. 

                                                           
10 MARX, K; ENGELS, F. Il manifesto del partido comunista. Tradução: Emma Cantimori 
Mezzomonti. Turim: Einaudi, 1948c. 
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O ensino permitirá aos jovens acompanhar o sistema total de 
produção, colocando-os em condições de se alternarem de um 
ramo da produção a outro, segundo os motivos postos pelas 
necessidades da sociedade ou por suas inclinações. Eliminará 
dos jovens aquele caráter unilateral imposto a todo indivíduo pela 
atual divisão do trabalho. Deste modo, a sociedade organizada 
pelo comunismo oferecerá aos seus membros a oportunidade de 
aplicar, de forma onilateral, atitudes desenvolvidas 
onilateralmente (MARX; ENGELS, 1948c, p. 276-80 apud 
MANACORDA, 2007, p. 37)11. 

 
E mais adiante, conclui: 

 
O desenvolvimento onilateral das capacidades de todos os 

membros da sociedade, mediante a eliminação da divisão do 
trabalho até agora existente, mediante o ensino industrial 
(industrielle), mediante o alternar-se das atividades... (MARX; 
ENGELS, 1948c, p. 276-80 apud MANACORDA, 2007, p. 37)12. 

 
Alguns pontos destas passagens, no parágrafo 20, do documento preparado 

por Engels devem ser destacados: a união do ensino com trabalho produtivo ou 

Fabrikation, que prevê um estágio desenvolvido inteiramente no sistema de 

produção, procurando evitar a unilateralidade nos jovens, estimulando-lhes a 

onilateralidade13, permitindo a alternância de sua atividade e satisfazendo desse 

modo tanto as exigências da sociedade como suas inclinações pessoais 

(MANACORDA, 2007); fica claramente exposta uma opção por um ensino que 

promova a visão ampla do sistema de produção, dando total entendimento de todo o 

processo aos jovens, contrastando com uma visão de ensino mais restrita e 

fragmentada, que prepara apenas para um posto de trabalho, sem a visão do todo. 

No entanto, apesar de prever uma formação onilateral em detrimento de uma 

preparação unilateral imposta pela divisão do trabalho, essa formação com objetivo 

de fazer com que os jovens possam se alternar de um ramo da produção a outro é 

rejeitada por Marx, conforme pode ser observado no trecho de uma das 

conferências que fez na União dos Operários Alemãs, de Bruxelas (MARX; ENGELS, 

1959b, p. 545 apud MANACORDA, 2007, p. 39)14: 

 

                                                           
11 MARX, K; ENGELS, F. Il manifesto del partido comunista. Tradução: Emma Cantimori 
Mezzomonti. Turim: Einaudi, 1948c. 
12 Idem. 
13 Onilateralidade e omnilateralidade devem ser entendidos como sinônimos, como formação do 
homem completo. Trata-se de diferença na tradução para a língua portuguesa por diferentes autores. 
14 MARX, K; ENGELS, F. Werke. Vol. II. Berlim: Dietz Verlag, 1959b. 
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Outra proposta preferida pelos burgueses é o ensino, em 
especial o ensino industrial [industrielle] universal... 

O verdadeiro significado que o ensino recebeu entre os 
economistas filantrópicos é este: treinar cada operário no maior 
número possível de ramos de trabalho, de modo que, se por 
introdução de novas máquinas ou por mudanças na divisão do 
trabalho, ele vier a ser expulso de um ofício, possa mais 
facilmente achar colocação em outro. 

 
 Pelo exposto, Marx discorda daquele ensino universal proposto inicialmente 

por Engels no parágrafo 20, especificamente no que se refere ao que chamava de 

pluriprofissionalidade, o que fez com que não utilizasse esse parágrafo na redação 

do Manifesto (MARX; ANGELS, 1948b) e aproveitasse apenas os breves 

enunciados do parágrafo 18, citando como última medida imediata que o 

proletariado tomaria após o primeiro passo (após a conquista da democracia) 

(MANACORDA, 2007): 

 
Ensino público e gratuito a todas as crianças. Abolição do 

trabalho das crianças nas fábricas em sua forma atual. Unificação 
do ensino com a produção material [mit der materiellen 
Produktion] (MARX; ENGELS, 1948b apud MANACORDA, 2007, 
p. 40)15. 

 
 Dessa passagem, verifica-se a semelhança com a defesa de um ensino 

gratuito e unido ao trabalho, como propunha Engels; e as diferenças por não definir 

que essa educação pública e gratuita fosse através de Institutos Nacionais, por não 

determinar a idade mínima para iniciar o ensino e também por não definir um ensino 

em certo momento apartado do trabalho e em outro a ele vinculado (MANACORDA, 

2007). Existe ainda a importante defesa da abolição da então atual forma de 

trabalho das crianças nas fábricas, o que contrariava a proposta dos burgueses. 

 Marx e Engels entendem que a propriedade privada e a divisão do trabalho 

são causas da degradação do homem, observando entre outras coisas, que o 

operário, limitado a uma habilidade muito particular e impossibilitado de passar de 

uma ocupação a outra mais moderna, “somente pode viver se agregado a uma 

máquina particular num trabalho particular” (MARX; ENGELS, 1959a, p. 520 apud 

MANACORDA, 2007, p. 41)16. 

 Para Marx, a divisão do trabalho nada mais é que “’a expressão econômica 

da sociabilidade do trabalho na condição histórica da alienação humana’, isto é, da 
                                                           
15 MARX, K; ENGELS, F. Manifesto del partido comunista. Piccola Biblioteca Marxista,Roma: 
Edizioni Rinascita, 1948b. 
16 MARX, K; ENGELS, F. Werke. Vol. I. Berlim: Dietz Verlag, 1959a. 
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propriedade privada” (MANACORDA, 2007, p. 41). E dessa condição do trabalho 

alienado, como fruto da divisão do trabalho, surge o homem unilateral. Mais tarde 

dirá que  

 
[...] a verdadeira divisão do trabalho se apresenta como divisão 

entre trabalho intelectual e trabalho manual, e que, na fábrica 
mecanizada, o trabalho braçal perde todo caráter de 
especialização, mas que, no entanto, justamente quando cessa 
todo desenvolvimento especial, faz-se sentir também a tendência 
ao desenvolvimento onilateral do indivíduo (MANACORDA, 2007, 
p. 42). 

 
 E essa divisão do trabalho condiciona a divisão da sociedade em classes e a 

divisão do homem;  

 
e como esta se torna verdadeiramente tal apenas quando se 
apresenta como divisão entre trabalho manual e trabalho mental, 
assim as duas dimensões do homem dividido, cada uma das 
quais unilateral, são essencialmente as do trabalhador manual, 
operário, e as do intelectual (MARX, 1952, p. 281 apud 
MANACORDA, 2007, p. 77)17. 
 

Outro problema decorrente da divisão do trabalho e da alienação humana é a 

relação entre o tempo de trabalho e o tempo livre. Na definição marxiana que 

determina o sobre-trabalho como produtor de mais-valia, ou de capital, “institui-se 

uma relação entre o tempo de trabalho necessário (à vida e a reprodução do 

trabalhador) e aquele que aparece em princípio como um tempo disponível, que o 

capitalista tende a destinar, como sobre-trabalho, à produção de mais-valia” 

(MANACORDA, 2007, p. 69), negando a configuração de tempo livre para o próprio 

trabalhador. 

Todas as possibilidades de vida plenamente humana, com liberdade, estão 

então ligadas ao problema do tempo de trabalho que o capitalista tende a prolongar 

em benefício próprio, e que também deve ser superado. 

Diante dessa realidade da alienação humana, na qual todo homem alienado 

por outro está alienado da própria natureza, está a exigência da onilateralidade 

defendida por Marx e Engels, com um “desenvolvimento total, completo, multilateral, 

em todos os sentidos, das faculdades e das forças produtivas, das necessidades e 

da capacidade da sua satisfação” (MANACORDA, 2007, p. 87). 

                                                           
17 MARX, K. Manuscritos economico-filosofici de 1844. Roma: Edizioni Rinascita, 1952. 
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Por isso a defesa de uma formação onilateral do homem em escolas com 

ensino tecnológico teórico e prático, superando a ruptura entre a ciência e o trabalho 

que ocorrera nas fábricas, contrariando a defesa de uma formação praticista e 

profissional que decorre do sistema capitalista (MANACORDA , 2007). 

Retomando a ideia fundamental da união do ensino com o trabalho produtivo 

como parte do programa comunista (já publicado no Manifesto do Partido 

Comunista), cerca de 20 anos depois outro documento de grande importância (2º 

texto de grande importância para a definição da concepção de educação em Marx, 

conforme mencionado anteriormente) foi publicado em setembro de 1866: as 

Instruções. Para Manacorda (2007), as Instruções entregues aos delegados do I 

Congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores, em Genebra, são 

indissociáveis da elaboração contemporânea de O Capital. Numa clara definição da 

concepção de educação defendida, Marx afirma que: 

 
Por ensino entendemos três coisas: 
Primeira: ensino intelectual; 
Segunda: educação física, dada nas escolas e através de 

exercícios militares; 
Terceira: adestramento tecnológico, que transmita os 

fundamentos científicos gerais de todos os processos de 
produção e que, ao mesmo tempo, introduza a criança e o 
adolescente no uso prático e na capacidade de manejar os 
instrumentos elementares de todos os ofícios. 

 Com a divisão das crianças e dos adolescentes dos 9 
aos 17 anos em três classes deveria estar vinculado um 
programa gradual e progressivo de ensino intelectual, físico e 
tecnológico... 

 A união do trabalho produtivo remunerado, ensino 
intelectual, exercício físico e adestramento politécnico elevará a 
classe operária acima das classes superiores e médias (MARX; 
ENGELS, 1962, p. 192 apud MANACORDA, 2007, p. 44)18. 

 
 Em relação direta com o Manifesto, esse documento explicita melhor os 

elementos socialistas: abolição da então forma atual de trabalho das crianças na 

fábrica e união dos dois termos inseparáveis, ensino e trabalho produtivo 

(MANACORDA, 2007). Quanto ao ensino, destaca-se a associação do ensino 

intelectual, da educação física e do adestramento (treinamento) tecnológico. Fica 

claro nesta passagem que o ensino tecnológico não absorve nem substitui a 

formação intelectual e, ainda, que o ensino tecnológico aparece especificado com a 

                                                           
18 MARX, K.; ENGELS, F. Instruktionen fuer die delegierten des provisorischen zmtralrates zu den ein 
zelnen fragen. In: MARX, K; ENGELS, F. Werke. Vol. XVI. Berlim: Dietz Verlag, 1962. 
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indicação de seu aspecto teórico – mas que não substitui a formação intelectual – e 

prático, abrangendo onilateralmente os fundamentos de todos os processos de 

produção e os aspectos práticos de todos os ofícios – garantindo também uma visão 

sistêmica da produção. Mas deve-se destacar que essa visão do todo é centrada na 

libertação do homem da subordinação a um só ramo da produção, e não na 

pluriprofissionalidade para atendimento imediato às necessidades da indústria. 

 Nas páginas sobre ensino em O Capital, observa-se uma grande aproximação 

com a proposta de ensino contida nas Instruções (MANACORDA, 2007), mas deve-

se cautelar que nesse fragmento apresentado a seguir, Marx se refere às escolas 

politécnicas como as historicamente existentes, e não no sentido da instrução ou 

treinamento politécnico que utilizou anteriormente como sendo essencial e capaz de 

modificar a relação de trabalho do operário. 

 
Um momento, espontaneamente desenvolvido com base na 
grande indústria, desse processo de revolucionamento são as 
escolas politécnicas e agronômicas, outro são as écoles 
d’enseignement professionnel em que filhos de trabalhadores 
recebem alguma instrução de tecnologia e de manejo prático dos 
diferentes instrumentos de produção. Se a legislação fabril, como 
primeira concessão penosamente arrancada ao capital, só 
conjuga ensino elementar com trabalho fabril, não há dúvida de 
que a inevitável conquista do poder político pela classe operária 
há de conquistar também para o ensino teórico e prático da 
tecnologia seu lugar nas escolas dos trabalhadores (MARX, 
1996, t.2, p.116). 
 

 Em outro texto programático sobre o ensino (o terceiro de grande importância 

para a definição da concepção de educação em Marx), as Notas à margem ao 

programa do partido operário alemão – mais conhecido como Crítica ao programa 

de Gotha – de 1875, Marx examina as formulações propostas pelo programa de 

unificação dos dois partidos operários alemães e comenta: 

 
B) “O Partido Operário Alemão exige, como base espiritual e 
moral do Estado:” 
1) Educação popular universal e igual sob incumbência do 

Estado. Escolarização universal obrigatória. Instrução 
gratuita. 

Educação popular igual? O que se entende por essas 
palavras? Crê-se que na sociedade atual (e apenas ela está em 
questão aqui) a educação possa ser igual para todas as classes? 
Ou se exige que as classes altas também devam ser 
forçadamente reduzidas à módica educação da escola pública, a 
única compatível com as condições econômicas não só do 
trabalhador assalariado, mas também do camponês? 
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“Escolarização universal obrigatória. Instrução gratuita.” A 
primeira existe na Alemanha, a segunda na Suíça [e] nos 
Estados Unidos, para escolas públicas. Que em alguns estados 
deste último também sejam “gratuitas” as instituições de 
ensino“superior” significa apenas, na verdade, que nesses 
lugares os custos da educação das classes altas são cobertos 
pelo fundo geral dos impostos.[...] 
O parágrafo sobre as escolas devia ao menos ter exigido escolas 
técnicas (teóricas e práticas) combinadas com a escola pública. 
[...] 

“Proibição do trabalho infantil”! Aqui, era absolutamente 
necessário determinar o limite de idade. A proibição geral do 
trabalho infantil é incompatível com a existência da grande 
indústria e, por essa razão, um desejo vazio e piedoso. A 
aplicação dessa proibição – se fosse possível – seria reacionária, 
uma vez que, com uma rígida regulamentação da jornada de 
trabalho segundo as diferentes faixas etárias e as demais 
medidas preventivas para a proteção das crianças, a combinação 
de trabalho produtivo com instrução, desde tenra idade, é um dos 
mais poderosos meios de transformação da sociedade atual 
(MARX, 2012, p. 45 e 47). 
 

 Marx reforça então a necessidade de um vínculo precoce entre o ensino e o 

trabalho produtivo, desde a educação das crianças, mas condicionando à 

regulamentação severa da duração do trabalho delas nas várias idades, já que o 

trabalho infantil era amplamente explorado à época. Em 1866, tinha especificado a 

duração máxima de trabalho que defendia para cada idade, em um movimento de 

garantia de tempo livre para os filhos dos operários terem acesso à educação e 

transformarem a sociedade: “duas horas entre os 9 e 12 anos, quatro horas entre os 

13 e 15 anos, seis horas entre os 16 e 17 anos” (MARX, ENGELS, 1962, p. 19019; 

MARX, 1964b, p. 82-8320 apud MANACORDA, 2007, p. 100). 

 As afirmações nesse documento de 1875 confirmam novamente os temas 

fundamentais da pedagogia marxiana: a união de ensino e trabalho produtivo para 

as crianças, desde que previamente abolido o que era chamado no Manifesto de “a 

sua forma atual”; e a exigência de escolas técnicas com conteúdo teórico e prático, o 

que constituiria a educação do futuro desejada por Marx nas Instruções e em O 

Capital (MANACORDA, 2007). 

 Sintetizando, mas não tentando acabar com as discussões sobre o princípio 

educativo em Marx, Manacorda (2007) faz dois apanhados interessantes sobre as 

teses de Marx voltadas para a educação. 
                                                           
19 MARX, K.; ENGELS, F. Instruktionen fuer die delegierten des provisorischen zmtralrates zu den ein 
zelnen fragen. In: MARX, K; ENGELS, F. Werke. Vol. XVI. Berlim: Dietz Verlag, 1962. 
20 MARX, K. Il Capitale. Roma: Editori Riuniti, 1964b. 
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 Primeiro, ao expor de maneira esquemática o resultado da pesquisa marxiana 

sobre os temas de formação do homem: 

 
[...] nada mais são que um aspecto dos temas da sua 

emancipação como indivíduo social, isto é, como ser singular 
inserido na sociedade de que participa – pode-se enunciá-lo 
como método da associação do trabalho em fábrica e de ensino 
numa escola essencialmente tecnológica, com a finalidade de 
criar o homem onilateral (MANACORDA, 2007, p. 117). 

 
Segundo, ao confrontar o modelo educacional defendido por Marx e o modelo 

de “polivalência” ou “pluriprofissionalidade” a serviço do mercado, afirma sobre Marx: 

 
[...] sua concepção do ensino tecnológico – “teórico e prático”, 

como tinha esclarecido, em 1966, aos delegados do I Congresso 
da Internacional (Marx, 1962, p. 194) – exprime a exigência de 
fazer adquirir conhecimentos de fundo, isto é, as bases científicas 
e tecnológicas da produção e a capacidade de manejar os 
instrumentos essenciais das várias profissões, isto é, de trabalhar 
conforme a natureza – com o cérebro e as mãos, porque isso 
corresponde a uma plenitude do desenvolvimento humano. Em 
resumo, ao critério burguês da pluriprofissionalidade, Marx opõe 
a idéia da onilateralidade, do homem completo, que trabalha não 
apenas com as mãos, mas também com o cérebro e que, 
conscientes do processo que desenvolve, domina-o e não é por 
ele dominado. E parece que sua polêmica contra o que a 
burguesia entende por ensino técnico é atual ainda hoje, e, que, 
na moderna pedagogia socialista, há, por vezes, uma tendência 
de reduzir o politecnismo, ou melhor, o ensino tecnológico teórico 
e prático, a uma mera questão de disponibilidade, de 
pluriprofissionalidade (MANACORDA, 2007, p. 101). 

 
 Torna-se claro então o posicionamento e as propostas de Marx, em seu 

tempo (mas ainda tão atual em pleno século XXI), contra o ensino raso e imediatista 

para atendimento a uma atividade laboral específica; contra apenas o treinamento 

técnico para o desempenho de funções específicas requeridas pelas indústrias; 

contra a formação unilateral do homem; enfim, contra as propostas de uma 

formação imediata e barata que aliena o homem e maximiza os lucros da burguesia. 

 

 

1.2. Gramsci e o trabalho como princípio educativo 

 

Gramsci revigora o pensamento marxista de forma a adequá-lo às 

características da sociedade europeia de capitalismo avançado no início do século 

XX. Na militância política, promove uma importante distinção entre a organização da 
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sociedade no Oriente e no Ocidente. Para ele, os países do Oriente são aqueles em 

que o Estado e as estruturas políticas concentram todo o poder e a sociedade civil é 

pouco organizada, sem capacidade de se contrapor ao poderio do Estado, não 

restando outra forma de lutar pelo poder senão pela luta armada para lograr poder 

aos operários, tal como o movimento organizado por Lênin na Revolução Russa de 

1917. Já nos países do Ocidente, entende que a sociedade civil possui certa 

estrutura, organizada e em condições de dividir com o Estado as estruturas políticas 

institucionais, uma vez que o poder não é concentrado totalmente nesse Estado. 

Seriam essas as sociedades de capitalismo mais avançado. Nesse contexto, não 

caberia mais apenas uma luta armada contra o Estado, mas uma luta política do 

consenso e da persuasão, onde se deveria ganhar a batalha das ideias, realizar uma 

disputa pela hegemonia. E nesse processo de disputa desempenham papel 

fundamental os intelectuais, que organizam a cultura. 

 Gramsci (1978, p.7) parte da constatação de que “todos os homens são 

intelectuais, poder-se-ia dizer então; mas nem todos os homens desempenham na 

sociedade a função de intelectuais”. Com essa afirmação, refuta a existência do que 

chama “não-intelectuais”, e justifica que existem diferentes graus de atividade 

específica intelectual e que “não existe atividade humana da qual se possa excluir 

toda intervenção intelectual, não se pode separar o homo faber do homo sapiens” 

(GRAMSCI, 1978, p.7). Logo, todo homem desenvolve uma atividade intelectual 

qualquer, mesmo fora de sua profissão, e contribui para manter ou para modificar 

uma concepção do mundo. 

 Aborda então os problemas da criação de uma nova camada intelectual, 

diferente do tipo de intelectual tradicional, e afirma que “no mundo moderno, a 

educação técnica, estreitamente ligada ao trabalho industrial, mesmo ao mais 

primitivo e desqualificado, deve constituir a base do novo tipo de intelectual’ 

(GRAMSCI, 1978, p.8). 

 E como formar esses intelectuais? Começa então a reflexão de Gramsci 

sobre o papel da escola na formação de intelectuais de diversos níveis: 

 
A escola é o instrumento para elaborar os intelectuais de diversos 
níveis. A complexidade da função intelectual nos vários Estados 
pode ser objetivamente medida pela quantidade das escolas 
especializadas e pela sua hierarquização: quanto mais extensa for a 
“área” escolar e quanto mais numerosos forem os “graus” “verticais” 
da escola, tão mais complexo será o mundo cultural, a civilização, de 
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um determinado Estado. Pode-se ter um termo de comparação na 
esfera da técnica industrial: a industrialização de um país se mede 
pela sua capacidade de construir máquinas que construam máquinas 
e na fabricação de instrumentos cada vez mais precisos para 
construir máquinas e instrumentos que construam máquinas, etc. O 
país que possuir a melhor capacitação para construir instrumentos 
que fabriquem estes instrumentos, este país pode ser considerado o 
mais complexo no campo técnico-industrial, o mais civilizado, etc 
(GRAMSCI, 1978, p.9). 
 

 Nesta passagem, em uma reflexão onde tece seu pensamento sobre a 

formação dos intelectuais, já se expressa clara a atualidade do seu pensamento, 

abordando especificamente de forma visionária à época os processos de automação 

industrial que revolucionariam as indústrias e que promovem atualmente grandes 

mudanças nas relações de trabalho. 

 Em outro momento, já no cárcere, afirma no caderno 12 - XXIX (1932), em 

notas sobre intelectuais e escola: 

 
No mundo moderno, a educação técnica, estreitamente ligada ao 
trabalho industrial, mesmo ao mais primitivo e desqualificado, deve 
constituir a base do novo tipo de intelectual. Neste sentido trabalhou 
o semanário L’ Ordine Nuovo, visando a desenvolver certas formas 
de novo intelectualismo e a determinar seus novos conceitos; e essa 
não foi uma das razões menores de seu êxito, pois uma tal 
colocação correspondia a aspirações latentes e era adequada ao 
desenvolvimento das formas reais de vida. O modo de ser do novo 
intelectual não pode mais consistir na eloqüência, motor exterior e 
momentâneo dos afetos e das paixões, mas numa inserção ativa na 
vida prática, como construtor, organizador, “persuasor 
permanentemente”, já que não apenas orador puro — mas superior 
ao espírito matemático abstrato; da técnica-trabalho, chega à 
técnica-ciência e à concepção humanista histórica, sem a qual 
permanece “especialista” e não se torna “dirigente” (especialista + 
político) (GRAMSCI, 2001, p.53). 
 

 Percebe-se em Gramsci a referência à técnica-ciência com o mesmo sentido 

a que Marx, e mesmo o próprio Gramsci posteriormente, chamara de tecnologia. 

 Inicia então uma defesa da ampliação do número de escolas e instituições de 

alta cultura, sem que esse aumento da quantidade se descole da qualidade, 

enfocando a importância da difusão da instrução primária e a maior solicitude dos 

graus intermediários. Mas, atento aos problemas do capitalismo, já advertia: 

 
Naturalmente, esta necessidade de criar a mais ampla base possível 
para a seleção e elaboração das mais altas qualificações intelectuais 
– ou seja, de dar à alta cultura e à técnica superior uma estrutura 
democrática – não deixa de ter inconvenientes: cria-se, deste modo, 
a possibilidade de vastas crises de desemprego nas camadas 
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médias, intelectuais, tal como realmente ocorre em todas as 
sociedades modernas (GRAMSCI, 1978, p.10). 
 

 Advertência essa que continua tão atual e recorrente e que leva a algumas 

organizações internacionais, como Banco Mundial, a intervirem e exigirem 

reformulações nos sistemas educacionais de diferentes países como forma de 

superação de crises, contraditoriamente, prezando pelo enxugamento do sistema 

educacional e acomodando os interesses do capital, movimento contrário ao de 

ampliação da educação de base defendido por Gramsci. 

 À época, constatava que o programa e a organização escolar passavam por 

uma crise orgânica ampla, que necessitava da orientação geral de uma política de 

formação dos modernos quadros intelectuais. 

 
A divisão fundamental da escola em clássica e profissional era um 
esquema racional: a escola profissional destinava-se à classes 
instrumentais, ao passo que a clássica destinava-se às classes 
dominantes e aos intelectuais. O desenvolvimento da base industrial, 
tanto na cidade como no campo, provocava uma crescente 
necessidade do novo tipo de intelectual urbano: desenvolveu-se, ao 
lado da escola clássica, a escola técnica (profissional mas não 
manual), o que colocou em discussão o próprio princípio da 
orientação concreta de cultura geral, da orientação humanista da 
cultura geral fundada sobre a tradição Greco-romana. Esta 
orientação, uma vez posta em discussão, foi destruída, pode-se 
dizer, já que sua capacidade formativa era em grande parte baseada 
sobre o prestígio geral e tradicionalmente indiscutido de uma 
determinada forma de civilização (GRAMSCI, 1978, p.118). 
 

 E é nesse contexto de crise do sistema educacional italiano que Gramsci 

propõe uma grande reforma, com considerações para todos os níveis, mas com 

maior ênfase na escola única inicial. Esta escola deveria ser “de cultura geral, 

humanista, formativa, que equilibre equanimemente o desenvolvimento da 

capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o 

desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual” (GRAMSCI, 1978, p.118). 

E a partir dessa escola única inicial é que os jovens passar-se-iam a uma das 

escolas especializadas ou ao trabalho produtivo. “Nesse sentido o trabalho se torna 

princípio educativo universal, tanto na fase de formação desinteressada (escola 

unitária) quanto na da formação especializada (interessada)” (NOSELLA, 2004, p. 

168). 
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Seu objetivo era “integrar teórica e praticamente o mundo do trabalho com o 

mundo da cultura; a ciência produtiva com a ciência humanista; a escola 

profissionalizante com a escola desinteressada” (NOSELLA, 2004, p. 65).  

Por isso a proposta de um ponto de partida unitário, através de uma escola 

única, pois “se o ponto de partida da epistemologia não fosse integrado, jamais 

aquela filosofia se livraria do bipolarismo ou da dicotomia” (NOSELLA, 2004, p. 65). 

 Ponto chave na formação defendida por Gramsci, a formação cultural não 

deveria ser tratada dentro de um campo de “cultura abstrata, enciclopédica, 

burguesa, que efetivamente confunde as mentes trabalhadoras e dispersa sua ação 

(NOSELLA, 2004, p. 43). Ele defende que 

 
É preciso desacostumar-se e parar de conceber a cultura como 
saber enciclopédico, para a qual o homem é um recipiente a ser 
enchido e no qual devem ser depositados dados empíricos, fatos 
brutos, e desarticulados (...). Esta forma de cultura é realmente 
prejudicial sobretudo para o proletariado (...). Esta não é cultura, é 
pedanteria, não é inteligência, é intelecto; e contra ela com razão se 
deve reagir. A cultura é algo bem diferente. É organização, disciplina 
do próprio eu interior, é tomada de posse de sua própria 
personalidade, é conquistar uma consciência superior, através da 
qual consegue-se compreender seu próprio valor histórico, sua 
própria função na vida, seus direitos e seus deveres. Mas tudo isso 
não acontece por evolução espontânea (...). Esta consciência não se 
forma pela força brutal das necessidades físicas, e sim pela reflexão 
inteligente, primeiro de alguns e em seguida de toda uma classe, 
sobre as razões de certos fatos e sobre os meios melhores para 
transformá-los de condição de servidão em bandeira de revolta e de 
reconstrução social. Toda revolução foi precedida por um intenso 
trabalho de crítica, de penetração cultural, de difusão de idéias (...). 
O mesmo fenômeno repete-se hoje para o socialismo. É através da 
crítica à civilização capitalista que se formou ou estamos formando a 
consciência unitária do proletariado; e crítica quer dizer cultura e 
jamais evolução espontânea e naturalista (...). Se é verdade que a 
história universal é uma cadeia de esforços que o homem fez para se 
libertar dos privilégios, dos preconceitos e das idolatrias, não se 
compreende porque o proletariado, que outro elo quer acrescentar 
àquela cadeia, não deva conhecer o como, o porquê e por quem foi 
precedido, e o proveito que possa tirar deste saber (GRAMSCI, 1980, 
p. 100-103 apud NOSELLA 2004, p. 44)21. 
 

 Nessa passagem o conceito de cultura é estabelecido de forma clara, 

mostrando o entendimento de Gramsci como sendo a cultura algo amplo, que passa 

pela consciência, direitos e deveres, pelo entendimento de seu próprio valor 

histórico, compreendendo o seu momento em um todo e como, porque e por quem 

                                                           
21 GRAMSCI, A. Cronache Torinesi 1913-1917, Turim: Giulio Einaudi Editore, 1980. 
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foi precedido. Não se trata simplesmente de saber enciclopédico ou de folclore22. 

Trata-se de um conjunto de saberes que propiciam a visão do todo, contribuindo 

para uma formação onilateral tal como também defendida por Marx. 

 Ainda sobre a cultura, afirma:  

 
A palavra cultura tem um significado bastante amplo, a ponto de 
poder justificar toda liberdade de espírito, mas tem por outro lado, um 
conteúdo preciso, pelo qual não se pode enquadrar-se nela senão 
uma atividade que tenha em si a capacidade de impor-se uma 
disciplina (GRAMSCI, 1958, p. 481 apud MANACORDA, 2008, p. 
43)23. 
 

Essa cultura deveria ser “desinteressada”, se contrapondo a “interesseiro, 

mesquinho, individualista, de outra visão, imediatista”. “Nessa direção, resgata ele o 

sentido de ‘cultura desinteressada’, como sendo uma cultura de ampla visão, séria, 

profunda, universal e coletiva, que interessa a todos os homens” (NOSELLA, 2004, 

p. 47). 

Quanto à organização da escola unitária ou de formação humanista ou de 

cultura geral, Gramsci (1978) previa que esta deveria se propor a inserir os jovens 

na atividade social, depois de tê-los levado a certo grau de maturidade e 

capacidade, à criação intelectual e a certa autonomia na orientação e na iniciativa. 

Previa ainda que o Estado assumisse as despesas que até então estavam a cargo 

das famílias, no que tocava à manutenção dos estudantes. “A escola deveria ser 

uma escola-colégio, com dormitórios, refeitórios, bibliotecas especializadas, salas 

aptas ao de trabalho de seminário, etc” (GRAMSCI, 1978, p. 121-122). E o corpo 

docente deveria ser aumentado, “pois a eficiência da escola é muito maior e intensa 

quando a relação entre professor e aluno é menor” (GRAMSCI, 1978, p. 121). 

Se contrapondo a um modelo de escola tecnicista, imediatista, Gramsci 

reivindica uma escola humanista, culta, viva, aberta e livre (NOSELLA, 2004): 

 
Para o proletariado é necessária uma escola desinteressada. Uma 
escola que dê à criança a possibilidade de se formar, de se tornar 
homem, de adquirir aqueles critérios gerais necessários para o 
desenvolvimento do caráter. Uma escola humanista, em suma, assim 
como a entendiam os antigos e mais próximos homens do 
Renascimento. Uma escola que não hipoteque o futuro do garoto, 

                                                           
22 Folclore é para Gramsci um conceito negativo, uma vez que é constituído pelos resíduos da cultura 
hegemônica e é sempre “contraditório e fragmentário”; aproxima-se do “provinciano” por ser 
particularista e anacrônico; representa “uma fase relativamente enrijecida dos conhecimentos 
populares de uma certa época e lugar” (GRAMSCI, 2001, p. 209). 
23 GRAMSCI, A. L’OrdineNuovo, Turim: Giulio Einaudi Editore, 1958. 
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nem obrigue sua vontade, sua inteligência, sua consciência e 
informação a se mover na bitola de um trem com estação marcada. 
Uma escola de liberdade e livre iniciativa e não uma escola de 
escravidão e de mecanicidade. Também os filhos dos proletários 
devem ter diante de si todas as possibilidades, todos os campos 
livres para poder realizar sua individualidade de forma melhor, e por 
isso no modo mais produtivo para eles e a coletividade. A escola 
profissional não pode se tornar uma encubadeira de pequenos 
monstros mesquinhamente instruídos para um ofício, sem idéias 
gerais, sem cultura geral, sem alma, possuidores apenas de um olhar 
infalível e de uma mão firme (GRAMSCI, 1980, p. 671 apud 
NOSELLA 2004, p. 50)24. 
 

Para além da formação prática, do saber fazer, preocupa-se com o problema 

de ensinar a estudar, de fazer adquirir os instrumentos lógicos do pensamento, com 

uma didática de participação ativa, e recorrendo a Engels nas notas pedagógicas 

esparsas do Caderno 1 – XVI (1929-1930) observa:  

 
Também os modos de pensar são elementos adquiridos e não 
inatos, cuja posse corresponde a uma qualificação profissional. Não 
possuí-los, não dar-se conta de não possuí-los, não propor-se o 
problema de adquiri-los através de um aprendizado, equivale a 
querer construir um automóvel sabendo utilizar, e tendo à disposição, 
a oficina e as ferramentas de um ferreiro de aldeia (GRAMSCI, 1948, 
p. 98-98 bis apud MANACORDA, 2008, p. 153)25. 

 

Essa preparação era necessária para a formação dos quadros dirigentes que 

deveriam governar o futuro Estado Proletário, motivo pelo qual defendia a escola 

única com o problema principal de “formar pessoas de visão ampla, complexa, 

porque governar é uma função difícil” (NOSELLA, 2004, p. 42). 

Pormenorizando a organização da escola unitária, definiu que esta deveria 

corresponder ao período ocupado à época pelas escolas primárias e médias. 

Deveriam ser reorganizados o conteúdo e o método de ensino, bem como os vários 

graus da carreira escolar. 

 
O primeiro grau elementar não deveria ultrapassar três-quatro anos 
e, ao lado do ensino das primeiras noções “instrumentais” da 
instrução (ler, escrever, fazer contas, geografia, história), deveria 
desenvolver notadamente a parte relativa aos “direitos e deveres”, 
atualmente negligenciada, isto é, as primeiras noções de Estado e da 
sociedade, como elementos primordiais de uma nova concepção de 
mundo que entra em luta contra as concepções determinadas pelos 
diversos ambientes sociais tradicionais, ou seja, contra as 

                                                           
24 GRAMSCI, A. Cronache Torinesi 1913-1917, Turim: Giulio Einaudi Editore, 1980. 
25 GRAMSCI, A. Lettere dal carcere, Turim: Giulio Einaudi Editore, 1948. 
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concepções que poderíamos chamar de folclóricas26. O problema 
didático a resolver é o de temperar e fecundar a orientação 
dogmática que não pode deixar de existir nestes primeiros anos. O 
resto do curso não deveria durar mais de seis anos, de modo que, 
aos quinze-dezesseis anos, dever-se-ia poder concluir todos os 
graus da escola unitária (GRAMSCI, 1978, p.122). 
 

 Pretendia-se, com essa proposta de escola unitária, prover as condições para 

que os alunos compartilhassem noções e aptidões que facilitassem a carreira 

escolar, tais como o conhecimento da língua literária, daí a proposta de organização 

como colégio, com vida coletiva diurna e noturna. Além disso, encerrar o dualismo 

na oferta da educação entre as escolas humanistas (para as elites) e as escolas 

profissionais (predominantemente manuais para os proletários). Para Gramsci (1978, 

p. 136), em um diagnóstico da época, 

 
as escolas de tipo profissional, isto é, preocupadas em satisfazer 
interesses práticos imediatos, tomam a frente da escola formativa, 
imediatamente desinteressada. O aspecto mais paradoxal reside em 
que este novo tipo de escola aparece e é louvada como democrática, 
quando, na realidade, não só é destinada a perpetuar as diferenças 
sociais, como ainda a cristalizá-las em formas chinesas. 
 

 Em contrapartida a esse modelo de múltiplas escolas profissionais para 

atendimento já na infância, é que sugeria um tipo único de escola preparatória que 

conduzisse o jovem até a escolha profissional, “formando-o entrementes como 

pessoa capaz de pensar, de estudar de dirigir ou de controlar quem dirige” 

(GRAMSCI, 1978, p. 136). 

 Verifica-se no pensamento de Gramsci a tentativa de resolução ou proposição 

de superação de uma realidade que permanece até hoje: um dualismo educacional 

que oferece escolas imediatistas (ou interessadas) com formação rápida e manual 

para o trabalho, destinadas aos mais pobres; e escolas com formação mais ampla 

ou desinteressada com o objetivo de prosseguimento dos estudos para as elites. 

 A escola unitária proposta por Gramsci também deveria ser criadora. 

Segundo Gramsci (1978, p.124), na primeira fase a escola deve disciplinar, nivelar, 

tentar obter certa espécie de “conformismo”, que ele chamava de “dinâmico”. Já na 

segunda fase, a fase criadora, “sobre a base já construída de coletivização do tipo 

social, tende-se expandir a personalidade, tornada autônoma e responsável, mas 

                                                           
26 Folclóricas no sentido de concepções atrasadas de vida. 
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com uma consciência moral e social sólida e homogênea”. E justificando ainda o 

porquê de criadora, trata do “como” promover essa criatividade: 

 
Escola criadora não significa escola de “inventores e descobridores”; 
ela indica uma fase e um método de investigação e de 
conhecimento, e não um “programa” predeterminado que obrigue à 
inovação e à originalidade a todo custo. Indica que a aprendizagem 
ocorre notadamente graças a um esforço espontâneo e autônomo do 
discente, e no qual o professor exerce apenas uma função de guia 
amigável, como ocorre ou deveria ocorrer na universidade. Descobrir 
por si mesmo uma verdade, sem sugestões e ajustes exteriores, é 
criação (mesmo que a verdade seja velha) e demonstra a posse do 
método; indica que, de qualquer modo, entrou-se na fase da 
maturidade intelectual na qual se pode descobrir verdades novas. 
Por isso, nesta fase, a atividade escolar fundamental se 
desenvolverá nos seminários, nas bibliotecas, nos laboratórios 
experimentais; é nela que serão recolhidas as indicações orgânicas 
para a orientação profissional (GRAMSCI, 1978, p. 124-125). 
 

 Gramsci propõe com a escola unitária uma nova relação entre trabalho 

intelectual e trabalho industrial, não apenas na escola, mas em toda a vida social, 

refletindo em todos os organismos de cultura. Uma escola intelectual e manual, que 

coloque “o menino em contato, ao mesmo tempo, com a história humana e com a 

história das ‘coisas’, sob o controle do professor” (GRAMSCI, 1978, p. 142). 

 Nosella (2004, p. 71-72), resume bem o sentido que Gramsci dava à relação 

escola-trabalho, ao afirmar: 

 
Não é fazendo uma horta dos fundos da escola, nem instalando num 
canto da sala de aula uma velha máquina de torneiro mecânico que 
se realiza, para Gramsci, a autêntica escola do trabalho. O trabalho 
moderno organicamente se une à escola quando consegue inspirar 
nesta seu espírito de laboriosidade, seu método disciplinar produtivo 
e de precisão, sua ética de solidariedade universal com os interesses 
objetivos de todos, sua lógica produtiva de organização de muitos 
para um só fim. Esse fim, obviamente, deverá ser diferente, pois 
escolas produzem algo diferente das fábricas, como aliás também 
estas não produzem todas a mesma coisa. A escola produz 
fundamentalmente o trabalho intelectual; a fábrica, trabalho material. 
Ou seja, a organicidade entre fábrica e escola ocorre (deve ocorrer) 
em nível de método (no sentido mais profundo) e não em nível de 
técnicas ou de fim imediato. Em outras palavras, a escola se inspira 
no trabalho industrial moderno como seu princípio pedagógico, não 
certamente deixando de ser escola (nem parcialmente) e sim 
concretizando-se como uma escola historicamente moderna, isto é, 
tendencialmente socialista, centrando-se na idéia de efetivar a 
liberdade concreta e universal do homem. E os operários quando vão 
à escola, não vão para continuar a produzir os mesmos produtos que 
na fábrica produziam e sim para entender mais profundamente sua 
fábrica, seu instrumento de trabalho e sua organização produtiva, 
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numa perspectiva histórica, universal e política. Assim a escola fica 
escola e a fábrica fica fábrica, só que a primeira torna-se “escola-do-
trabalho” enquanto pertence espiritualmente ao mundo do trabalho e 
pelo trabalho é inspirada; e a oficina torna-se oficina de 
trabalhadores “intelectuais” porque passou a ser oficina iluminada, 
humanizada e potencializada pela escola. 
 

 Nesse contexto, preparar para o trabalho não era em primeiro lugar uma 

questão de aprendizagem técnica, nem mecânica preparação para o mercado, era 

antes de qualquer coisa a aprendizagem dos hábitos adequados para lidar ou lutar 

no mundo do trabalho. E esses valores do trabalho deveriam informar todo o 

processo educativo-escolar, desde a 1ª infância até o 3º grau (NOSELLA, 2004). 

 Ainda como objetivo, a escola unitária de Gramsci propõe transformar em 

liberdade o que hoje é necessidade. Trata-se, portanto de uma escola da liberdade, 

onde se ensina a ser livre. 

 
É a liberdade forjada no e pelo trabalho moderno, administrado pelo 
próprio trabalhador o qual produz e define a política de produção e 
de distribuição. É a liberdade do corpo que incorporou – com 
disciplina – a técnica e por esta se expressa mais profunda e 
plenamente (NOSELLA, 2004, p. 180). 
 

E nesse aspecto de liberdade, além da abordagem do estudo da tecnologia, 

percebe-se clara aproximação com outras propostas educacionais: 

 
Marx, Lênin e Krupskaya defendiam a politecnia em oposição à 
formação monotécnica e irreversível do trabalhador; apontavam para 
a tecnologia porque a grande indústria e a ciência moderna possuem 
um núcleo lógico de valor universal, que é a própria essência da 
tecnologia e cuja posse intelectual habilita o trabalhador à 
compreensão geral do modo produtivo moderno. Nesse sentido a 
‘moderníssima ciência da tecnologia’ (Marx) representou um passo 
adiante para o trabalhador em direção à sua libertação. (...) Essa 
liberdade, não é resultado espontâneo da evolução; deve ser 
estudada, compreendida, resgatada, concretizada e ensinada: por 
isso, sua conquista é o objetivo último da escola de Gramsci 
(NOSELLA, 2004, p. 185-186). 
 

Krupskaia, mulher de Lênin, já havia apresentado proposta escolar 

semelhante no opúsculo “Materiais para a revisão do programa do Partido”, escrito 

após a VII Conferência do Partido Operário Social-Democrático Russo 

(posteriormente partido Comunista – Bolchevista), onde afirmava no parágrafo 

dedicado a escola unitária: 
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Instrução gratuita e obrigatória, geral e politécnica (que dê a 
conhecer, na teoria e na prática, todos os principais ramos da 
produção) para todos os jovens dos dois sexos até os dezesseis 
anos; estreita ligação entre o ensino e o trabalho socialmente 
produtivo (MANACORDA, 2008, p. 163). 
 

Como pretendia uma ampla mudança no sistema de ensino, Gramsci 

desenvolveu sua proposta educacional para além da escola unitária. 

No ensino superior, previa uma mudança na atuação das universidades e 

academias, que até então atuavam de forma independente uma da outra. Teceu 

muitas críticas às academias que eram responsáveis, segundo ele, pela separação 

entre a alta cultura e a vida, os intelectuais e o povo. Para Gramsci (1978), as 

academias deveriam se tornar a organização cultural dos elementos que, após a 

escola unitária, passariam para o trabalho profissional, bem como fazer um terreno 

de encontro entre os do trabalho profissional e os universitários. Defendia ainda a 

criação de “institutos especializados em todos os ramos de investigação e de 

trabalho científico” (GRAMSCI, 1978, 125-126), para os quais os elementos sociais 

empregados no trabalho profissional poderiam colaborar e encontrar todos os 

subsídios necessários para qualquer forma de atividade cultural que pretendiam 

desenvolver. 

 Todas essas instituições de ensino superior ou especializado, como chamava, 

deveriam ser reorganizadas para uma atuação sistêmica, uma unificação dos vários 

tipos de organizações culturais existentes (academias, institutos de cultura, círculos 

filológicos, etc) integrando o trabalho acadêmico tradicional que se expressa 

principalmente na sistematização do saber passado ou em buscar fixar uma média 

do pensamento nacional como guia da atividade intelectual a atividades ligadas à 

vida coletiva, ao mundo da produção e do trabalho (GRAMSCI, 1978). 

 Diagnosticando que as academias e outras organizações culturais existentes 

à época funcionavam como cemitérios da cultura, sugeriu ser útil possuir uma lista 

completa desses organismos, dos assuntos tratados em seus trabalhos e publicados 

em suas “atas”, de modo que sua produção não fosse perdida. Defendia ainda uma 

colaboração bem próxima, “estreita”, entre esses organismos e as universidades, 

bem como com as escolas superiores especializadas de qualquer tipo (GRAMSCI, 

1978). 

 Num plano mais geral, entendia que a universidade deveria, enquanto tarefa 

humana, educar os cérebros para pensar de modo claro, seguro e pessoal, 
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“libertando-os das névoas e do caos nos quais uma cultura inorgânica, pretensiosa e 

confusionista ameaçava submergi-lo, graças a leituras mal absorvidas, conferências 

mais brilhantes do que sólidas, conversações e discussões sem conteúdo” 

(GRAMSCI, 1978, p.145). Afirmava ainda que a disciplina universitária deveria ser 

considerada como um tipo de disciplina para a formação intelectual, realizável 

também em instituições não universitárias em sentido oficial. 

Em sentido amplo, a proposta educacional de Gramsci associava teoria e 

prática, não apenas a prática em uma formação reducionista, imediata e manual. 

Trata-se de uma educação do ensino e da cultura voltada para a tecnologia (técnica-

ciência), estudando os princípios da ciência e suas aplicações práticas, incluindo 

tanto o trabalho técnico intelectual quanto o técnico manual, em todos os níveis de 

um sistema educacional orgânico. 

 Esse pensamento continua vivo e faz parte do requerimento da sociedade, 

um pleito de vários educadores e pesquisadores da área de educação que 

defendem uma formação mais ampla, humana, onilateral, não voltada apenas para 

as especificidades e particularidades das funções ocupacionais nas indústrias ou 

empresas, sob os interesses do capital. 

 E como o capital cria novas faces e em certa medida se reinventa a partir das 

crises, assim como o modelo exigido pelos empresários mudou na passagem do 

artesanato para a manufatura com a utilização de máquinas a partir da Revolução 

Industrial, migrando da necessidade de uma formação artesanal para uma formação 

técnica específica para a operação de tarefas determinadas em máquinas, novas 

exigências surgiram fazendo com o que o mercado exigisse novos perfis de 

trabalhadores e, por conseguinte, mudanças no modelo educacional. 

 

 

1.3. Novas faces do capital e a exigência do mercado por novos trabalhadores  

 

Objetivo principal do capitalismo, o lucro sempre foi o combustível para as 

mudanças e inovações nos modos e meios de produção. “Na busca de maiores 

lucros, o empresário industrial, inicialmente, reorganizou o trabalho coletivo de base 

artesanal e manufatureira” (CATTANI, 1997a, p. 95). Nesse cenário se deu o 

movimento de industrialização com produção em série e especialização da mão de 
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obra para a operação de máquinas, conforme descrito anteriormente no momento 

vivido por Marx, após a Primeira Revolução Industrial do século XVIII. 

Com a Segunda Revolução Industrial, as tarefas já fragmentadas e 

específicas para a operação de máquinas, passaram a trabalhar no conceito de linha 

de produção, destacando-se o modelo fordista, implantado pelo empresário Henry 

Ford em suas indústrias de automóveis no século XX. Inicia nessa época a produção 

em série e em massa, período de atuação e formulação teórica de Gramsci. Nesse 

período tornam-se claras as exigências do mercado por trabalhadores com funções 

específicas, provocando a cisão entre os postos de trabalho dos que pensam 

(engenheiros e administradores) e dos que executam (trabalhadores em massa), 

uma separação entre concepção e execução. Características também do sistema 

taylorista, base para o fordismo. 

Com esses sistemas “o capitalista fez com que o conhecimento e a habilidade 

dos produtores diretos fossem apropriados pelo capital e utilizados na sua 

valorização” (CATTANI, 1997a, p. 95), transformando o antigo mestre-artesão em 

um apêndice da máquina, como já afirmava Marx no século XIX. 

Esse processo de desvalorização do trabalhador, que adquire um papel de 

coadjuvante na indústria, revelou ainda mais os interesses de uma formação rápida 

e voltada para a execução das tarefas simples e muitas vezes repetitivas que os 

trabalhadores necessitavam desempenhar em seus postos de trabalho nas fábricas. 

Em sentido oposto ao proposto por Marx e Gramsci, a formação exigida pelo 

mercado deveria ser prática, voltada para a execução, e fragmentada, tal como os 

postos de trabalho ocupados pelos operários. Apenas para algumas ocupações 

geralmente destinadas às elites, essa formação deveria ser ampla e com grande 

concentração nas tarefas de concepção, projetadas em uma formação intelectual 

voltada para a teoria e os princípios das ciências aplicadas. 

É reforçada a necessidade de uma formação específica para a classe 

trabalhadora, uma formação tecnicista. “O adjetivo tecnicista tem sido utilizado para 

caracterizar os processos educacionais e de ensino que dão centralidade para os 

meios técnicos, tomando o processo pedagógico como uma seqüência previsível de 

aplicação de técnicas e procedimentos formalizados anteriormente” (FIDALGO; 

MACHADO, 2000, p. 139-140). 

Esse modelo educacional é pautado pela busca da neutralidade dos 

conteúdos, métodos e processos, fazendo com que os alunos e os professores não 
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sejam tomados como sujeitos do processo de ensino-aprendizagem (FIDALGO; 

MACHADO, 2000). O processo educacional fica então pautado pela tentativa de 

elaboração de conteúdos que estimulem a previsibilidade das tarefas e a 

possibilidade de descrição de causas e efeitos dos fenômenos para a resolução de 

problemas, como se o todo real fosse altamente previsível e essa previsibilidade 

objetiva pudesse ser estudada, não valorizando as interferências subjetivas no 

processo educacional. 

Teoricamente, as bases do tecnicismo  

 
encontram-se na psicologia behaviorista (corrente que reduz os 
fenômenos psíquicos às reações do organismo, que identifica a 
consciência à conduta), na engenharia comportamental, no 
positivismo (corrente que proclama os fatos como única fonte do 
conhecimento autêntico) e no funcionalismo (corrente que reduz a 
ciência à descrição das funções dos objetos) (FIDALGO; MACHADO, 
2000, p. 140). 
 

 Na EPT, o tecnicismo pode levar à organização do ensino em disciplinas com 

documentos de referência em forma de manuais, como os conhecidos manuais de 

reparo de televisores. Nesses manuais são apresentados os principais tipos de 

defeitos e quais os prováveis problemas causadores que devem ser verificados, ou 

seja, efeitos indesejáveis e suas prováveis causas. Verifica-se alto grau de 

objetividade nos estudos dos diferentes temas e certa padronização de técnicas e 

procedimentos convencionados no mercado de trabalho. Os alunos não são então 

estimulados a criar, a desenvolver, a pesquisar, a construir, mas sim a resolver 

problemas de forma padrão e lógica, conforme previamente estudado. Nessa visão 

imediatista, é proposta uma formação com alto grau de objetividade no ensino e a 

aproximação com o mercado de trabalho, focada no treinamento de tarefas que 

devem ser desenvolvidas com habilidade e competência, não interessando se o 

profissional tem conhecimento ou não das bases científica e tecnológica que dão 

suporte àquelas atividades ou dos arranjos econômicos, políticos e sociais e que se 

relacionam com a atividade profissional. 

 Para atender aos objetivos do capital, essa formação tecnicista vem sendo 

proposta em versões cada vez mais breves, em curtos intervalos de tempo e carga 

horária, de modo a reduzir os custos de formação e de tornar empregável um 

número maior de desempregados sem escolaridade e, que, nessa visão reduzida de 

educação, podem ser alocados emergencialmente em postos de trabalhos com 
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pagamento de baixos salários, pois não terão conhecimento amplo da tarefa que 

desempenham, muito menos ainda de todo o processo no qual atuam. No caso de 

precisarem atuar em outra função, os trabalhadores deveriam fazer outro curso que 

preparasse para tal, situação também requerida nos casos de evolução tecnológica 

que se desdobra na utilização de novas máquinas e equipamentos que igualmente 

demandam uma nova formação, como parte do aumento da produção e 

impulsionando a economia. 

E foi operacionalizando o papel da educação e sua importância na economia 

que Theodoro Schultz, professor na universidade de Chicago, criou a Teoria do 

Capital Humano, na década de 1950. Trata-se de uma “derivação da teoria 

econômica neoclássica e, ao mesmo tempo, uma atualização do axioma liberal do 

indivíduo livre, soberano e racional” (CATTANI, 1997b, p. 35). De acordo com essa 

teoria, a educação é elemento primordial capaz de potencializar a capacidade de 

trabalho e impulsionar o desenvolvimento econômico. Os investimentos em 

educação, capital humano, seriam fatores decisivos para o desenvolvimento 

econômico. Esses investimentos explicariam “as diferenças dos estágios de 

desenvolvimento entre os países e seriam capazes de reverter estas mesmas 

diferenças, além de propiciar a mobilidade individual” (FIDALGO; MACHADO, 2000, 

p. 326). 

 Para Cattani (1997b), a teoria do Capital Humano apresenta-se sob duas 

perspectivas articuladas. 

“Na primeira, a melhor capacitação do trabalhador aparece como fator de 

aumento de produtividade. A ‘qualidade’ da mão-de-obra obtida graças à formação 

escolar e profissional potencializaria a capacidade de trabalho e de produção” 

(CATTANI, 1997b, p. 35). 

 Na segunda, destacando as estratégias individuais com relação a meios e 

fins, 

 
cada trabalhador aplicaria um cálculo custo-benefício no que diz 
respeito à constituição do seu ‘capital pessoal’, avaliando se o 
investimento e o esforço empregados na formação seriam 
compensados em termos de melhor remuneração pelo mercado 
futuro (CATTANI, 1997b, p. 35). 
 

 A Teoria do Capital Humano teve um maior impacto no Terceiro Mundo, 

sendo considerada uma alternativa para alcançar o desenvolvimento econômico e 
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para reduzir as desigualdades sociais e para aumentar a renda dos indivíduos 

(FRIGOTTO, 1995; CATTANI, 1997b). 

 Com a ofensiva neoliberal27 empreendida nos anos 1980 e 1990, a Teoria do 

Capital Humano foi revitalizada, sendo reforçada pelos trabalhos de Gary Becker, 

também professor na Universidade de Chicago. Segundo esse professor, as 

diferenças de salário seriam de responsabilidade dos próprios trabalhadores. Ele 

defendia que a formação aumentaria a produtividade e que, quanto mais o indivíduo 

investisse na autoformação, na constituição do seu capital pessoal, maior valor de 

mercado teria (CATTANI, 1997b). 

 “A contribuição da mão-de-obra qualificada, até então subestimada no 

sistema taylorista-fordista, passou a ser valorizada para atender as novas 

necessidades das empresas” (CATTANI, 1997b, p.37). 

 Predomina nessa teoria o utilitarismo privatista regido pela lógica do lucro, 

legitimando as propostas neoliberais de esvaziamento do setor público, 

transformando a educação em um negócio submetido à lógica do mercado onde os 

processos educativos passam a ser de iniciativa empresarial atendendo a interesses 

particulares. As desigualdades sociais e as diferenças de renda seriam então de 

responsabilidade dos próprios indivíduos e o sistema educacional apenas 

responderia às demandas individuais, não tendo a atribuição de promover a 

igualdade de oportunidades (CATTANI, 1997b). 

 Baseado nessa teoria regida pela lógica do lucro que liga a educação à 

economia como um de seus pilares de desenvolvimento, acaba-se por abandonar o 

princípio de que a educação deve oferecer igualdade de oportunidades para todos, 

já que considera que o ponto de partida é igual e o que diferencia para a obtenção 

de melhores condições é a qualificação “buscada” por cada indivíduo, ou seja, o 

empenho individual, em contradição com os princípios defendidos pela escola 

politécnica/tecnológica de Marx ou unitária de Gramsci. 

 Também ligada às investidas neoliberais, sobretudo a partir da década de 

1990 onde se observa no Brasil um grande movimento de redução das funções do 

Estado, surgem novos ideais, como o da polivalência, das competências e da 

                                                           
27 Shiroma, Moraes e Evangelista (2001, p. 45) definem o neoliberalismo como transformações 
extensas e radicais promovidas por conservadores que efetivaram “a desregulamentação, a 
privatização, a flexibilização, o Estado mínimo”. 
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ideologia da empregabilidade, a partir do resgate da Teoria do Capital Humano e da 

potencialização da educação como grande elemento de superação econômica. 

Nesse contexto de políticas neoliberais, a “polivalência diz respeito a um tipo 

de perfil de qualificação humana, caracterizado pela capacidade do trabalhador de 

se mostrar funcionalmente flexível. A essa capacidade também se atribui o nome de 

multifuncionalidade” (FIDALGO; MACHADO, 2000, p. 254). Também poderíamos 

chamar de pluriprofissionalidade, já criticada por Marx desde o século XIX, por 

propor o treinamento dos operários no maior número possível de ramos de trabalho 

com objetivo de criar uma mão de obra flexível para o capital, de modo que se por 

introdução de novas máquinas ou por mudanças na divisão do trabalho, eles vierem 

a ser expulsos de um ofício, possam mais facilmente achar colocação em outro. 

Na busca pela superação dos limites apresentados pelo taylorismo/fordismo, 

a polivalência significa um avanço apenas relativo em relação ao perfil estreito e 

especializado antes requerido pelo processo de trabalho. Mesmo tendo a 

oportunidade de exercer funções diferentes, são observados limites e prescrições 

orientadas por princípios pragmáticos. Apesar de manejar equipamentos diferentes, 

atuar em equipe e ampliar sua visão do processo de trabalho, despertar sua 

curiosidade, iniciativa e atenção, isso não significa que o trabalhador terá ganhos 

significativos de qualificação. Isso porque poderá estar desempenhando funções 

simples em rotação com outros trabalhadores sem que tenham oportunidades para 

desenvolver suas potencialidades e os conhecimentos conceituais. Geralmente essa 

solução não traz a possibilidade de ir além dos requerimentos operacionais da ação 

e chances reais para exercer a criatividade e as capacidades de independência, 

autonomia e julgamento. Ao contrário, a polivalência e a multifuncionalidade podem 

implicar em uma maior intensificação do trabalho (FIDALGO; MACHADO, 2000). 

Para Deluiz (1996), podem existir “variantes” de polivalência dos 

trabalhadores, cuja amplitude abarca a polivalência espúria, a associada à 

multiqualificação ou a que se aproxima da politecnia.  

Na polivalência espúria, ocorre apenas o reagrupamento de tarefas pela 

supressão de postos de trabalho ou pelo enxugamento dos quadros das empresas 

com demissões, o que acarreta a intensificação do trabalho. 

 
A polivalência é, neste caso, associada à multifuncionalidade, na 
qual o trabalhador opera duas ou três máquinas semelhantes, que 
exigem os domínios dos mesmos princípios ou as mesmas 
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habilidades sem significar uma qualificação maior. Neste caso 
incluem-se, igualmente, a rotação de tarefas dentro de uma mesma 
atividade, o exercício de diferentes atividades com o mesmo nível de 
complexidade ou, ainda, de uma atividade principal e outras de 
complexidade menor (DELUIZ, 1996, p.4). 
 

A outra forma de polivalência, associada à multiqualificação, ocorre quando o 

trabalhador opera diferentes equipamentos, com diferentes métodos e instrumentos, 

sem restringir-se à alternância em vários postos de trabalho. Implica no aumento da 

qualificação, incorporação e transferência de conhecimentos, trabalho em equipe, 

auto-organização e participação, incluindo o conteúdo inovativo do trabalho que abre 

espaços para a criatividade do trabalhador (DELUIZ, 1996). 

Em um último sentido, a polivalência  

 
aproxima-se do conceito de politecnia, onde o trabalhador não 
apenas domina diferentes técnicas, equipamentos e métodos, mas 
conhece a origem destas técnicas, os princípios científicos e técnicos 
que embasam os processos produtivos, apreende as implicações do 
seu trabalho, seu conteúdo ético, compreendendo não só o "como 
fazer," mas o "porque fazer." Neste caso, a autonomia do trabalhador 
e sua participação no processo são enfatizados (DELUIZ, 1996, p.4). 
 

Pelo observado, dentre as exigências do mundo globalizado por uma 

especialização flexível, diante dos novos conceitos de produção onde a divisão 

técnica do trabalho se tornou menos evidenciada, “com a integração do trabalho 

direto e indireto, e a integração entre produção e controle de qualidade, onde o 

trabalho em equipe passou a substituir o trabalho individualizado e as tarefas do 

posto de trabalho foram eclipsadas pelas funções polivalentes”(DELUIZ, 1996, p.2), 

caberia à educação o papel de definição de qual modelo de educação/formação 

polivalente deveria ser adotado. Qual a concepção de educação que deveria ser 

seguida? Uma que contempla apenas as exigências imediatas do mercado diante da 

utilização de novas tecnologias e reestruturação da organização do trabalho ou outra 

que além desse aspecto se preocupa com uma formação mais ampla, intelectual e 

manual, que une teoria e prática, que promove uma formação tecnológica 

omnilateral? 

 Outra abordagem utilizada e defendida pelo Estado nas políticas públicas 

brasileiras na década de 1990 é a da pedagogia das competências. 

 Segundo Deluiz (1996), o conceito de competência começou a ser utilizado 

na Europa a partir dos anos 80. Não é um conceito preciso, nem é sempre 
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empregado com o mesmo sentido nas várias abordagens. Teve origem das Ciências 

da Organização e surgiu na conjuntura de crise do modelo de organização taylorista 

e fordista, mundialização da economia, exacerbação da competição nos mercados, 

exigências de melhoria da qualidade dos produtos e flexibilização dos processos de 

produção e de trabalho. “Neste contexto de crise, e tendo por base um forte 

incremento da escolarização dos jovens, as empresas passam a usar e adaptar as 

aquisições individuais da formação, sobretudo escolar, em função das suas 

exigências. (DELUIZ, 1996, p. 5). A aprendizagem seria então orientada para a ação 

e a avaliação das competências, baseada nos resultados observáveis, ou seja, os 

conhecimentos teóricos ou práticos deveriam ser utilizados para a tomada de 

decisão e resolução de um dado problema. Trata-se da mobilização de 

conhecimentos para a tomada de decisão focada no resultado. 

 Com essa proposta, o ensino deixa de ser organizado sobre os saberes 

disciplinados e passa a contar com uma organização voltada para as competências 

práticas que possam ser verificadas na execução de atividades e tarefas 

específicas. Trata-se de uma mudança no ensino que acaba levando-o a ser 

organizado para a prática, para a ação, para a execução de tarefas e resolução de 

problemas. 

 Para Deluiz (1996, p. 5), à luz das reflexões de Tanguy (1996)28, 

 
trata-se de uma pedagogia voltada para objetivos de referências (no 
ensino geral), referenciais (para o ensino profissional) e referenciais 
de atividades (nas empresas). O ensino técnico-profissional é, assim, 
voltado para objetivos definidos em termos de competências 
terminais a serem adquiridas ao final do curso, do ano, ou da 
formação, que são explicitamente detalhados e descritos em termos 
de saberes e ações. Essas competências devem ser avaliadas 
através de critérios de desempenho altamente especificados. 
 

Organizado por competências, o ensino fica centrado no saber-fazer, com 

todo o seu desenvolvimento voltado para as competências que devem ser 

trabalhadas e adquiridas em dados momentos do curso. Essas competências são 

definidas a partir do princípio de forte aproximação com o mercado, para a avaliação 

das tarefas e requisitos que este exige. 

Devido a essa grande aproximação e organização curricular voltada para as 

competências, torna-se possível ainda a certificação das competências profissionais 

                                                           
28 TANGUY, L. Les usages sociaux de la notion de competénce. Sciences Humaines. Hors. Série 
n.12, fev. /mar., 1996, p.62-65. 
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alcançadas pelos alunos trabalhadores no desempenho de suas funções nas 

empresas. 

 
A certificação das competências surge, então, como forma de 
reconhecer as competências dos trabalhadores, que são sempre 
provisórias e devem ser constantemente avaliadas por organismos 
constituídos para tal fim. Neste caso, a educação continuada na 
empresa e a formação em alternância em instituições de formação 
profissional, representariam uma maneira de manter atualizada uma 
"carteira de competências" (DELUIZ, 1996, p.5). 
 

 Deluiz (1996) manifesta ainda a preocupação com a adoção do conceito de 

competência de forma acrítica e, aponta três riscos que devem ser destacados. 

 O primeiro deles é a “visão adequacionista da formação, voltada para o 

atendimento exclusivo às necessidades da reestruturação econômica e às 

exigências empresariais” (DELUIZ, 1996, p.6). Desta forma, ao ignorar a formação 

do sujeito-político, uma abordagem restritiva das competências torna-se 

instrumentalizante e tecnicista. Para Deluiz (1996, p.5) “os critérios de eqüidade, 

bem-estar coletivo, democratização da sociedade devem estar presentes e orientar 

não só a educação geral, mas o ensino técnico-profissional e a educação 

permanente”. 

Se as competências forem construídas para atendimento às necessidades 

estritas do mercado de trabalho ou para as exigências das tecnologias, a formação 

profissional estará desconhecendo que as competências dos trabalhadores são 

também fruto das relações sociais e que existem, portanto, limites e possibilidades 

de colocá-las em ação no processo produtivo. Faz-se então importante o exercício 

da problematização, da autonomia, da discussão, da negociação e da participação 

nos espaços das instituições de formação profissional (formação valorizadora) de 

modo a tentar propiciar aos alunos uma experiência a ser buscada e conquistada, 

também, nos seus espaços de trabalho, com exigências de constituição de uma 

organização de trabalho qualificadora (DELUIZ, 1996). 

O segundo risco constitui-se na abordagem individualizada e individualizante 

que se faz da noção de competência. “É preciso ressaltar que as competências, se 

têm um conteúdo subjetivo, individual, são construídas ao longo da trajetória da vida 

profissional do trabalhador, o qual partilha de experiências e práticas coletivas” 

(DELUIZ, 1996, p.5). E se algumas das competências dos trabalhadores só podem 

ser articuladas e desenvolvidas em situações de grupo, parece um paradoxo que a 
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avaliação das competências e a sua certificação se concentre nos resultados 

individuais. Por outro lado, essas avaliações individualizadas e “os acordos 

particulares entre empregador e empregado em termos de uma ‘carteira de 

competências’ enfraquecem a negociação coletiva em proveito do individual e 

desmobiliza a ação sindical” (DELUIZ, 1996, p.5). 

Finalmente, como terceiro risco à adoção do conceito de competência de 

forma acrítica, está a preocupação com o produto (resultados) e não com o processo 

de construção das competências. “Como se estruturam? Como se adquirem e como 

se transmitem? Quem determina quais as competências necessárias ao trabalho e 

quais os seus conteúdos?” (DELUIZ, 1996, p.5). 

 Pelo exposto, a formação e certificação por competências pode ser 

desenvolvida e organizada de diferentes formas, com suas potencialidades e riscos 

inerentes à concepção ora adotada. Defendemos aqui a opção por uma formação 

ampla, omnilateral, que coopere para a formação além do saber-fazer, além das 

competências individuais para o desempenho de funções no mercado de trabalho. 

Defende-se uma formação que una teoria e prática, numa dimensão que não 

trabalhe apenas no desenvolvimento individual, mas também no coletivo e no 

desenvolvimento cultural e intelectual, para além da simples capacidade de resolver 

problemas imediatos e inerentes ao mercado de trabalho. Uma formação para o 

trabalho, não para o emprego: uma formação politécnica/tecnológica, tendo o 

trabalho como princípio educativo. 

 Identificar nas políticas educacionais voltadas para os CSTs e nos cursos 

pesquisados no Estado do Rio de Janeiro se é definida a formação por 

competências e como ela é implementada constitui um importante instrumento de 

análise para traçar a concepção de educação adotada no contexto da produção de 

textos e da prática, parte do objetivo principal desta tese. 

 

 

1.4. A tecnologia e a educação tecnológica 

 

Para sistematizar conceitualmente tecnologia e verificar sua relação com a 

educação tecnológica, utilizou-se das considerações e dos apontamentos de Lima 

Filho e Queluz (2005). 
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O ponto de partida para a análise de Lima Filho e Queluz (2005) é a relação 

trabalho e educação e a relação trabalho, ciência e tecnologia. 

Consideram o trabalho em sua dimensão ontológica, como categoria 

constitutiva do ser social, tal como Lukács (1981). Para Lima Filho e Queluz (2005, 

p.2-3), nesta dimensão 

 
o trabalho é processo coletivo e social mediante o qual o homem 
produz as condições gerais da existência humana. Ao produzir tais 
condições, em confronto com a natureza e com as suas próprias 
condições históricas e sociais – o que envolve um processo 
teleológico mediante o que os homens atuam, conforme suas 
necessidades e em confronto com as possibilidades e as condições 
em que se encontram – o ser que trabalha faz-se social, sujeito da 
construção de si, do mundo e das relações sociais, tanto de sua 
produção material, quanto intelectual (Marx, 197829). 
 

 Também consideram o trabalho em sua dimensão histórica, “que o faz 

assumir características específicas e determinadas conforme as diferentes relações 

sociais de produção construídas ao longo da história da humanidade” (LIMA FILHO; 

QUELUZ, 2005, p. 3). Na sua forma histórica degradada e alienada sob domínio das 

relações capitalistas de produção, o trabalho assume uma dimensão contraditória, 

ao passo que é promotor de condições necessárias à vida, à satisfação das 

necessidades humanas; e que é produtor de mercadorias, valor de troca, necessário 

ao processo de reprodução e valorização do capital. 

 Considerando a centralidade do trabalho nas dimensões ontológicas e 

históricas, constituindo processos contraditórios de construção e de alienação de 

sujeitos sociais, Lima Filho e Queluz (2005) entendem a categoria trabalho como 

fonte de apropriação de conhecimentos e saberes, ou seja, como princípio educativo 

tal como definido em Gramsci (1978). Nesse sentido, a educação que tem o trabalho 

como princípio educativo é  

 
processo histórico de humanização e de socialização competente 
para a participação na vida social e, ao mesmo tempo, processo de 
qualificação para o trabalho, mediação a apropriação e construção 
de saberes e conhecimentos, de ciência e cultura, de técnicas e 
tecnologia” (LIMA FILHO;QUELUZ, 2005, p. 3). 
 

 Quanto à relação entre trabalho, ciência e tecnologia, Lima Filho e Queluz 

(2005, p.3) destacam a sua importância para a sociabilidade humana, uma vez que 

                                                           
29 MARX, Karl. O Capital. L.1, v.1, São Paulo: Difel, 1978. 
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a construção da ciência e da tecnologia é um processo integrado ao processo de 

desenvolvimento de um “conjunto de práticas sociais e históricas, de saberes tácitos 

e de conhecimentos sistematizados que permitem a satisfação das necessidades 

humanas” e ao mesmo tempo produzem continuamente novas necessidades 

mediante extensão das possibilidades e potencialidades humanas. Dessa forma, o 

desenvolvimento científico e tecnológico é o desenvolvimento da ciência do trabalho 

produtivo – “processo de produção e apropriação contínua de conhecimentos, 

saberes e práticas pelo ser social no devir histórico da humanidade” (LIMA FILHO; 

QUELUZ, 2005, p.4). 

 Consideram a ciência e a tecnologia como “construções sociais complexas, 

forças intelectuais e materiais do processo de produção e reprodução social” (LIMA 

FILHO; QUELUZ, 2005, p.4). E como processo social, 

 
participam e condicionam as mediações sociais, porém não 
determinam por si só a realidade, não são autônomas, nem neutras e 
nem somente experimentos, técnicas, artefatos ou máquinas; 
constituem-se na interação ação-reflexão-ação de práticas, saberes 
e conhecimentos: são, portanto, trabalho, relações sociais 
objetivadas (LIMA FILHO; QUELUZ, 2005, p.4). 
 

 Compreendido o ponto de partida de suas análises, Lima Filho e Queluz 

(2005) destacam que a tecnologia está muito presente no cotidiano, em todas as 

dimensões da vida social e que, por isso, assume papel central na sociabilidade, na 

produção da realidade e do imaginário (universo real e simbólico). Chamam a 

atenção para as diferentes representações que a tecnologia pode ter, com uma 

mescla de fascínio e mal-estar, o que pode a partir do senso comum e do 

conhecimento sistematizado por algumas perspectivas filosóficas até mesmo 

sacralizar ou demonizar essa tecnologia. Para eles, “a força do discurso determinista 

tecnológico na sociedade industrial é diretamente proporcional aos processos de 

alienação advindos das desiguais relações sociais de produção” (LIMA FILHO; 

QUELUZ, 2005, p.5). 

 Defendem que se evite uma visão fatalista acerca da tecnologia, uma posição 

determinista que considere os sistemas tecnológicos como se fossem dotados de 

autonomia, chegando a dominar a vida humana. A tecnologia deveria então ser 

contextualizada em relação à situação e aos sujeitos sociais, fugindo do 

determinismo tecnológico e suas variantes. 
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 Ressaltam que o contexto sócio-histórico da atualidade, no qual a tecnologia 

e a sociedade da informação assumem uma posição de centralidade real e 

discursiva, é o contexto da chamada globalização. Globalização essa que expressa 

o estágio atual das relações capitalistas de produção e no qual o pós-modernismo 

representa a lógica cultural dominante. Nessa conjuntura, o capital assume liberdade 

plena e mobilidade para busca das melhores e mais vantajosas condições para a 

sua valorização e reprodução ampliada, frente a uma relativa imobilidade do 

trabalho. 

 Destacam ainda o caráter polissêmico do conceito de tecnologia, tal como os 

conceitos de globalização e outros termos, como “sociedade da informação, 

competitividade, inovação, flexibilidade, gestão, empregabilidade, etc” (LIMA FILHO; 

QUELUZ, 2005, p.11). 

 Dentre a vasta diversidade de sentidos, significados e apropriações, Lima 

Filho e Queluz (2005, p. 13) identificam duas matrizes conceituais principais acerca 

da tecnologia: 

 
(i) A matriz relacional, que compreende a tecnologia como 
construção, aplicação e apropriação das práticas, saberes e 
conhecimentos; 
(ii) A matriz instrumental, que compreende a tecnologia como 
técnica, isto é, como aplicação prática de saberes e 
conhecimentos. 
 

As três características principais que opõem estas duas matrizes conceituais 

são: a relação da tecnologia com o trabalho; a compreensão acerca do 

desenvolvimento científico e tecnológico; e a relação entre a tecnologia e a 

sociedade (LIMA FILHO; QUELUZ, 2005). 

Na matriz conceitual relacional (ou plena) de tecnologia, são observadas as 

seguintes características: 

 
a) integração de trabalho, tecnologia e ciência: trabalha com o 
conceito de práxis (integração teoria e prática, isto é, ação-reflexão-
ação), tecnologia como extensão das possibilidades e 
potencialidades humanas; 
b) desenvolvimento científico e tecnológico: desenvolvimento da 
ciência do trabalho produtivo, isto é, processo histórico de 
apropriação contínua de saberes, conhecimentos e práticas pelo ser 
social; 
c) a ciência e a tecnologia são construções sociais complexas: 
ciência e tecnologia são forças intelectuais e materiais do processo 
de produção e reprodução social; participam e condicionam as 
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mediações sociais; são trabalhos e relações sociais objetivadas 
(LIMA FILHO; QUELUZ, 2005, p. 24). 
 

 Já na matriz conceitual instrumental (ou reduzida) de tecnologia, considera-se 

que: 

 
a) tecnologia e trabalho são aplicações da ciência: dissociação teoria 
e prática, tecnologia como externalidade, hierarquizada pela ciência; 
b) desenvolvimento tecnológico: processo de aplicação ou 
desenvolvimento de processos ou protótipos direcionados a fins 
úteis, revelando assim um reducionismo conceitual e pragmatismo 
operacional; 
c) determinismo tecnológico: concebe a separação entre tecnologia 
(que produz impactos) e sociedade (que os sofre); atribui autonomia 
e neutralidade à tecnologia, pois não a considera como relação 
social, mas sim como técnica, artefato ou máquina (LIMA FILHO; 
QUELUZ, 2005, p. 24). 
 

 Destas oposições conceituais, Lima Filho e Queluz (2005) destacam um 

ponto importante para a discussão: enquanto na relacional a tecnologia é 

compreendida como construção social complexa integrada às relações sociais de 

produção, na instrumental é atribuída especificidade e autonomia que não somente 

a concebe isolada das relações sociais, como em certa medida as determina. 

Compartilhamos da posição dos autores que essa atribuição é equivocada e que 

deriva de concepções filosóficas e epistemológicas que concebem uma cisão entre 

produção intelectual e material, entre teoria e prática. “Mais que cisão, concebe-se 

uma hierarquização de saberes e fazeres, na qual a teoria subordina a prática e o 

saber teórico determina o fazer” (LIMA FILHO; QUELUZ, 2005, p. 24). 

 Lima Filho e Queluz (2005, p. 24) defendem ainda que os discursos e 

concepções que advogam uma especificidade restrita do saber ou do fazer 

tecnológico correm o risco de transformar-se em uma espécie de reducionismo de 

dupla face. “Por um lado, reduz-se a tecnologia a mero campo de aplicação da 

ciência; por outro, submete-se a sociabilidade à dimensão tecnológica”. 

 Em relação ao primeiro reducionismo, entender a tecnologia como mero saber 

aplicado, é mais que uma ruptura epistemológica entre teoria e prática, pois 

“constitui na realidade uma elevação da teoria a uma condição de externalidade 

superior que subjuga a prática, considerando assim os fazeres e saberes produzidos 

no trabalho como fazeres e saberes secundários” (LIMA FILHO; QUELUZ, 2005, p. 

24). 
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 Quanto ao segundo reducionismo, o de conceber a tecnologia como algo 

externo às relações sociais e com a propriedade de determiná-las de fora, trata-se 

“do determinismo tecnológico que não é outra coisa senão expressão do 

determinismo social” (LIMA FILHO; QUELUZ, 2005, p. 25). 

 E resgatando a concepção de Marcuse (1979), afirmam que “o progresso 

técnico, a ciência e a tecnologia são necessidades e produções objetivas tanto para 

o capital quanto para o trabalho, tanto para o processo de dominação quanto para a 

possibilidade de emancipação” (LIMA FILHO; QUELUZ, 2005, p. 27). 

 Portanto, a busca pelo significado atribuído à tecnologia nas políticas públicas 

ao longo do período proposto e nos cursos pesquisados nesta tese também constitui 

um grande indício da concepção de educação que foi ou está sendo adotada na 

educação tecnológica de graduação. 
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FORMAÇÃO DE TECNÓLOGOS NO 

BRASIL E SUAS CONCEPÇÕES DE EDUCAÇÃO 

 

Conforme indicado anteriormente, na Introdução, os CSTs contribuíram 

significativamente na expansão do ensino superior brasileiro nas últimas duas 

décadas. É observado o crescimento do número de ingressantes, de matriculas, de 

cursos e de concluintes, com destaque para alguns indicadores maiores do que os 

dos cursos de bacharelado e de licenciatura no mesmo período. 

Mas se por um lado esses indicadores, sobretudo os dos últimos Censos da 

Educação Superior disponibilizados, apontam para um significativo crescimento da 

oferta desses cursos de graduação tecnológica, sugerindo uma boa aceitação por 

parte dos graduandos, do mundo do trabalho e da sociedade, por outro não retratam 

as contradições presentes desde o início da sua oferta. 

Tais contradições passam pela concepção de formação, tempo de 

integralização dos cursos, perfil dos graduandos, empregabilidade e postos de 

trabalhos ocupados pelos egressos, dentre outros elementos que emergem em 

dados momentos da sua história de oferta e que em alguns casos foram superados 

ou ressignificados.  

Buscando a análise desses caminhos (ou descaminhos em certos momentos 

da história), será resgatado o surgimento da oferta desses cursos no Brasil, a 

concepção de educação tecnológica de graduação no início da década de 1990, e 

uma análise mais detalhada de importantes políticas públicas e ações desenvolvidas 

no Brasil nos últimos 20 anos (1996-2016) neste campo da EPT, no intuito de 

identificar a concepção de educação implícita nestes instrumentos, contemplando o 

contexto da produção de textos (BOWE; BALL; GOLD, 1992; BALL, 1994). 

 

 

2.1. Histórico dos Cursos Superiores de Tecnologia: surgimento e 

transformações 

 

A formação profissional tecnológica de nível superior começou a ser ofertada 

no Brasil na década de 1960, como parte de políticas nacionais de modernização 

associadas ao capital estrangeiro. No início dessa década emergiram discussões 

sobre a necessidade da reformulação do ensino superior no Brasil e algumas 
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propostas governamentais foram apresentadas para oferta de cursos de graduação 

diferentes dos tradicionais, com duração mais curta.  

Em um dos estudos desenvolvidos na época, em 1962, o então Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) em convênio com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

realizou uma pesquisa estimulada pela Organização dos Estados Americanos (OEA) 

para seus países membros. Essa pesquisa, intitulada “O trabalho do engenheiro e 

técnicos na indústria e sua formação”, serviu como base para que a Diretoria do 

Ensino Superior (DES), posteriormente Departamento de Assuntos Universitários 

(DAU) do MEC, elaborasse planejamento para oferta de cursos prevendo duas 

categorias de engenheiros, diferenciadas pela duração dos cursos (BRANDÃO, 

2013). 

Uma categoria desses cursos (já existente), com duração de cinco anos, seria 

a responsável por formar os engenheiros obedecendo aos currículos fixados pelo 

Conselho Federal de Educação (CFE), formando profissionais para a pesquisa, 

desenvolvimento e elaboração de projetos. A nova categoria de cursos, com 

duração de três anos, formaria o engenheiro de operação, com enfoque mais 

voltado para a prática, para a execução. O parecer n. 25/65 do CFE autorizou essa 

oferta e definia, segundo Brandão (2006, p.4): 

 
A engenharia de operação será então definida como uma “formação 
profissional tecnológica, de nível superior”, em cursos com duração 
de 3 anos – em oposição aos “cursos de formação profissional 
científica, que não se confundem com os primeiros por exigirem 
preparação científica muito mais ampla e, em conseqüência, maior 
duração”, isto é, de 5 anos (Parecer 25/65, apud Nascimento, 1987: 
p.4030). 
 

Surgia então no Brasil a formação profissional tecnológica de nível superior a 

partir da oferta destes cursos de engenharia de operação. Para Brandão (2006, p.5), 

fica claro que o objetivo desta nova política de educação no nível superior (iniciada 

antes do golpe militar de 1964, mas reafirmada a partir daí) era “formar profissionais 

que não precisavam pensar, nem crítica nem cientificamente, deveriam apenas 

reproduzir, operar e manter a tecnologia e os processos industriais que o país 

importava, principalmente, dos Estados Unidos da América”. Ressalta ainda que os 

                                                           
30 NASCIMENTO, Oswaldo. O ensino industrial no Brasil: 75 anos do ensino técnico ao ensino 
superior. RJ, SENAI/DN/DPEA, 1986. 
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dirigentes já buscavam referências para este tipo de formação superior nas 

experiências de outros países. 

Os projetos desses novos cursos de tempo reduzido no Brasil tiveram apoio 

da Fundação Ford que defendia a transferência31 de um modelo de curso superior já 

ofertado nos Estados Unidos para qualificar profissionais adequados à operação das 

tecnologias que o Brasil importava. A proposta era de um modelo de curso superior 

(no sentido que se tem acesso após a escola secundária, porém de nível 

intermediário e com terminalidade, tais como os oferecidos nos Estados Unidos 

através dos Junior Colleges, Technical Colleges e os Community Colleges 

(BRANDÃO, 2006, 2013). Importante destacar que esses cursos ofertados nos 

Estados Unidos não possuíam equivalência com cursos de graduação, sendo 

considerados como cursos pós-médios, sendo superiores ao ensino médio, mas em 

nível anterior ao de graduação. Em analogia, seriam como os atuais cursos técnicos 

de nível médio na forma subsequente, para quem já concluiu o ensino médio. 

Essa transferência de experiências de outros países é frequentemente 

defendida pelas agências internacionais, tais como o Banco Internacional de 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), sob a justificativa de promover a circulação do conhecimento. 

Beech (2012) esclarece que após a Segunda Guerra Mundial estas agências 

passaram a adotar a educação como área prioritária de suas propostas. 

A particularidade da visão de educação do Banco Mundial, quando 

comparada à das outras duas instituições, é a sua grande ênfase nos problemas 

econômicos, propondo que as reformas educacionais sejam orientadas para 

acompanhar as estruturas econômicas, baseando-se fortemente na teoria do capital 

humano. 

Além das articulações no Governo Federal para oferta dos cursos de 

Engenharia Operacional, verificou-se uma articulação da Fundação Ford com a 

                                                           
31 São adotados nesta pesquisa os conceitos de transferência, tradução e transformação 
estabelecidos por Cowen (2012, p. 410): “(a) transferência diz respeito a uma ideia ou prática ou 
instituição educacionais (por exemplo, universidade) que se move de um lugar para outro, além dos 
limites internacionais legais; (b) tradução é o esforço (pelo ‘exportador’ ou pelo ‘importador’) para 
mudar práticas, ideias ou instituições educacionais de modo que se ajustem ao novo contexto; (c) 
transformação diz respeito ao que acontece com algo que foi transferido e, depois de duas ou mais 
décadas, foi modificado no novo contexto”. 
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Escola Técnica Federal da Guanabara (atual Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET/RJ) para oferta de cursos 

superiores de nível intermediário, gratuitos e destinados a pessoas que não 

pudessem pagar por uma educação de nível superior. A ideia era ofertar esses 

cursos superiores na rede de Escolas Técnicas Federais (ETFs) em todo o Brasil. 

Essa oferta de uma formação intermediária entre o nível médio e o nível superior 

atenderia aos objetivos de formação rápida de mão de obra para utilização de 

tecnologia importada no sistema econômico de capitalismo dependente bem como 

diminuiria as pressões populares por vagas nas universidades, já que alcançariam 

um nível superior ao médio. 

Nesse ínterim, em outra ação para extensão da oferta dos cursos de 

engenharia de operação, que originalmente eram ministrados apenas por 

universidades, um grupo de trabalho da Diretoria do Ensino Industrial (DEI) sugeriu, 

em 1967, a oferta dos cursos de curta duração para formação básica de nível 

superior pelas ETFs. Seria uma saída para a expansão desta oferta uma vez que as 

universidades e os órgãos de representação profissional dos engenheiros faziam 

grande oposição a esses cursos de formação reduzida. As universidades, porque 

consideravam o tempo de formação limitado, e os engenheiros por não aceitarem 

que um curso bem mais curto e sem a mesma base científica que o seu pudesse 

formar também engenheiros como eles (BRANDÃO, 2006). 

Em 1968, com a publicação da Lei n. 5.540 de 28 de novembro, instituiu-se a 

Reforma Universitária no Brasil, que abriu formal e legalmente o espaço para a 

oferta de cursos superiores de curta duração. Trata-se do marco legal necessário 

para legitimar e ampliar a oferta de cursos superiores de formação intermediária 

para atender os interesses do capital nacional e internacional no Brasil. De acordo 

com o artigo 23 desta lei, “Os cursos profissionais poderão, segundo a área 

abrangida, apresentar modalidades diferentes quanto ao número e à duração, a fim 

de corresponder às condições do mercado de trabalho” (BRASIL, 1968). E no 

parágrafo primeiro deste mesmo artigo, define: “Serão organizados cursos 

profissionais de curta duração, destinados a proporcionar habilitações intermediárias 

de grau superior” (BRASIL, 1968). 

A partir dessas definições, outras diferentes propostas que estavam em 

estudo no país se concretizaram, além da Engenharia Operacional que já era 

ofertada. 
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No Estado de São Paulo, por exemplo, estudos realizados destacavam e 

analisavam as experiências de educação tecnológica da França, do Japão, além da 

dos EUA. Era ainda referenciada e estudada a possibilidade de criação de uma rede 

de escolas nos moldes dos Colleges of Advanced Technology da Inglaterra. Em 06 

de outubro de 1969, o governo do Estado criou então o Centro Estadual de 

Educação Tecnológica de São Paulo, mais tarde chamado de Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza. Este centro teve aprovado em 1970 pelo CFE 

os planos de curso propostos, que contemplavam os chamados “cursos técnicos de 

nível superior”. Não se tratava de cursos de engenharia de operação, apesar de 

apresentarem uma duração menor do que os cursos superiores existentes. Os 

cursos propostos deveriam ter uma carga horária total de 2450 horas-aula e 

realizados em dois anos (BRANDÃO, 2006), em um modelo diferente dos cursos de 

engenharia tradicionais e também das de operação. Verifica-se nesses cursos uma 

proposta, estrutura e carga horária bem próxima dos CSTs ofertados atualmente no 

Brasil, apesar de serem chamados à época nestas instituições paulistas de “cursos 

técnicos de nível superior”. Segundo Brandão (2006, p.6), “esta instituição foi uma 

das poucas que manteve cursos superiores com curta duração ao longo da década 

de 1990, isto é, antes da reforma educacional por que vem passando o Brasil a partir 

de 1996”. 

Mais adiante, em 1971, a partir de um acordo do MEC com o BIRD, ocorreu 

empréstimo neste banco para financiamento de um programa de ensino médio 

profissional e ensino superior de curta duração, incluindo a construção de prédios, 

laboratórios e equipamentos para essa oferta, bem como a preparação de recursos 

humanos. Para Brandão (2013, p. 319), “tratava-se do avanço daquele projeto inicial 

– educacional, com base em determinado modelo econômico – defendido pela 

Fundação Ford e adotado pelo regime militar e pelos dirigentes que lhe 

representavam”. 

Em junho desse mesmo ano foi criada a Comissão de Administração do 

Programa de Ensino Médio (Profissional) e Superior de Curta Duração (Engenharia 

Operacional), ligada ao Departamento de Ensino Médio (DEM). Tratava-se de um 

programa (conhecido como PRODEM) criado para assumir os objetivos firmados 

com o BIRD. Esse mesmo projeto tinha a incumbência de cuidar do ensino 

profissional médio e do ensino superior de curta duração. Destaca-se o fato deste 
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projeto que abrangia os cursos superiores de curta duração ficar ligado ao DEM e 

não ao DAU. Para Brandão (2013, p. 320),  

 
observa-se que, na estrutura governamental, os objetivos de 
criação/expansão dos cursos e Centros de Engenharia de Operação 
não faziam parte de uma política diretamente voltada aos “assuntos 
universitários”, mas sim ao nível médio da educação (ou pós-
secundário) e à educação profissional. 
 

Ao DAU coube a tarefa de formação do Grupo Setorial de Tecnologia (GST), 

responsável pelo projeto de governo para a expansão do ensino superior não 

universitário através do incentivo aos cursos superiores de curta duração. O MEC 

então criou e adotou em nível nacional uma política de incentivo à implantação e 

desenvolvimento das carreiras de curta duração, integrante do Planejamento 

Setorial – Projetos Prioritários 1970/1973 e tendo continuidade no MEC/DAU através 

do Plano Setorial para 1975/1979. 

Pelo exposto, verifica-se que a responsabilidade pela expansão, implantação 

e execução das políticas públicas era do DAU, enquanto que a execução e 

realização das tarefas previstas no convênio MEC/BIRD I era do DEM que tratava no 

âmbito do MEC das ações ligadas ao ensino médio, o que gerava uma grande 

contradição: esses cursos intermediários ditos de nível superior eram afinal 

equivalentes a cursos de graduação?  

Tal contradição inicial na organização do MEC para oferta desses cursos 

contribuía para a indefinição da resposta a esta e a outras perguntas relacionadas à 

valorização e reconhecimento dos profissionais egressos que margeavam entre a 

formação em um curso técnico pós-médio (conforme proposto pela Fundação Ford 

com a transferência do modelo americano) ou curso superior de curta duração tal 

como as engenharias de operação (ao que parece uma transformação do modelo 

traduzido para atender às pressões e necessidades do país). 

A denominação “Cursos Superiores de Tecnologia” passou a ser adotada 

oficialmente apenas em 1973, quando o CFE emitiu o Parecer n. 1.060/73 sobre a 

formação de técnicos de nível superior. O parecer afirma que 

 
Parece conveniente que os cursos técnicos de nível superior na área 
da Tecnologia passem a ser chamados “Cursos Superiores de 
Tecnologia”, dando-se aos diplomados pelos mesmos a 
denominação de ‘Tecnólogos’. A primitiva denominação é muito 
extensa e até o presente tem dado alguma confusão com os 
“Técnicos de Nível Médio”, apesar do qualitativo “de Nível Superior”. 
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De outro lado, a denominação de “Tecnólogo” [como vêm sendo 
ultimamente chamados], além de concisa, parece traduzir melhor o 
profissional diplomado por instituição que objetive a formação de 
especialista em determinado ramo da tecnologia (BRANDÃO, 2013, 
p. 321). 
 

Em 1975, o CFE aprovou o Parecer n. 1.589/75 que tratava da criação dos 

Centros de Educação Tecnológica com base em um documento encaminhado pelo 

DAU. Era a sinalização da opção pela implantação de Centros de Tecnologia tal 

como o criado pelo Governo do Estado de São Paulo. E foi a partir dessa aprovação 

que o MEC organizou um Centro Tecnológico para oferta de Cursos Superiores de 

Tecnologia de curta duração no Estado da Bahia, em convênio com a Fundação 

Centro de Educação Técnica da Bahia (CETEBA), uma instituição estadual. Surgia 

então o Centro de Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC-BA), o primeiro centro 

criado a nível federal, a partir da Lei n. 6.344 de 06 de julho de 1976 (BRASIL, 

1976). “A esse Centro caberiam, de acordo com a lei, exclusivamente, atividades 

voltadas para os cursos superiores de tecnologia (ou de formação de tecnólogos), 

destacando-se aí a caracterização destes cursos – intensivo e terminal” (BRANDÃO, 

2013, p. 323). 

Em 1978, com a criação de três Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFETs) a partir da transformação das escolas técnicas de Minas Gerais, do 

Paraná e Celso Suckow da Fonseca (BRASIL, 1978), o MEC concretizou o previsto 

no acordo com o BIRD, efetivando duas políticas de cursos superiores de curta 

duração: os de Engenharia Operacional e os de Tecnologia. Posteriormente, ainda 

no final dos anos 70, essas políticas foram descontinuadas, os cursos de 

Engenharia de Operação substituídos pelos de Engenharia Industrial de graduação 

plena e os CSTs passaram a perder atratividade devido à falta de apoio para 

regulamentação da profissão, definição de atribuições junto aos conselhos de 

classe, dentre outras dificuldades em reconhecê-los como de nível superior – de 

graduação. 

No início da década de 1990, após longo período com oferta reduzida dos 

CSTs e sem a implantação de políticas públicas de incentivo à sua oferta, o MEC 

desenvolveu alguns trabalhos e desencadeou ações para a retomada da oferta 

desses cursos como parte de um plano para readequação da educação profissional.  
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Dentre essas ações, no Governo Collor32 em 1991, a Secretaria Nacional de 

Educação Tecnológica (SENETE), atual SETEC, elaborou a proposta de criação de 

um Sistema Nacional de Educação Tecnológica, em paralelo ao Sistema Nacional 

de Educação. Para Kuenzer (2007, p. 40), esta proposta elaborada com o apoio da 

Secretaria de Ciência e Tecnologia  

 
insere-se no contexto mais amplo das políticas do Governo Collor, 
que preveem a necessidade de um aporte maciço de recursos para o 
desenvolvimento de novas tecnologias e para a formação de 
recursos humanos capazes de desenvolvê-las por intermédio de um 
sistema de ensino diferenciado, em paralelo, inclusive na gerência, 
ao Sistema Nacional de Educação. 
 

A criação de dois sistemas nacionais de educação evidenciava a dualidade 

entre sistemas de ensino diferenciados para a classe dirigente e a classe 

trabalhadora. Era a “reafirmação de um dos princípios básicos da velha escola dual: 

para os pobres e desvalidos, deficientes e marginalizados, a escola do trabalho e o 

exercício de funções subalternas no processo produtivo” (KUENZER, 2007, p. 47). 

Pela proposta, o Sistema Nacional de Educação Tecnológica deveria 

abranger as instituições de ensino do setor público federal, estadual e municipal das 

instituições particulares envolvidas na oferta de educação tecnológica, incluindo o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), ofertando as seguintes modalidades: 

 
• Qualificação ocupacional dirigida a adolescentes e adultos que 

não tiveram oportunidade de freqüentar a escola regular e para 
os que, complementando o primeiro grau, queiram ter formação 
específica para o exercício de uma ocupação, que ocorrerá 
independentemente da formação escolar; 

• Educação prática em nível de primeiro grau: integrada ao 
currículo de primeiro grau, poderá ocorrer de diversas formas, 
incluindo sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho, 
propiciando experiências práticas na área tecnológica; 

• Formação técnica de nível médio, oferecida nas escolas de 
segundo grau, que ofertam profissionalização em áreas definidas 
(Escolas Técnicas); esta formação supõe que os conhecimentos 
técnico científicos respaldam-se na educação geral; 

• Formação técnica de nível superior, destinada à preparação de 
tecnólogos pelo domínio de métodos e processos de trabalho 

                                                           
32 O governo do presidente Fernando Collor de Mello teve início em 15 de março de 1990 e 
encerramento em 29 de dezembro de 1992 quando renunciou ao cargo em meio ao processo de 
impeachment que fora aberto em 01 de outubro do mesmo ano, causando seu afastamento no dia 
seguinte. Assumiu em seu lugar para continuidade do governo o então vice-presidente Itamar Franco 
(1992-1994). 
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adquiridos mediantes disciplinas específicas, práticas em 
laboratórios, em oficinas e estágios; 

• Formação profissional superior oferecida pelas universidades nos 
cursos plenos, que propiciam formação mais geral abrangente, 
preparando não só para o exercício profissional, como também 
para a investigação científica (BASTOS, 1991a, p. 9 apud 
KUENZER, 2007, p. 41-42) 33. 
 

No que se refere especificamente aos CSTs, observa-se a defesa de uma 

formação técnica de nível superior voltada para a prática, de modo diferenciado dos 

cursos superiores plenos oferecidos pelas universidades que deveriam proporcionar 

uma formação geral mais abrangente, preparando tanto para o exercício profissional 

quanto para a investigação científica, reforçando a dualidade educacional para além 

da divisão dos sistemas nacionais de educação, ou seja, ratificando a dualidade 

entre os cursos de mesmo nível, superior. Para Kuenzer (2007, p. 43), 

 
É interessante evidenciar, na proposta do Sistema Nacional de 
Educação Tecnológica, as concepções relativas ao velho princípio 
educativo, expressão da clássica forma de divisão do trabalho, que 
separa rigorosamente ciência de tecnologia, atividade teórica de 
atividade prática, pensar de fazer. 
 

Ainda segundo Kuenzer (2007, p. 45), a proposta deste Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica deixa claro o retorno ao princípio educativo humanista 

clássico. Nos CSTs isso fica evidente na defesa de “um forte componente ‘prático’ 

em detrimento do ‘científico’, como se fosse possível técnica sem ciência”. 

Outro aspecto importante sobre este Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica é a proposta de verticalização do ensino, de modo que é assegurada a 

continuidade dos estudos dentro do próprio sistema, do primeiro grau à pós-

graduação, estabelecendo “um continuum de oferta de ensino com rígida 

seletividade, na formação de recursos humanos na área tecnológica” (KUENZER, 

2007, p. 48), perpetuando as diferenças sociais. Gramsci já denunciara a dualidade 

educacional no século XX na Itália e defendia a escola unitária que deveria ser um 

tipo único de escola preparatória (elementar-média) que conduziria os jovens para a 

escola profissional, evitando a multiplicação e graduação dos tipos de escolas 

profissionais (GRAMSCI, 1978). 

                                                           
33 BASTOS, J. A. S. L. A. A Educação Técnico-Profissional: Fundamentos, Perspectivas e 
Prospectiva. Brasília: SENETE/MEC, 1991a. 
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Kuenzer (2007) ressalta ainda que a proposta de criação do Sistema Nacional 

de Educação Tecnológica elencava apenas alguns cursos para atendimento aos 

setores primários e secundários do mercado, se tornando estreito dentro de sua 

própria proposta por não contemplar todos os setores e áreas da economia, 

deixando de fora naquele momento os cursos de informática, de comunicação e de 

saúde, por exemplo. Além da limitação clara  

 
na conceituação do que é “tecnologia de ponta” a ser objeto dos 
cursos de formação, ainda é mais cristalina a discriminação das 
ciências sociais, humanas e pedagógicas, repondo-se a clássica 
antinomia entre humanismo e tecnologia. [...] Volta-se, portanto, ao 
sistema dual, com duas redes especificamente destinadas ou à 
formação de intelectuais, cientistas, teóricos – os pensadores – ou à 
formação de trabalhadores, técnicos, práticos – os executores 
(KUENZER, 2007, p. 50).  
 

Em outro documento da SENETE, dedicado aos CSTs, é ratificada a defesa 

do Sistema Nacional de Educação Tecnológica e apresentada de forma mais 

detalhada uma proposta para oferta destes cursos superiores (BASTOS, 1991b34). É 

resgatada a origem dos CSTs nas décadas de 1960 a 1980, enumeradas as 

principais dificuldades encontradas e tecidas algumas críticas à falta de políticas 

públicas e investimentos para a manutenção de oferta dos cursos.  

Dentre as dificuldades que perduravam até a década de 1990, Bastos (1991b, 

p. 24) citava: “rejeição por parte do mercado de trabalho; não aceitação pelas 

instituições, órgãos de classe e profissionais e pelas próprias empresas; número 

crescente de alunos desejando continuar seus estudos em nível de graduação, etc”. 

O diagnóstico realizado parece preciso, mas o documento revela sinais de 

compromisso incondicional com o capital quando opta pelo investimento em 

formação de nível intermediário, entre o nível médio e o superior. Se em 

documentos legais já apresentados e discutidos anteriormente existia certa confusão 

entre o modelo de formação proposto pela Fundação Ford e o efetivamente adotado, 

regulamentado e ofertado no Brasil, verifica-se neste documento da SENETE que a 

                                                           
34 A proposta específica para os CSTs (1991b), assim como a destinada para a educação técnico-
profissional de uma forma mais geral (1991a), publicadas pela SENETE, foi escrita pelo professor 
João Augusto de Souza Leão de Almeida Bastos, responsável pela implantação de diversos CSTs no 
país, Assessor Especial para Assuntos Universitários e Coordenador do Programa Nacional dos 
Cursos de Tecnólogos (1972-1975), primeiro diretor do CENTEC-BA (instituição inicialmente 
dedicada exclusivamente à oferta de cursos de graduação tecnológica), analista e assessor em 
diversos projetos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
atualmente professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 
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proposta era mesmo a de cursos de nível superior em relação ao técnico de nível 

médio, mas inferior ao do graduado na universidade. Esse posicionamento fica claro 

na proposta da SENETE ao afirmar:  

 
Os cursos superiores de tecnologia proporcionam habilitações 
intermediárias de nível superior, em modalidades específicas e 
profissionalizantes. Para melhor situar o técnico de nível superior no 
âmbito do quadro profissionalizante, à guisa de esclarecimento, vale 
identificá-lo a partir de três níveis de formação profissional: 
• o técnico de nível médio; 
• o técnico de nível superior; 
• o profissional graduado pela universidade 
[...] 
Esta modalidade de educação superior oferece aos indivíduos 
competências e qualificações, para as quais os estudos universitários 
tradicionais situam-se em nível mais elevado e teórico, enquanto o 
ensino de grau médio revela-se insuficiente para atender a gama 
complexa das aplicações tecnológicas (BASTOS, 1991b, p.12;14). 
 

Dessa forma, a partir da proposta de um sistema nacional de educação dual, 

conforme exposto anteriormente, apresentavam-se nesta concepção de educação 

profissional níveis de escolarização próprios, que caracterizavam e definiam o 

ensino profissional em diferentes níveis, mas que nem mesmo no seu mais alto nível 

considerava-se igual ao nível promovido pela graduação universitária, aproximando 

esse modelo proposto ao americano formatado pela Fundação Ford.  

Porém, são evidenciadas algumas diferenças entre o modelo implantado no 

Brasil e o proposto pela Fundação Ford: desde o momento inicial de oferta, os 

documentos legais referenciavam esses cursos tecnológicos como superiores, algo 

diferente do observado em outros países onde essa modalidade era ofertada, 

geralmente chamada simplesmente de formação pós-média ou pós-técnica, mas 

não de técnica de nível superior. Essa confusão preliminar na tradução do modelo 

importado parece ter criado desde o momento inicial de oferta uma transformação, 

uma vez que trazia a expectativa de uma formação dita de nível superior, apesar de 

se apresentar em um nível diferente da promovida pelas universidades.  

Ainda de acordo com a proposta da SENETE, o sistema de ensino dos CSTs,  

 
[...] organizado sob forma de instituições autônomas e 
especializadas, diferenciadas das universidades, tem como finalidade 
primordial formar, a curto prazo e através de cursos teórico-práticos, 
intensivos e terminais, profissionais preparados para enfrentar os 
avanços tecnológicos, no contexto das peculiaridades regionais e 
locais (BASTOS, 1991b, p. 61). 
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Chama a atenção, nessa definição, alguns aspectos já discutidos nesta 

pesquisa: a oferta dos cursos superiores através de um sistema próprio de 

instituições autônomas e especializadas, diferenciadas das universidades (o que 

gera críticas de manutenção de uma dualidade educacional no país de acordo com 

Kuenzer (2007)); a formação de curto prazo (alvo de muitas críticas quanto a 

adequação do curto espaço de tempo que impossibilitaria uma formação mais ampla 

– Brandão (2013)); a formação através de cursos teórico-práticos – uma mudança 

em relação aos textos legais das décadas anteriores que tratavam dos CSTs e 

defendiam cursos meramente práticos; os aspectos de intensividade e terminalidade 

dos cursos; a preparação para enfrentar os avanços tecnológicos; e por fim a 

aproximação defendida reiteradamente com os arranjos produtivos locais e 

regionais. Trata-se de uma definição sucinta, mas que estabelece de forma objetiva 

o que se esperava do sistema nacional que ofertava os CSTs naquela época. 

Além de propor uma formação intermediária, não equivalente ao nível do 

graduado pela universidade, a SENETE defendia que essa formação fosse voltada 

para as tarefas de execução, tais como as desenvolvidas pelos técnicos de nível 

médio, no contexto das atividades práticas, deixando para os profissionais 

graduados nos cursos plenos das universidades as tarefas de investigação científica 

e desenvolvimento de pesquisa. Os tecnólogos deveriam então desenvolver tarefas 

técnicas e tecnológicas mais específicas e que exigissem maior conhecimento do 

que as desenvolvidas pelos técnicos de nível médio, mas sem deter as prerrogativas 

da pesquisa e investigação científica que seriam destinadas aos graduados nas 

universidades. Esse quadro profissionalizante fica claro nas seguintes definições:  

 
O técnico de nível médio, preparado em nível de 2º grau, com uma 
profissionalização respaldada por um lastro de educação geral, seria 
aquele profissional preparado com conhecimentos técnico-científicos 
mais simples. Sua profissionalização concentra-se no nível de 
instrumentalização mais geral, numa área definida, possibilitando-lhe 
a aplicação na prática de outros conhecimentos. Supera, em termos 
técnicos, a capacitação profissional para a aprendizagem de ofícios, 
como acontece com as pessoas treinadas em entidades como o 
SENAI, SENAC e outras. Nessa categoria estão os técnicos 
formados pelas Escolas Técnicas, reconhecidamente, de melhor 
nível técnico, mas que não ultrapassa o 2º grau. 
O técnico de nível superior, por sua vez é um profissional de 
formação superior, voltado acentuadamente para tarefas de 
execução. Define-se como profissional fortemente inserido na área 
do fazer, devendo sua preparação escolar inclinar-se decididamente 
para esse lado, assegurando-lhe passagem sem degrau do período 
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de estudo para a atuação na vida prática acentuadamente no âmbito 
do “como” fazer, dominando e adaptando a técnica, mediante a 
aplicação de conhecimentos científicos. 
Quanto ao profissional, graduado pela universidade nos cursos 
plenos, como uma formação mais geral e abrangente, voltado para a 
preparação profissional e investigação científica, seria o principal 
responsável pelo desenvolvimento da ciência e pela análise crítica da 
sociedade (BASTOS, 1991b, p 12-13). 
 

Apesar da defesa desse profissional do “fazer”, refutam o adestramento a 

tarefas e ocupações, e defendem uma visão de conjunto das tecnologias ao afirmar: 

 
Ao procurar formar o profissional do “fazer”, esse tipo de ensino não 
se confunde com um adestramento a tarefas e ocupações. Antes, 
procurará guardar a visão de conjunto das tecnologias, situando suas 
aplicações no contexto histórico de suas origens e desenvolvimento, 
evitando assim o risco de preparar o indivíduo para atividades 
isoladas (BASTOS, 1991b, p. 61). 
 

A formação deveria então ir além do simples fazer, das tarefas repetitivas que 

o mercado de trabalho pode exigir, sendo “fundamental compreender como se faz, 

quais as razões do fazer e não restringir-se ao simples fazer. O aprender é um ato 

de criação e não de aprisionamento a determinado fazer” (BASTOS, 1991b, p. 27). 

De forma contraditória, o documento também sugere uma formação mais 

ampla e um leque maior de atuação para o profissional, contrastando com a 

formação intermediária voltada para a prática e as tarefas de execução descritas 

anteriormente. Segundo Bastos (1991b, p. 13), “no âmbito do perfil ocupacional, e 

mais especificamente dentro da indústria, esse técnico poderá desempenhar as 

funções de coordenação, supervisão e execução”, se referindo aos técnicos de nível 

superior – tecnólogos. 

Com relação ao binômio teoria/prática, a SENETE ressaltava a vocação dos 

CSTs para a prática, mas com a defesa de que esta deveria ser instrumento de 

sedimentação dos conhecimentos tecnológicos. Ou seja, apesar de ser uma 

formação voltada para ocupar espaços no mundo do trabalho que demandam a 

instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, de profissões que 

lidam diretamente com a tecnologia, o processo educacional não deveria ser restrito 

à prática, mas sim ao desenvolvimento de conhecimentos e bases tecnológicas 

aplicadas nos métodos, processos e procedimentos que seriam desenvolvidos nas 

oficinas e laboratórios, bem como nos ambientes de atuação no mundo do trabalho. 
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Era proposto ainda algo diferente do que geralmente é observado nos 

projetos pedagógicos dos CSTs, que preveem o ensino da prática durante ou após o 

estudo da teoria. A proposta era de uma inversão, tratando de buscar o 

conhecimento a partir do fazer, gênese do perfil de formação dos tecnólogos. 

 
Não se trata, porém, de uma prática dissociada de teorias, como se 
fossem compartimentos estanques. A questão central se orienta para 
a busca de um conhecimento que nasce com o fazer, com a 
experiência prática. As teorias são explicitadas na proporção das 
descobertas que emergem dos comportamentos críticos, das 
discussões inteligentes e da visão concreta de um saber que se faz, 
que acontece e nunca é terminal (BASTOS, 1991b, p. 54). 
 

Para justificar esse movimento da prática para a teoria, Bastos (1991b, p. 55-

56) recupera exemplos de casos das ciências e tecnologias que foram motivados 

por necessidades reais, ou seja, o estímulo a um desenvolvimento a partir de uma 

necessidade: 

 
A história das ciências e das tecnologias enumera vários exemplos 
de problemas, sentidos na prática, mas que desabrocham em novas 
teorias, gerando assim diversos ramos do conhecimento científico. 
Assim, surgiu a termodinâmica, como necessidade de aperfeiçoar a 
máquina a vapor. Na época moderna, a demanda por engenhos 
espaciais impulsionou, sem dúvida, a matemática, física, química e 
biologia, além de provocar avanços consideráveis da astronomia, 
geologia, geografia e outros campos. 
 

A partir dessa concepção, tanto o conhecimento científico poderia levar à 

geração de tecnologia como a necessidade de desenvolvimento tecnológico 

conduzir à geração de novos conhecimentos científicos. A tecnologia parecia ser 

vista com o significado da matriz instrumental (ou reduzida), conforme Lima Filho e 

Queluz (2005). 

Apesar da defesa de uma educação que contemplasse teoria e prática, a 

indicação de como deveria ser distribuída a carga horária das disciplinas durante o 

curso parecia divergente: a proposta seria de 40% da carga horária para a formação 

geral, sendo 10% para o instrumental teórico e 30% para o instrumental técnico; e 

de 60% de carga horária para a formação especial, a qual se refere à formação de 

especialização, em uma determinada área tecnológica. Aconselhavam ainda que 

fossem introduzidas disciplinas profissionalizantes desde o primeiro período. 

Salta aos olhos a proposta de uma baixíssima carga horária destinada aos 

componentes teóricos, o que reforça a classificação das décadas iniciais de que 
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esses cursos deveriam ser voltados para a prática e contraria parte da defesa da 

própria SENETE de que os cursos abrangessem tanto o ensino da teoria quanto da 

prática. Nessa proporção, em que apenas 10% do tempo é destinado ao 

instrumental teórico, a defesa dos conteúdos teóricos associados à prática nessa 

formação revela uma grande contradição. 

Reforçando o caráter prático dominante dos cursos, apesar de uma defesa 

apresentada anteriormente em favor dos princípios científico-tecnológicos, humanos 

e de pesquisa aplicada, Bastos (1991b) sugere a seguinte composição das aulas a 

serem ministradas: aulas expositivas (18%); trabalho dirigido (32%); e laboratório 

(50%). 

No que se refere à dinâmica dos currículos, a defesa era de que os conteúdos 

curriculares dos cursos deveriam atentar para a intensividade e terminalidade dos 

mesmos. E nesse aspecto, a SENETE determinava: 

 
O caráter de intensividade não tem conotação de acúmulo de carga 
horária, mas sim a especificidade de seus currículos que preparam o 
profissional para desempenhar funções de execução. Assim, não se 
trata de uma educação de generalidades mas de aprofundamento 
vertical, oferecido ao aluno em determinada especialidade do ramo 
tecnológico. A intensividade dos conteúdos não deve negligenciar os 
aspectos fundamentais da formação consciente e crítica, que incluem 
a interação lógica das disciplinas e as vinculações históricas dos 
processos técnico-científicos (BASTOS, 1991b, p.35). 
 

Percebe-se claramente nesse ponto um pensamento contraditório em formar 

apenas para o desempenho de funções de execução, relacionando esse objetivo a 

uma formação consciente e crítica. Seria possível tal acomodação? A formação 

voltada apenas para a execução traz grande relação com a formação prática, 

dispensando a teoria e afastando a possibilidade de atuação no campo da pesquisa, 

das funções de gerenciamento, ou mesmo de elaboração de projetos nessa área 

específica do conhecimento, chamada nessa passagem de “aprofundamento 

vertical”. 

Acreditamos que um aprofundamento vertical de forma consciente e crítica 

deveria passar pelos princípios de uma educação teórica e prática, baseada nos 

conhecimentos científicos e voltada para tarefas não apenas de execução, mas 

também de gerência, permitindo uma visão sistêmica do ramo tecnológico 

compreendido na formação e atuação em diferentes funções do setor produtivo, o 

que não é contemplado nessa questão em análise do texto da SENETE. Parece 
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haver uma grave confusão na defesa de uma formação para execução enquanto 

parecia ser mais adequada a formação voltada para a tecnologia aplicada. 

De acordo com a SENETE, no campo do desenvolvimento científico, os CSTs 

deveriam contemplar o desenvolvimento de novos procedimentos, técnicas e 

tecnologias pertinentes ao momento de implantação, readequando ou aperfeiçoando 

métodos e processos, ou seja, aplicando os conhecimentos científicos e 

tecnológicos no desenvolvimento tecnológico, indo além da simples “utilização” da 

tecnologia concebida por outrem. Para a SENETE, 

 
o técnico de nível superior, formado nesse ambiente, terá condições 
de dominar e adaptar as técnicas, mediante a aplicação de 
conhecimentos científicos e tecnológicos, superiores aos adquiridos 
em cursos de 2º grau e mais especializados, em nível de 
verticalidade, do que a formação oferecida pelos cursos de 
graduação plena de 3º grau (BASTOS, 1991b, 44). 
 

No entanto, os documentos legais e geradores das políticas públicas para os 

CSTs pareciam desconsiderar essa vertente de desenvolvimento tecnológico, de 

proposição, de adaptação, de pesquisa, de inovação no momento de implantação de 

uma tecnologia já desenvolvida. Essa visão mais ampla acaba sendo substituída por 

outra que propõe apenas a instalação e a utilização da tecnologia desenvolvida, sem 

espírito crítico e inovador que possa contribuir para melhorias de um processo ou 

produto. A própria divisão dos níveis de formação na área tecnológica elaborada 

pela SENETE, conforme apresentada anteriormente, indicava a prerrogativa de 

pesquisa e iniciação científica apenas para os cursos de graduação de longa 

duração. 

Se fosse implementada, a proposta de aliar o conhecimento científico e 

tecnológico não apenas para instalar e utilizar a tecnologia já desenvolvida, mas 

estudar condições de adaptação e transformação para que essa tecnologia já 

desenvolvida ganhasse uma nova roupagem e se adequasse melhor a realidade de 

aplicação, seria interessante. Para tanto, deveriam ser promovidos estudos das 

bases tecnológicas que dão suporte à tecnologia em questão nos CSTs, abrangendo 

uma visão sistêmica de todo o processo, aliando teoria e prática para o 

desenvolvimento da pesquisa em uma etapa diferente da convencional – ao invés da 

pesquisa para o projeto de novas tecnologias, seria proposto o desenvolvimento da 

pesquisa para implantação e utilização da tecnologia. Trata-se da pesquisa no 

campo da execução, voltada para a aplicação prática, mas contemplando o ensino 
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tecnológico teórico e prático, as tarefas intelectuais e manuais, superando a ruptura 

entre a ciência e o trabalho, tal como proposto por Marx. 

Nessa proposta, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico não deveriam 

ser atribuições apenas nos cursos de graduação plena, mas também nos CSTs. Nos 

cursos de graduação plena o enfoque seria no planejamento/projeto de novas 

tecnologias enquanto nos CSTs as pesquisas seriam voltadas para a implantação 

e/ou melhoria/adequação de tecnologias já existentes. 

Tal concepção esbarra em dois pontos fundamentais: a necessidade de altos 

montantes de recursos para o desenvolvimento de pesquisa na área de tecnologia e 

a exigência de um maior tempo disponível e previsão nos currículos dos CSTs de 

disciplinas voltadas para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. Esses pontos 

permanecem atuais e foram discutidos nas entrevistas realizadas com os 

coordenadores dos CSTs pesquisados. 

A SENETE também defendia a aproximação das instituições de ensino com 

as empresas, por entender que estas desempenham seu papel no âmbito da 

complementação da formação. Mas, para além de uma complementação da 

formação através de um estágio curricular, era defendido no documento que a 

aproximação com o mundo empresarial tivesse caráter didático, demonstrando ao 

aluno como se processam as aplicações tecnológicas e como é possível explorar, 

nas contradições do sistema produtivo, alternativas de domínio do saber a partir da 

vivência cotidiana de um fazer. Propunha ainda que dentro desse espectro de 

aproximação, funcionários das empresas desempenhassem função de professores 

nesses cursos. Mas, ao analisar a realidade naquele momento, afirma: 

 
De fato, a tendência da escola é caminhar para a reclusão ao seu 
próprio academicismo, vinculando-se demasiadamente aos aspectos 
teóricos e abstratos. Consequentemente, ela tende a se isolar não só 
da empresa, mas do seu meio social. Por seu turno, a tendência da 
empresa é confundir formação básica e técnica com adestramento 
para suas necessidades tecnológicas, quase sempre de cunho 
imediatista e transitório (BASTOS, 1991b, p. 28). 
 

Ora, se a própria secretaria nesse mesmo documento defendeu que a 

aproximação com o mercado de trabalho não deveria se restringir à formação para 

realização de tarefas voltadas para as ocupações profissionais, em que medida 

deveria ocorrer essa aproximação de modo a reagir a esse tensionamento e fugir da 

reclusão ao próprio academicismo escolar e ao adestramento proposto pelas 
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indústrias? Qual seria o caminho para essa aproximação resultar em uma formação 

mais ampla, que contemplasse teoria e prática, que permitisse ao trabalhador uma 

compreensão de todo o sistema produtivo e possibilitasse o seu domínio sobre as 

técnicas e tecnologias? Trata-se de um ponto de conflito de interesses não 

esclarecido e em discussão até hoje. 

Outro ponto contraditório desse documento é a oferta de estágio nos CSTs. 

Para a SENETE, deveria ser previsto nos planos de curso um período razoável de 

aproximadamente seis meses e sua programação deveria incluir também o 

acompanhamento e avaliação, consideradas como fases importantes do processo 

(BASTOS, 1991b). Esse ponto também reserva contradições com a própria 

concepção imediatista de formação que cerca o planejamento dos CSTs, que devem 

ser rápidos e com formação imediata para o mercado de trabalho. Como reservar 

um tempo tão grande de estágio curricular nesses cursos e dar conta de uma 

formação ampla, teórica e prática, em um tempo tão curto (de dois a três anos 

geralmente)? Trata-se de uma contradição que ainda permanece e que traz novos 

desafios à medida que o capitalismo se reinventa, por exemplo, a partir dos 

contratos de terceirização de mão de obra que reduz a oferta de estágios e muitas 

vezes até os proíbe através de cláusulas contratuais. Por esse motivo, diversos 

CSTs definem o estágio curricular como não obrigatório em seus currículos, mesmo 

considerando sua importância no processo educativo. 

Quanto aos professores para atuação nos CSTs, a SENETE defendia a 

utilização de pessoas ligadas às indústrias nessas funções, sobretudo nas 

disciplinas práticas: 

 
A presença de elementos da indústria para atuarem como docente, 
sobretudo com a responsabilidade das disciplinas profissionalizantes, 
será sempre necessária, não apenas por serem os profissionais mais 
informados sobre as necessidades de mão-de-obra, como também 
por possuírem os conhecimentos técnico-práticos a serem 
transmitidos (BASTOS, 1991b, p. 36). 
 

Nesse aspecto, parecia desconsiderar, ou pelo menos não fazia qualquer 

menção, sobre a necessidade de uma formação acadêmica ou específica na área de 

atuação desses profissionais da indústria que atuariam como docentes, levando a 

crer que apenas o conhecimento prático adquirido no mercado seria necessário e 

suficiente para a formação do tecnólogo. 
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Ainda tratando do corpo docente para atuação nos CSTs, Bastos (1991b, p. 

68) defendia a contratação de dois perfis de professores: 

 
É importante ter-se dois tipos de corpo docente, um em regime de 
tempo integral e que tenha conhecimento da filosofia, objetivos e 
metas desse tipo de educação e com eles se identifique. Outro em 
regime de tempo parcial, mas com larga experiência prática. É 
também muito valioso que profissionais atuando numa determinada 
linha empresarial, possam ministrar alguns conteúdos programáticos. 
O ideal seria, a partir do envolvimento das empresas nos programas 
de ensino, que alguns técnicos fossem parcialmente liberados para 
ministrar algumas aulas. 
 

Outro ponto destacado nesse documento sobre os CSTs é a necessidade de 

regulamentação da profissão de tecnólogo, algo fundamental para a valorização 

profissional e uma maior procura desses cursos. Para a SENETE, apesar de não ser 

a regulamentação que confere competência ao profissional, mas sim o currículo e a 

formação recebida, na prática o exercício da profissão depende do registro no órgão 

de classe, na maioria dos casos. No caso dos tecnólogos,  

 
têm-se verificado resistências e indefinições por parte desses órgãos, 
resultando para eles em constrangimentos e discriminação da 
profissão do técnico de nível superior, conquanto seja uma 
concessão à mentalidade reinante, resolve na prática importantes 
problemas. Um anteprojeto nesse sentido, elaborado 
cuidadosamente, já foi encaminhado ao Ministério do Trabalho e à 
câmara dos Deputados, e não se pode deixá-lo parar a meio de 
caminho (BASTOS, 1991b, p. 39). 
 

Mais de 45 anos depois da oferta dos primeiros cursos, essa regulamentação 

da profissão ainda não foi efetivada. Ainda tramita na Câmara dos Deputados o 

Projeto de Lei n. 2.245/2007 (BRASIL, 2007c) que regulamenta a profissão de 

tecnólogo e dá outras providências, de autoria do Deputado Federal Reginaldo 

Lopes, do Partido dos Trabalhadores (PT). 

A SENETE definiu também o papel dos tecnólogos em relação às tecnologias 

avançadas: 

 
Na verdade, essas tecnologias não se encerram na fase de sua 
criação. A partir desta, desencadeia-se uma série de procedimentos, 
profundamente tecnológicos, que envolvem características de 
transferência, apropriação de tecnologias, adaptação às condições 
regionais e à evolução dos processos tecnológicos. Torna-se clara, 
assim, esta forma inovadora de ensino que prepara os verdadeiros 
“intérpretes” das tecnologias. Esses técnicos não descobriram seus 
fundamentos científicos, pela geração de novos conhecimentos, mas 
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são capazes de perceber seus resultados, tornando-os viáveis em 
termos de aplicabilidade técnica (BASTOS, 1991b, p. 45). 
 

Nesse aspecto das tecnologias avançadas, novamente é revelado o desejo 

de que os tecnólogos, mesmo não tendo trabalhado no desenvolvimento dessas 

tecnologias, possam contribuir para a sua aplicação/implantação ou até mesmo na 

sua transformação ou inovação para adequação às necessidades regionais ou 

problemas particulares das aplicações tecnológicas nas indústrias ou empresas. 

Para isso a SENETE ratifica a importância de aproximação com os processos 

produtivos e também com os núcleos geradores de novas tecnologias, 

desenvolvidos por instituições de pesquisa. Acrescenta ainda a possibilidade de 

outros desdobramentos no “acompanhamento das experiências dos Parques 

Tecnológicos, pois neste campo serão geradas, transferidas e aplicadas as 

tecnologias mais avançadas” (BASTOS, 1991b, p. 46). 

Essa defesa de uma vertente de pesquisa como parte do currículo dos CSTs 

não era observada nos documentos legais ou de grupos de trabalho do próprio MEC 

ao transferir o modelo da Fundação Ford compreendendo a formação de técnicos de 

nível superior como uma formação intermediária. Trata-se de mais um ponto 

contraditório dentre as propostas da SENETE para a educação superior tecnológica: 

o desenvolvimento de um modelo de pesquisa inovador dentro da rede dos Centros 

de Educação Tecnológica através de cursos originalmente propostos para uma 

formação intermediária, com terminalidade e tempo de formação reduzido. 

A SENETE apresenta também como deve ser o envolvimento dos cursos 

superiores de curta duração com as tecnologias. São identificadas contradições no 

desenho da concepção de educação tecnológica defendida quando ao tratar desse 

envolvimento com as tecnologias na elaboração do currículo, apresenta a defesa de 

uma formação polivalente. Ao identificar a necessidade de acompanhar os avanços 

tecnológicos, as repercussões sobre os processos tecnológicos vigentes e as 

consequências sobre o próprio homem, afirma: 

 
Esse quadro altera profundamente a construção dos conteúdos 
curriculares e sugere a busca de novos modelos, em condições de 
acompanhar os processos de transformação das tecnologias. Trata-
se na verdade, de encontrar modalidades, dinâmicas e flexíveis, que 
permitam a evolução de uma formação polivalente, baseadas em 
fundamentos técnico-científicos capazes de enfrentar não somente 
os impactos causados por essas mudanças tecnológicas, mas 
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também os problemas a serem vivenciados pela realidade do 
trabalho (BASTOS, 1991b, p.53). 
 

Verifica-se então a defesa de um modelo de formação que ao mesmo tempo 

que prevê o desenvolvimento de uma visão ampla da tecnologia, que não apenas 

ensina a fazer coisas, também defende a polivalência, para execução de diferentes 

tarefas requeridas pelo mercado. Considerada em seu sentido estrito, essa 

formação ampla significaria uma formação que dê conta de atuação em vários 

postos de trabalhos, mas não necessariamente com uma visão crítica e global de 

todo sistema de produção. 

E é a partir dessa defesa de envolvimento com as tecnologias que são 

formulados, de forma sucinta, os princípios defendidos para a educação tecnológica, 

elemento de fundamental importância para o traçado da concepção de educação 

tecnológica defendida pelo MEC no início da década de 1990. 

 
A educação tecnológica, no âmbito da formação técnico-profissional, 
é convocada a refletir sobre sua própria razão de ser, a participar de 
uma visão de conjunto e de uma concepção global da ciência e 
tecnologia, enquanto consideram todos partícipes e construtores, em 
níveis diferenciados de formação, de um novo mundo. Em assim 
sendo, haverá participação e comunicação de um saber, forjado na 
práxis e fundamentando teorias a partir das práticas. Nessa 
perspectiva, não haverá privilegiados do saber e detentores 
exclusivos dos conhecimentos (BASTOS, 1991b, p.60). 
 

Verifica-se também no presente texto da SENETE, a insistência na utilização 

do termo “técnico de nível superior” ao invés de “tecnólogo”, o que gerava confusão 

e que motivou, inclusive, a publicação do Parecer n. 1.060/73 do CFE. Seja por 

descuido ou pelo desejo de reforçar o caráter técnico da função, diferenciando dos 

cursos superiores plenos, esse termo continuava sendo utilizado com frequência 

neste documento do MEC e por longo período contribuiu para a falta de 

reconhecimento do mundo trabalho implicando na contratação desses profissionais 

como técnicos, em carreiras de nível médio, ao invés de sua contratação como 

profissionais de nível superior, tecnólogos. 

Para a SENETE, os CSTs foram concebidos para preencher lacunas do 

mercado de trabalho que vem se ampliando e diversificando como consequência da 

complexidade do fenômeno tecnológico que tem proporcionado o aumento do 

número de profissões distintas bem como o desaparecimento de outras tradicionais. 

Também desempenham um papel importante de oferecer alternativas ao 
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planejamento e controle da expansão do ensino superior, uma vez que até então a 

única opção para os jovens após o término do 2º grau, na época, era o ingresso no 

ensino universitário. Os CSTs funcionariam então como uma válvula de escape para 

a expansão do ensino superior no Brasil (BASTOS, 1991b). 

A esse respeito, Brandão (2013, p. 308) destaca que os CSTs têm o objetivo 

de oferecer um tipo específico de curso superior para aqueles membros da classe 

trabalhadora que desejarem obter uma educação superior. “Este curso, ‘menos 

denso’, isto é, com baixa base teórica e grande foco na prática, de curta duração, 

voltado pragmaticamente para um posto de trabalho, é uma das facetas da 

sociedade de classes – uma educação ‘menor’ para uma classe social ‘mais baixa’”. 

Essa publicação do início da década de 1990 da SENETE dedicada aos CSTs 

expôs de forma clara e detalhada a concepção de educação tecnológica de 

graduação defendida. Foram evidenciadas algumas dificuldades e contradições que 

precisavam ser sanadas antes do desenvolvimento de propostas para fortalecimento 

e retomada da oferta dos CSTs como política pública governamental. 

Mas, apesar de algumas inconsistências identificadas nessa proposta da 

SENETE, destaca-se a iniciativa de propor pela primeira vez, no âmbito 

governamental, uma graduação tecnológica mais ampla, com possibilidades para 

além das até então desenvolvidas e ofertadas no Brasil, firmadas sobre um 

diagnóstico dos problemas encontrados no início da oferta. 

O desenrolar dos fatos ao longo da década de 1990 mostrará o caminho 

escolhido e as preferências governamentais para a graduação tecnológica no Brasil 

a partir dessas proposições da SENETE/MEC. 

 

 

2.2. Retomando o curso da graduação tecnológica na década de 1990 – 

principais políticas públicas e ações governamentais 

 

 Após o conjunto de publicações com proposições da SENETE/MEC e aliado 

ao modelo de desenvolvimento econômico emergente da década de 1990, o 

Governo Itamar Franco promoveu a transformação das ETFs em CEFETs através da 

Lei n. 8.948, de 08 de dezembro de 1994 (BRASIL, 1994), instituindo o Sistema 

Nacional de Educação Tecnológica. A partir dessa transformação seria possível a 

oferta de cursos de nível superior nessas novas instituições. 
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Essa lei também garantia, no parágrafo 1º do Art. 1º, a possibilidade de 

participação da rede particular no Sistema Nacional de Educação Tecnológica que 

então era criado: “§ 1º A participação da rede particular no Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica poderá ocorrer, ouvidos os respectivos órgãos superiores 

deliberativos.” (BRASIL, 1994).  

Para Brandão (2013), naquele momento formalizava-se o que parecia ser 

uma nova política para a educação profissional e para estas instituições, mas 

observa que não se tratava exatamente de uma novidade, recordando da relação 

entre os cursos de engenharia de operação e a política de cursos superiores de 

curta duração dos anos 1960 e 1970. 

Apesar da Lei n. 8.948/1994 determinar que os novos CEFETs deveriam ter a 

mesma regulamentação dos mais antigos, ou seja, CEFET BA, CEFET MA, CEFET 

MG, CEFET PR e CEFET RJ35, definia também que as providências necessárias 

para a execução desta lei se daria mediante decreto de regulamentação a ser 

publicado em até 60 dias. No entanto, o decreto foi assinado e publicado apenas 

três anos após a publicação dessa lei, em 1997 – Decreto n. 2.406, de 27 de 

novembro de 1997 (BRASIL, 1997c) – já no primeiro governo de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), “no contexto de uma série de decretos na área educacional que 

vieram antes e após a promulgação de nossa nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB), de 1996” (BRANDÃO, 2013). Desta forma, apesar da 

transformação das ETFs em CEFETs desde 1994, suas prerrogativas de atuação a 

partir da nova formatação (dentre elas a oferta de alguns cursos superiores) só foi 

possível no ano de 1997, após um conjunto de reformas executadas pelo governo 

FHC em toda educação, incluindo profundas mudanças no campo da EPT. 

Esse movimento de mudanças na EPT, iniciado no governo Collor, passando 

por Itamar Franco e depois por FHC, redefiniu a oferta da educação técnica de nível 

médio e retomou a oferta da graduação tecnológica de curta duração no Brasil. 

Essas ações fizeram parte de uma grande reforma da educação profissional 

baseada em um discurso global patrocinado por agências internacionais e voltada 

para o desenvolvimento econômico do país. Estavam em jogo a necessidade de 

atendimento rápido às demandas do mercado por mão de obra bem como a 

                                                           
35Criados pela Lei n. 6.545/1978 (BRASIL, 1978), o Decreto n. 87.310/1982 (BRASIL, 1982) que a 
regulamenta e a Lei n. 8.711/1993 (BRASIL, 1993) que cria o CEFET BA e modifica a própria Lei n. 
6.545/1978, ampliando a possibilidade de ensino superior nessas instituições. 
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urgência de expansão do ensino superior, com forte adesão e participação das 

instituições de ensino privadas, inclusive em outros níveis de ensino da educação 

profissional. 

Um ponto chave dessas mudanças, marco das investidas governamentais na 

reformulação da educação profissional, é a publicação da LDB em 20 de dezembro 

de 1996 (BRASIL, 1996) no governo de FHC.  

O projeto de lei inicial para essa LDB/1996, delineado por Dermeval Saviani e 

apresentado à Câmara Federal em 1988 pelo então deputado federal Octávio Elísio 

(PMDB-MG), buscava incorporar os anseios educacionais de segmentos 

representativos da sociedade brasileira. Sua construção se deu a partir de intensa 

participação do governo e da sociedade civil em discussões travadas desde a 

década de 1970. 

Em dezembro de 1988, o texto apresentado pelo deputado Octávio Elísio foi 

relatado pelo também deputado Jorge Hage (PSDB-BA e depois PDT) após receber 

algumas emendas. Em meio a muitas negociações, o projeto só seguiu da Câmara 

dos Deputados para o Senado Federal em 1993 (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2011). 

Outra proposta de projeto para LDB surgiu no ano anterior (1992), quando o 

senador Darcy Ribeiro (PDT-RJ) apresentou um texto próprio no Senado Federal, 

atropelando as negociações inconclusas na Câmara dos Deputados. E em 1995 

apresentou um novo substitutivo, já resultante dos acordos que vinha realizando 

com o governo de FHC e seu ministro da Educação. Esse substitutivo de Darcy 

Ribeiro seguiu o trâmite legal necessário e foi sancionado sem vetos pelo presidente 

da república em dezembro de 1996, não correspondendo às aspirações alimentadas 

em quase duas décadas no projeto delineado por Dermeval Saviani (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2011). 

Segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2011, p. 43), a LDB/1996 

sancionada era apresentada como uma lei moderna que teria como norte o século 

XXI: 

 
Afirmando que o projeto Jorge Hage era arcaico, seu proponente 
tecia comentários laudatórios à lei, realçando sua flexibilidade, seu 
minimalismo, sua adequação às exigências do mundo moderno. O 
vezo desregulamentador e privatista nela presente foi interpretado 
como qualidade. Seu caráter anódino foi bem traduzido por Saviani: 
“É uma lei com a qual a educação pode ficar aquém, além ou igual à 
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situação atual”. Ou seja, da forma como foi aprovada, não impede 
nem obriga o Estado a realizar alterações substantivas na educação. 
 

Essa LDB, sancionada em 20 de dezembro de 1996, tratava da EPT nos 

parágrafos 2º e 4º do artigo 36, onde definia as diretrizes do Ensino Médio e previa a 

possibilidade de preparação para o “exercício de profissões técnicas” sendo 

facultada uma “habilitação profissional” a ser desenvolvida “nos próprios 

estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições 

especializadas em educação profissional” (BRASIL, 1996).  

Foi destinado ainda um capítulo específico para a educação profissional: 

“Capítulo III – Da Educação Profissional”, quando definiram de forma simples e 

pouco objetiva os princípios para a educação profissional no Brasil, nos artigos 39 a 

42.  

 
Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao 
permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. 
Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino 
fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, 
jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação 
profissional. 
Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação 
com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação 
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de 
trabalho. 
Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive 
no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e 
certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos. 
Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação profissional de 
nível médio, quando registrados, terão validade nacional. 
Art. 42. As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos 
regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, 
condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não 
necessariamente ao nível de escolaridade (BRASIL, 1996). 
 

Além de não definir de forma clara aspectos importantes da educação 

profissional e tecnológica, são mencionados apenas alguns aspectos da educação 

profissional técnica de nível médio. Já os CSTs não são referenciados nesses 

trechos destacados, nem mesmo no Capítulo IV que tratava da educação superior. 

Os cursos previstos na educação superior foram definidos no Artigo 44, que 

estabelecia: 

 
Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e 
programas: 
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I - cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis de 
abrangência, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos pelas instituições de ensino; 
II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o 
ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em 
processo seletivo; 
III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e 
doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, 
abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e que 
atendam às exigências das instituições de ensino; 
IV - de extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos 
estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino (BRASIL, 
1996). 
 

Conforme exposto, os CSTs não estavam presentes nas definições tanto da 

educação profissional quanto na educação superior. Cabe registrar ainda, que 

àquela época a LDB/1996 não utilizava o termo “educação profissional e 

tecnológica”, mas apenas “educação profissional”. 

As definições que não existiam na LDB/1996, mas que eram necessárias à 

EPT e à educação brasileira nos diferentes níveis de ensino, só foram determinadas 

de forma temporária/transitória através de decretos, portarias ministeriais ou 

resoluções ou de forma definitiva por meio de outras leis complementares nos anos 

seguintes. 

A esse respeito, observa-se em todo o período dos governos de FHC a 

utilização de muitos instrumentos temporários, utilizados como forma de imposição 

rápida e imediata, sem grande discussão e participação da sociedade e das suas 

representações. Esse fluxo só foi alterado com base em instrumentos de regulação 

definitivos na própria LDB no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Lula). 

Nesse escopo legal da questão de ser um instrumento definitivo ou 

temporário, é importante esclarecer que um projeto de lei deve seguir um caminho 

longo e ser apreciado e aprovado na Câmara e no Senado Federal, além de ser 

sancionado pelo presidente da república. É estabelecido um longo processo de 

discussão e de travamento de disputas entre os diferentes agentes participativos, o 

que tende a tornar o debate rico e com maior possibilidade de atendimento aos 

anseios da comunidade. Já no caso dos decretos, estes seguem um caminho mais 

curto para a aprovação, reduzindo a discussão e enfraquecendo o envolvimento 

democrático da comunidade. Por fim, as portarias ministeriais e as resoluções são 

atos administrativos que trazem na sua concepção um mínimo caminho de 

discussão em um fórum mais reduzido. De modo lógico e sequencial, pode-se 
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afirmar que as portarias possuem fundamento de validade em decretos; estes 

encontram fundamento de validade nas leis; e todos necessitam ter fundamento de 

validade na Constituição Federal. São observados, ao longo da história, vários casos 

em que os decretos, portarias e resoluções não foram utilizados como 

complementos, mas como “atalhos” para implementação de políticas de governo de 

forma imediata, facilitada e transitória. 

Um desses casos, que gerou grande impacto na educação profissional, 

compreende a publicação do Decreto n. 2.208, de 17 de abril de 1997 (BRASIL, 

1997b), no qual o governo de FHC regulamentou o parágrafo 2º do artigo 36 e os 

artigos 39 a 42 da Lei n. 9.394, de 20/12/1996 (BRASIL, 1996), ou seja, definiu de 

forma direta e objetiva, mas sem ampla discussão com a sociedade, pontos 

ausentes ou que não estavam claros no texto da LDB. Neste decreto, foram 

determinados os objetivos da educação profissional, as suas formas de articulação, 

seus níveis, diretrizes curriculares, formas de estruturação dos currículos e outros 

aspectos. Começaram a ser utilizados os termos “habilidades” e “competências” na 

formulação dos currículos dos cursos do ensino técnico, definida a possibilidade de 

certificação por competências como forma de aproveitamento de saberes e feita a 

imposição de uma formação técnica apenas de forma concomitante ou subsequente 

ao ensino médio, extinguindo a possibilidade de oferta da formação técnica 

integrada. 

Na definição dos objetivos da educação profissional, no Artigo 1º desse 

decreto, era estabelecido: 

 
        I - promover a transição entre a escola e o mundo do trabalho, 
capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades 
gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas; 
        Il - proporcionar a formação de profissionais, aptos a exercerem 
atividades específicas no trabalho, com escolaridade correspondente 
aos níveis médio, superior e de pós-graduação; 
        III - especializar, aperfeiçoar e atualizar o trabalhador em seus 
conhecimento [sic] tecnológicos; 
        IV - qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens e adultos 
trabalhadores, com qualquer nível de escolaridade, visando a sua 
inserção e melhor desempenho no exercício do trabalho (BRASIL, 
1997b). 
 

Nestes objetivos, sobressai a defesa de uma forte aproximação com o que 

chamavam de “mundo do trabalho”, devendo ser este o balizador das ações 

educacionais na educação profissional, incluindo as funções de qualificar, 
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reprofissionalizar e atualizar jovens trabalhadores com qualquer nível de 

escolaridade, o que poderia levar à precarização da mão de obra e subvalorização 

do profissional em seus postos de trabalho. Isso porque os cursos de curta duração 

eram ofertados sem exigência de formação mínima e por instituições que não eram 

submetidas a qualquer tipo de avaliação e credenciamento, muitas vezes sem 

experiência alguma no desenvolvimento de educação profissional. E esses cursos 

passaram a ter papel de destaque nas políticas públicas para atendimento de 

algumas demandas emergenciais do mercado, sem serem observadas, no entanto, 

políticas educacionais de elevação de escolaridade no âmbito da educação 

profissional, o que contribuía sobremaneira para a precarização. 

Neste Artigo 1º do Decreto n. 2.208/1997 (BRASIL, 1997b), bem como no 

artigo 4º, o termo “mundo do trabalho” é utilizado com a apropriação do sentido de 

“mercado de trabalho”. Ciavatta (2013) já observara que essa apropriação tem 

ocorrido com frequência, utilizando os temas de forma equivocada. Segundo a 

pesquisadora, Hobsbawn (1987) explica no livro que consagrou o termo, “Mundos do 

Trabalho”, sua visão ampliada de formação além da atividade laboral no sentido 

estrito, incluindo também as condições de vida do trabalhador com seus vínculos 

políticos e culturais. Já em relação ao termo “mercado de trabalho”, segundo 

Ciavatta (2013, p. 285): 

 
[...] o mercado refere-se ao lugar de compra e venda de mercadorias, 
no caso do “mercado de trabalho”, espaço social onde os capitalistas 
compram a força de trabalho dos trabalhadores que não detêm 
meios de produção. Nos termos de Marx (1980)36: “Assim, a força de 
trabalho só pode aparecer como mercadoria no mercado, enquanto 
for e puder ser oferecida ou vendida como mercadoria pelo seu 
próprio possuidor, pela pessoa da qual ela é a força de trabalho” (p. 
187). O que tem um significado bastante diferente da compreensão 
de “mundo do trabalho”. 
 

Ainda no Decreto n. 2.208/1997, no Artigo 2º, eram previstos os ambientes 

em que poderia ser ofertada a educação profissional: “em escolas do ensino regular, 

em instituições especializadas ou nos ambientes de trabalho” (BRASIL, 1997b). Mais 

uma vez ficava evidenciada a aproximação com o mercado de trabalho ao prever a 

possibilidade de oferta nos próprios ambientes de trabalho. 

                                                           
36 MARX, K. O Capital. Crítica da economia política. 2 vol. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1980. 
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Ausente na LDB/1996, a definição dos níveis da educação profissional 

também foi estabelecida a partir do Decreto n. 2.208/1997 (BRASIL, 1997b), 

determinando a sua oferta em três níveis – básico, técnico e tecnológico: 

 
Art 3º A educação profissional compreende os seguintes níveis: 
        I - básico: destinado à qualificação, requalificação e 
reprofissionalização de trabalhadores, independente de escolaridade 
prévia; 
        II - técnico: destinado a proporcionar habilitação profissional a 
alunos matriculados ou egressos do ensino médio, devendo ser 
ministrado na forma estabelecida por este Decreto; 
        III - tecnológico: correspondente a cursos de nível superior na 
área tecnológica, destinados a egressos do ensino médio e técnico. 
 

Essa definição dos níveis da educação profissional promoveu o surgimento de 

um novo nível, o nível tecnológico, uma novidade nos documentos legais da 

educação brasileira. Mas o que seria esse nível tecnológico? Seria este nível 

equivalente ao de graduação? Durante alguns anos essas perguntas continuaram 

sem respostas claras e consistentes, principalmente no que diz respeito ao aparato 

legal da educação. 

Mesmo com os problemas enfrentados desde a década de 1970 com os 

cursos superiores de graduação de curta duração e com os vários questionamentos 

e discussões travados no intuito de fortalecer a oferta desses cursos e obter maior 

valorização junto aos empregadores, conselhos de classe, comunidade acadêmica e 

sociedade de modo geral, o decreto supracitado inova criando um nível até então 

desconhecido e que mais uma vez não é equiparado legalmente e de forma clara 

aos cursos de graduação existentes. Pela definição no decreto, trata-se de um nível 

específico da formação profissional, considerado superior na área tecnológica e 

destinado aos egressos do ensino médio e técnico. Ou seja, uma formação superior 

à técnica de nível médio, mas que se enquadrava em um nível que só existia na 

educação profissional: o nível tecnológico. Tratava-se da formalização da oferta de 

uma formação intermediária que se aproximava mais uma vez da defendida em 

décadas anteriores pela Fundação Ford, tal como empregada no modelo americano. 

Ainda nessa questão, no Artigo 10, definia: 

 
Art 10. Os cursos de nível superior, correspondentes à educação 
profissional de nível tecnológico, deverão ser estruturados para 
atender aos diversos setores da economia, abrangendo áreas 
especializadas, e conferirão diploma de Tecnólogo (BRASIL, 1997b). 
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Neste Artigo 10, fica claramente definido que os cursos do nível tecnológico 

são os Cursos Superiores de Tecnologia, que deveriam fornecer o diploma de 

tecnólogo. Se por um lado não foi utilizado o termo “técnico de nível superior”, 

conforme já havia sido recomendado no Parecer n. 1.060/73 do CFE desde a 

década de 1970, o que poderia gerar confusões a respeito dos cursos, por outro 

essa formação ficava enquadrada em um nível até então inexistente no sistema 

educacional brasileiro. Ou seja, um novo nível no novo Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica que surgira em 1994 no Governo Itamar Franco sob forte 

crítica de pesquisadores brasileiros conforme apresentado anteriormente. 

Esse enquadramento em um nível que, pode-se dizer, não existia no sistema 

de ensino tradicional, associado à falta de definição na lei maior de diretrizes e 

bases da educação nacional – estando apenas tratado em um decreto específico 

para a educação profissional e que também não estabelecia a equiparação com os 

cursos de graduação tradicionais, ocasionou grande rejeição por parte do mercado 

de trabalho, conselhos de classe e sociedade de modo geral. Seja pelo 

desconhecimento geral ou por entender que se tratava de uma formação 

intermediária não equiparada aos cursos de graduação tradicionais, os egressos dos 

CSTs passaram por um período de grande rejeição tanto no campo acadêmico 

quanto no campo empresarial/industrial. Eram comuns os casos de egressos que 

não conseguiam dar prosseguimento aos estudos em nível de pós-graduação ou 

que eram contratados e remunerados como técnicos, em um nível abaixo de sua 

formação. O que se comentava na época era que esses cursos de tecnólogos eram 

cursos apenas tecnológicos, que não garantiam a continuidade de estudos em nível 

de pós-graduação e nem mesmo possibilitavam o exercício de funções inerentes às 

carreiras de nível superior, ficando excluídos de concursos públicos e processos 

seletivos de grandes empresas. 

Este decreto, a serviço do capital e das forças produtivas, sequer contribuiu 

para o seu principal objetivo de atender às demandas do mercado de trabalho nesse 

nível tecnológico, uma vez que o mercado tinha grande rejeição por essa formação, 

principalmente por desconhecê-la, já que não foram desenvolvidas grandes 

campanhas de divulgação ou políticas públicas de fortalecimento dos CSTs em todo 

o governo de FHC.  

Apesar da falta de políticas públicas, os CSTs foram, de certo modo, um 

elemento propulsionador das matrículas no ensino superior brasileiro com grande 
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participação do setor privado. Desse aspecto, é importante o destaque de uma 

contradição: se por um lado não existia definição legal da equiparação do nível 

tecnológico com o de graduação, por outro, os CSTs eram contabilizados no Censo 

da Educação Superior e, conforme já evidenciado anteriormente nessa pesquisa, 

era e ainda é um dos grandes responsáveis pela melhoria dos índices do ensino 

superior brasileiro. 

Também em 1997, no dia 24 de novembro, foi assinado o acordo de 

empréstimo e o contrato n. 1052 com o BID, no valor de 250 milhões de dólares, 

acrescidos de 125 milhões do orçamento do MEC e 125 milhões do Fundo de 

Amparo ao Trabalhador (FAT), totalizando 500 milhões de dólares para criação do 

Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP). Este programa tinha 

por objetivo implantar um novo modelo de educação profissional, com forte 

aproximação com o mercado e diversidade na oferta, contando com a participação 

do setor público, privado e de Organizações Não Governamentais (ONGs) para 

desenvolvimento das ações educativas.  

Essa nova política de educação profissional do país se assemelhava a já 

desenvolvida na década de 1960 para oferta de cursos superiores de curta duração 

em sintonia com o mercado e com a elevação da formação tecnológica atendendo 

aos indicativos dos órgãos internacionais, novamente contando com empréstimo de 

uma agência internacional. Para isso, tornava-se necessário um aparato legal que 

garantisse as ações educacionais pretendidas, a forte aproximação com o mercado 

e a participação da iniciativa privada no desenvolvimento dessas ações através de 

convênios e parcerias, promovendo em grande medida uma diminuição da 

participação das instituições federais de ensino do então recém-criado Sistema 

Nacional de Educação Tecnológica. 

Nesse contexto, em outro documento, o parecer da Câmara de Educação 

Básica (CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE), Parecer CNE/CEB n. 17, 

de 03 de dezembro de 1997, foi reafirmado que a educação profissional de nível 

tecnológico era de nível superior. Da mesma forma que no Decreto n. 2.208/1997, 

tal definição não surtiu efeito e não resolveu os problemas de continuidade de 

estudos e de colocação dos egressos desses cursos nos postos de trabalho 

destinados aos graduados, uma vez que apenas afirmava ser um curso de nível 

superior, mas sem o equiparar com os cursos de graduação tradicionais. Continuava 

sendo um curso superior da educação profissional. Esse Parecer CNE/CEB n. 
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17/1997 definia: “A educação profissional tecnológica, acessível aos egressos do 

ensino médio, integra-se à educação superior e regula-se pela legislação referente a 

esse nível de ensino” (BRASIL, 1997a). 

E não foi apenas na definição do nível tecnológico que o Decreto n. 

2.208/1997 provocou discussões na sociedade e na comunidade acadêmica. Na 

educação profissional de nível técnico, extinguiu-se a oferta de cursos técnicos que 

integravam a formação profissional ao ensino médio, restando apenas a 

possibilidade de oferta de educação profissional independente do ensino médio, na 

forma concomitante ou subsequente. Em ambas os alunos deveriam ter duas 

matrículas, uma na educação profissional e outra no ensino médio. Essa definição 

constava no Artigo 5º do Decreto n. 2.208/1997 (BRASIL, 1997b): 

 
Art 5º A educação profissional de nível técnico terá organização 
curricular própria e independente do ensino médio, podendo ser 
oferecida de forma concomitante ou seqüencial a este. 
        Parágrafo único. As disciplinas de caráter profissionalizante, 
cursadas na parte diversificada do ensino médio, até o limite de 25% 
do total da carga horária mínima deste nível de ensino, poderão ser 
aproveitadas no currículo de habilitação profissional, que 
eventualmente venha a ser cursada, independente de exames 
específicos. 
 

Essa definição extinguia a possibilidade de desenvolvimento de uma 

educação mais ampla, integral, conforme defendiam Marx e Gramsci em suas 

propostas, e forçava uma reorganização por completo de todo o currículo dos 

cursos. A partir daquele momento era exigida a organização focada no 

desenvolvimento de habilidades e competências, conforme descrito nos artigos 6º e 

7º: 

      
Art 6º A formulação dos currículos plenos dos cursos do ensino 
técnico obedecerá ao seguinte: 
        I - o Ministério da Educação e do Desporto, ouvido o Conselho 
Nacional de Educação, estabelecerá diretrizes curriculares nacionais, 
constantes de carga horária mínima do curso, conteúdos mínimos, 
habilidades e competências básicas, por área profissional; 
        Il - os órgãos normativos do respectivo sistema de ensino 
complementarão as diretrizes definidas no âmbito nacional e 
estabelecerão seus currículos básicos, onde constarão as disciplinas 
e cargas horárias mínimas obrigatórias, conteúdos básicos, 
habilidades e competências, por área profissional; 
        III - o currículo básico, referido no inciso anterior, não poderá 
ultrapassar setenta por cento da carga horária mínima obrigatória, 
ficando reservado um percentual mínimo de trinta por cento para que 
os estabelecimentos de ensino, independente de autorização prévia, 
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elejam disciplinas, conteúdos, habilidades e competências 
específicas da sua organização curricular; 
        § 1º Poderão ser implementados currículos experimentais, não 
contemplados nas diretrizes curriculares nacionais, desde que 
previamente aprovados pelo sistema de ensino competente. 
        § 2º Após avaliação da experiência e aprovação dos resultados 
pelo Ministério da Educação e do Desporto, ouvido o Conselho 
Nacional de Educação, os cursos poderão ser regulamentados e 
seus diplomas passarão a ter validade nacional. 
Art 7º Para a elaboração das diretrizes curriculares para o ensino 
técnico, deverão ser realizados estudos de identificação do perfil de 
competências necessárias à atividade requerida, ouvidos os setores 
interessados, inclusive trabalhadores e empregadores. 
        Parágrafo único. Para atualização permanente do perfil e das 
competências de que trata o caput , o Ministério da Educação e do 
Desporto criará mecanismos institucionalizados, com a participação 
de professores, empresários e trabalhadores (BRASIL, 1997b). 
 

 O enfoque na organização das disciplinas de acordo com as competências e 

habilidades que deveriam ser desenvolvidas nos alunos, conforme a necessidade do 

mercado, revela o viés de uma educação voltada para a prática, para a ação, para o 

saber-fazer, para a tomada de decisão e resolução de problemas. Concordando com 

Deluiz (1996), tratava-se da mobilização de conhecimentos para a tomada de 

decisão focada no resultado. 

 Deluiz (1996) também ressaltava que devido a essa grande aproximação e 

organização curricular voltada para as competências, seria possível ainda a 

certificação das competências profissionais alcançadas pelos alunos trabalhadores 

no desempenho de suas funções nas empresas, o que foi regulamentado no Artigo 

11 do decreto: 

 
Art 11. Os sistemas federal e estaduais de ensino implementarão, 
através de exames, certificação de competência, para fins de 
dispensa de disciplinas ou módulos em cursos de habilitação do 
ensino técnico. 
        Parágrafo único. O conjunto de certificados de competência 
equivalente a todas as disciplinas e módulos que integram uma 
habilitação profissional dará direito ao diploma correspondente de 
técnico de nível médio (BRASIL, 1997b). 
 

 Sem apresentar definições mais detalhadas de como deveria ser a 

organização por competências e ao ressaltar a grande aproximação necessária que 

deveria ser estabelecida com o mercado para sua definição, o texto legal expos o 

ensino técnico aos três riscos destacados por Deluiz (1996): visão adequacionista da 

formação, voltada para o atendimento exclusivo das necessidades da reestruturação 
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econômica e das exigências empresariais; abordagem individualizada e 

individualizante da noção de competência; preocupação com os resultados (produto) 

e não com o processo de construção das competências. 

Sem maiores indicações no decreto e sem o amparo de outros documentos 

legais ou indicativos de como reformular os currículos nesse novo modelo das 

competências, coube a cada instituição tratar desta tarefa complexa de acordo com 

seu entendimento, possibilidades e convicção, incorrendo ou não nesses riscos 

apontados por Deluiz (1996). 

E não apenas no Decreto n. 2.208/1997 ficava evidente o compromisso do 

governo FHC com o capital. Em mais uma ação organizada de acordo com o 

princípio neoliberal de repassar serviços públicos à iniciativa privada, foi publicada 

em 27 de maio de 1998, a Lei n. 9.649 (BRASIL, 1998), que no seu parágrafo 5º do 

artigo 47 alterava o Artigo 3o
 da Lei n. 8.948/1994, incluindo: 

 
§ 5o A expansão da oferta de educação profissional, mediante a 
criação de novas unidades de ensino por parte da União, somente 
poderá ocorrer em parceria com Estados, Municípios, Distrito 
Federal, setor produtivo ou organizações não-governamentais, que 
serão responsáveis pela manutenção e gestão dos novos 
estabelecimentos de ensino (BRASIL, 1998). 
 

Por esse dispositivo, ficava proibida a partir daquele momento a criação de 

novas unidades na rede federal de educação profissional com recursos públicos da 

União, sendo admitidos apenas os casos em que a implantação ocorresse mediante 

convênio, desde a construção até a manutenção e gestão dos novos 

estabelecimentos de ensino. Essa lei significou o congelamento da educação 

profissional no Brasil, limitando o aumento do número de unidades e de matrículas 

nos diferentes cursos. Associada a outras ações como o congelamento de 

concursos públicos de ingresso de servidores para a rede federal e limitação de 

recursos orçamentários sobre o pretexto de que o custo por aluno era muito elevado, 

o que se viu nos anos seguintes foi a retração da educação profissional pública e o 

aumento significativo dos segmentos privado e das ONGs, instituições muito 

acionadas para desenvolvimento de ações no campo da educação básica e 

continuada no governo de FHC. 

Dando continuidade à reforma da educação profissional no Brasil, no ano de 

1999 foi publicada a Resolução n. 04/1999 do CNE/CEB (BRASIL, 1999), que 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível 
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Técnico, trazendo os conceitos de competência profissional e habilidades, a 

organização por áreas profissionais, dentre outras diretrizes para a EPT. Neste 

documento ficou reforçado o compromisso com um ensino técnico voltado para a 

prática, para o saber fazer, com vistas ao atendimento do mercado de trabalho. O 

conceito de competência profissional apresentado no Artigo 6º desta resolução 

corrobora essa afirmação: 

 
Art. 6º Entende-se por competência profissional a capacidade de 
mobilizar, articular e colocar em ação valores, conhecimentos e 
habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de 
atividades requeridas pela natureza do trabalho. 
Parágrafo único. As competências requeridas pela educação 
profissional, considerada a natureza do trabalho, são as: 
I - competências básicas, constituídas no ensino fundamental e 
médio; 
II - competências profissionais gerais, comuns aos técnicos de cada 
área; 
III - competências profissionais específicas de cada qualificação ou 
habilitação (BRASIL, 1999). 
 

A publicação do Decreto n. 2.208/1997 para complementar definições da LDB 

no campo da EPT, bem como a publicação da Resolução n. 04/1999, evidenciaram 

a política de governo compromissada com uma formação tecnicista37 voltada para o 

mercado de trabalho e flexível de acordo com os interesses econômicos, eliminando 

a possibilidade de uma formação mais humanística e unitária, através de cursos 

técnicos integrados ao ensino médio e criando um nível tecnológico sem a definição 

legal de equiparação aos cursos de graduação tradicionais. O Brasil passava, nesse 

momento, por uma reestruturação articulada com as políticas ideológicas do 

neoliberalismo, conforme afirma Jessop (1994, p. 30 apud Ball, 2011, p. 23) 38:  

 
Em termos econômicos estritos, a estratégia neoliberal demanda 
mudanças na regulação (governo) dos setores público e privado. 
Para o setor público, isso envolve privatização, liberalização e uma 
imposição de critérios comerciais em algum setor estatal residual. 
 

 

 

                                                           
37 De acordo com Fidalgo e Machado (2000), o adjetivo “tecnicista” é utilizado para caracterizar ações 
educativas que priorizam o aprendizado de técnicas de forma sequencial. 
 
38 JESSOP, B. The transition to post-Fordism and the Schumpeterian workfare state. In: 
BURROWS, R.; LOADER, B. (Orgs.). Towards a Post-Fordist Welfare State? London: Routledge, 
1994. 
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Para Machado e Velten (2013, p. 1115), 

 
o Decreto no 2.208/97 provocou o desaparelhamento e até o 
fechamento de muitas escolas e cursos técnicos públicos. Estimulou 
igualmente o surgimento de diferentes modelos de gestão estadual 
da educação profissional, processo reforçado por concepções de 
reforma gerencialista do Estado. 
 

Mais adiante, em 2001, cumprindo uma exigência da LDB/1996, que nos seus 

artigos 9º e 87 definia que um PNE deveria ser elaborado pela União em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e enviado para o 

Congresso Nacional em até um ano a partir de sua publicação, constando de 

diretrizes e metas para os dez anos seguintes, foi aprovado no legislativo e 

sancionado por FHC o primeiro PNE através da Lei n. 10.172, de 09 de janeiro de 

2001 (BRASIL, 2001b), com vigência entre os anos de 2001 e 2010. 

As metas definidas nesse plano deveriam ser cumpridas pelo Governo 

Federal, Estados, Distrito Federal e Municípios, aos quais caberiam ainda o 

planejamento e a execução das ações necessárias para esse cumprimento, 

inclusive, nos seus planos plurianuais, conforme definido no Artigo 5º da Lei n. 

10.172/2001 (BRASIL, 2001b). 

Anexado ao texto legal, o PNE possuía uma redação detalhada, que iniciava 

com o histórico de alguns marcos educacionais do Brasil até a elaboração do PNE 

2001-2010, passava pelos objetivos e prioridades, e em seguida trazia para cada 

nível e modalidade de ensino, e para o magistério da educação básica, um 

detalhamento contendo diagnóstico, diretrizes, objetivos e metas. Também foi 

destinado um tópico específico para o financiamento e gestão, incluindo o 

diagnóstico, as diretrizes, os objetivos e metas, o financiamento e a gestão. Por fim, 

eram detalhadas as tarefas de acompanhamento e avaliação. 

Trazia um retrato de cada nível e modalidade para declarar a situação da 

educação naquele momento e definia o crescimento ou as melhorias esperadas ao 

longo ou ao final da década. Os objetivos e as metas eram bem específicos e 

detalhados em cada item e, por conta desse formato, estavam dispostos em número 

elevado no PNE 2001-2010. 

A EPT era tratada no item “7-Educação Tecnológica e Formação 

Profissional”, englobando nesse ponto os cursos básicos, técnicos e tecnológicos 

que não haviam sido tratados no item “II - Níveis de ensino”, sendo abordados então 
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no item “III – Modalidades de Ensino”, não sendo considerada na Educação Básica 

nem na Educação Superior, ou seja, sendo feita uma avaliação e planejamento a 

parte para EPT. 

No diagnóstico inicial da EPT, o governo afirmava que: 

 
Não há informações precisas, no Brasil, sobre a oferta de formação 
para o trabalho, justamente porque ela é muito heterogênea. Além 
das redes federais e estaduais de escolas técnicas, existem os 
programas do Ministério do Trabalho, das secretarias estaduais e 
municipais do trabalho e dos sistemas nacionais de aprendizagem, 
assim como um certo número, que se imagina muito grande, de 
cursos particulares de curta duração, inclusive de educação a 
distância, além de treinamento em serviço de cursos técnicos 
oferecidos pelas empresas para seus funcionários. 
[...] 
A heterogeneidade e a diversidade são elementos positivos, pois 
permitem atender a uma demanda muito variada. Mas há fatores 
preocupantes. O principal deles é que a oferta é pequena: embora, 
de acordo com as estimativas mais recentes, já atinja, cerca de cinco 
milhões de trabalhadores, está longe de atingir a população de 
jovens que precisa se preparar para o mercado de trabalho e a de 
adultos que a ele precisa se readaptar. 
Associada a esse fato está a limitação de vagas nos 
estabelecimentos públicos, especialmente na rede das 152 escolas 
federais de nível técnico e tecnológico, que aliam a formação geral 
de nível médio à formação profissional (BRASIL, 2001b). 
 

 Admitia então o problema da oferta reduzida de vagas para a EPT em toda a 

rede nacional que classificava como muito heterogênea e com bastante diversidade 

e ressaltava ainda a limitação de vagas na rede federal, fruto de políticas 

governamentais que outorgavam serviços públicos para oferta na iniciativa privada, 

sob a justificativa de que os serviços nesta rede eram mais baratos e eficientes. 

Esse discurso neoliberal pode ser observado claramente na justificativa do pequeno 

número de vagas ofertadas na rede federal de educação profissional e tecnológica: 

 
O maior problema, no que diz respeito às escolas técnicas públicas 
de nível médio, é que a alta qualidade do ensino que oferecem está 
associada a um custo extremamente alto para sua instalação e 
manutenção, o que torna inviável uma multiplicação capaz de poder 
atender ao conjunto de jovens que procura formação profissional. 
Além disso, em razão da oferta restrita, criou-se um sistema de 
seleção que tende a favorecer os alunos de maior renda e melhor 
nível de escolarização, afastando os jovens trabalhadores, que são 
os que dela mais necessitam (BRASIL, 2001b). 
 

 Essa passagem do PNE revela novamente um problema recorrente no 

sistema educacional brasileiro: a dualidade educacional que separa para os mais 
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pobres a educação profissional e a oferta de um ensino público de baixa qualidade e 

baixo custo. Claramente o governo federal afirma que para ofertar um ensino de alta 

qualidade o custo é muito elevado, o que impede o crescimento dos investimentos 

da rede para atendimento a um maior número de pessoas. Também aponta que 

essa educação estaria servindo a um público de melhores condições financeiras, 

que poderia pagar pelos seus estudos, deixando de se matricular no ensino privado 

e diminuindo os lucros dessas empresas. Fica evidente a defesa de um ensino de 

pior qualidade e de menor custo para atendimento aos alunos de menor renda e 

menor nível de escolarização, uma escola profissional mais barata para os pobres. 

Reforçava mais uma vez que o já havia indicado quando na publicação da Lei n. 

9.649/1998. 

 Aponta como caminho o investimento em cursos rápidos, de curta duração e 

baixo custo, cursos de educação continuada, sob responsabilidade do trabalhador, 

como parte de uma política neoliberal que o responsabiliza pelo seu sucesso ou 

fracasso. Caberia a ele se manter atualizado e progredir nos estudos que, de acordo 

com a política então vigente, não precisariam ser de nível médio, mas simplesmente 

de formação básica, uma educação continuada. E sendo uma formação básica, 

menores seriam os custos dessa mão de obra no mercado de trabalho. Conforme as 

diretrizes do plano, “entende-se que a educação profissional não pode ser concebida 

apenas como uma modalidade de ensino médio, mas deve constituir educação 

continuada, que perpassa toda a vida do trabalhador” (BRASIL, 2001b). 

 Para a implantação desse novo modelo de educação profissional, a partir da 

reforma do ensino médio e de outras políticas educacionais, o Governo Federal 

esperava aumentar o número de vagas nos cursos de formação continuada, com a 

participação tanto do sistema público quanto privado, com a integração dos dois 

tipos de formação: formal e não formal. Uma política de baixo custo que favorecia a 

rede de ensino privada e as organizações não governamentais e desmantelava 

ainda mais as instituições públicas federais. 

 Foram então estipulados 15 objetivos e metas para a EPT, mas nenhuma 

delas tratava diretamente dos cursos de nível tecnológico. Os CSTs eram tratados 

indiretamente apenas nas metas 2 e 8: 

 
2. Estabelecer a permanente revisão e adequação às exigências de 
uma política de desenvolvimento nacional e regional, dos cursos 
básicos, técnicos e superiores da educação profissional, observadas 
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as ofertas do mercado de trabalho, em colaboração com empresários 
e trabalhadores nas próprias escolas e em todos os níveis de 
governo. 
8.  Estabelecer, com a colaboração entre o Ministério da Educação, o 
Ministério do Trabalho, as universidades, os CEFETs, as escolas 
técnicas de nível superior, os serviços nacionais de aprendizagem e 
a iniciativa privada, programas de formação de formadores para a 
educação tecnológica e formação profissional (BRASIL, 2001b). 
 

A maioria das metas era destinada aos cursos básicos de formação 

continuada e a ampliação da rede de instituições de educação profissional. 

Importante observar que não existia a defesa da ampliação da rede pública de 

educação profissional. Pelo modelo proposto no PNE 2001-2010, conforme meta 10, 

a ampliação da oferta de educação profissional se daria sempre a partir das 

parcerias entre os sistemas federal, estaduais e municipais e a iniciativa privada, 

não havendo qualquer previsão de ampliação do número de instituições públicas 

federais de educação profissional (152 até a publicação do plano) ou do número de 

vagas ofertadas nessas instituições. Em resumo, o PNE 2001-2010 esboçava um 

futuro sombrio para a EPT no Brasil. 

Em abril do mesmo ano de publicação do PNE 2001-2010, a Câmara de 

Educação Superior (CES) do CNE deu um primeiro passo em direção à equiparação 

dos CSTs com os cursos de graduação tradicionais ao emitir o parecer CNE/CES n. 

436, de 2 de abril de 2001 (BRASIL, 2001a). 

Nesse parecer, a comissão instituída pela CES considerou as possibilidades 

de os CSTs serem enquadrados como cursos pós-médios, cursos superiores 

sequenciais ou como cursos de graduação. Porém, ao analisar suas características, 

decidiram pela classificação como cursos de graduação: 

 
No entanto, a necessidade dos Cursos Superiores de Tecnologia 
conduzirem à aplicação, desenvolvimento, pesquisa aplicada e 
inovação tecnológica, à gestão de processos de produção de bens e 
serviços e ao desenvolvimento de capacidade empreendedora, além 
de extrema sintonia com o mundo do trabalho, certamente nos afasta 
da possibilidade de os considerarmos como cursos seqüenciais, pois 
tais características não são obrigatoriamente inerentes aos cursos 
superiores e as situam muito melhor como cursos de graduação. 
Por outro lado, a indispensável verticalização e aproveitamento de 
competências adquiridas até no trabalho e em formação de nível 
anterior, também nos conduz a considerá-los como cursos de 
graduação. Parece-nos bastante claro que os Cursos Superiores de 
Tecnologia obedeçam a Diretrizes Curriculares Nacionais, aprovadas 
pelo Conselho Nacional de Educação, o que obviamente também 
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não se aplica aos Cursos Seqüenciais de Formação específica. 
(BRASIL, 2001a, p.11). 
 

E em seguida, consolidando a posição de que deveriam ser considerados 

como cursos de graduação, é feita uma ressalva de que, apesar da equiparação, 

necessitam ter estabelecidas suas características específicas de modo a distingui-

los dos demais cursos de graduação existentes, ou seja, sem absorver todas as 

prerrogativas já associadas aos cursos tradicionais, tais como o exercício da 

profissão e o registro em conselhos de classe, por exemplo. Esta ressalva de 

exceção parece reconhecer os CSTs como de graduação, mas ao mesmo tempo 

revela o lugar secundário destinado aos mesmos no ensino superior brasileiro, 

ratificando as críticas sobre a existência de uma educação dual. 

 
Somos, portanto, de parecer que, à luz do Art. 90 da LDB, 
consideremos os Cursos Superiores de Tecnologia como Cursos de 
Graduação, subordinados a Diretrizes Curriculares Nacionais a 
serem aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, importando, 
no entanto, esta decisão em algumas premissas que os distingam 
dos demais cursos de graduação existentes, cuja legislação e 
processualística encontram-se consolidadas não se devendo abrir 
qualquer tipo de exceção (BRASIL, 2001a, p. 12). 
 

E na emissão de parecer final, concluía que: 

 
Os Cursos Superiores de Tecnologia são cursos de graduação com 
características especiais, bem distintos dos tradicionais e cujo 
acesso se fará por processo seletivo, a juízo das instituições que os 
ministrem. Obedecerão a Diretrizes Curriculares Nacionais a serem a 
aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 2001a, 
p.14); 
 

No entanto, efetivamente essa equiparação só foi feita no final do governo de 

FHC, em dezembro de 2002, por intermédio do Conselho Pleno do CNE na 

publicação do Parecer CNE/CP n. 29 (BRASIL, 2002b) e sua respectiva Resolução 

n. 3 (BRASIL, 2002c). Destaca-se o longo período, entre abril de 2001 quando foi 

estabelecida a necessidade de elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs) para os CSTs e a sua efetiva aprovação, apenas em dezembro de 2002. 

 A Resolução n. 3, de 18 de dezembro de 2002, instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos CSTs. Em 

termos estruturais e de concepção, guarda grande semelhança com a Resolução n. 

04/1999 do CNE/CEB que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Profissional de Nível Técnico. O conceito de competência, apresentado 
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no Artigo 7º da Resolução n. 3/2002 se assemelha bastante ao definido no artigo 6º 

da Resolução n. 04/1999, reafirmando o compromisso com o mercado e com uma 

formação para o saber fazer, para a prática, também nos CSTs: 

 
Art. 7º Entende-se por competência profissional a capacidade 
pessoal de mobilizar, articular e colocar em ação conhecimentos, 
habilidades, atitudes e valores necessários para o desempenho 
eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho 
e pelo desenvolvimento tecnológico (BRASIL, 2002c). 
 

 Essa resolução, apesar esclarecer alguns pontos importantes não abordados 

ou definidos de forma insuficiente nos dispositivos legais analisados anteriormente 

que tratavam dos CSTs, acabara por reforçar os princípios de uma educação rápida 

e flexível voltada para o mercado de trabalho, que privilegiava o saber fazer e 

parecia não considerar os embates da academia e da sociedade, que teciam 

diversas críticas ao modelo implantado, e nem mesmo as considerações da 

SENETE, que havia documentado os principais problemas encontrados na oferta da 

graduação tecnológica no Brasil até o início dos anos 1990. 

 Logo no seu Artigo 2º, definia a designação dada aos cursos superiores 

ofertados no nível tecnológico e elencava seus principais objetivos: 

 
Art. 2º Os cursos de educação profissional de nível tecnológico serão 
designados como cursos superiores de tecnologia e deverão: 
I - incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da 
compreensão do processo tecnológico, em suas causas e efeitos; 
II - incentivar a produção e a inovação científico-tecnológica, e suas 
respectivas aplicações no mundo do trabalho; 
III - desenvolver competências profissionais tecnológicas, gerais e 
específicas, para a gestão de processos e a produção de bens e 
serviços; 
IV - propiciar a compreensão e a avaliação dos impactos sociais, 
econômicos e ambientais resultantes da produção, gestão e 
incorporação de novas tecnologias; 
V - promover a capacidade de continuar aprendendo e de 
acompanhar as mudanças nas condições de trabalho, bem como 
propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação; 
VI - adotar a flexibilidade, a interdisciplinaridade, a contextualização e 
a atualização permanente dos cursos e seus currículos; 
VII - garantir a identidade do perfil profissional de conclusão de curso 
e da respectiva organização curricular (BRASIL, 2002c). 
 

 Por se tratar de uma educação na área de tecnologia, definia entre esses 

objetivos o caráter da continuidade da formação em busca da atualização constante 

dos currículos e reforçava o seu compromisso com o mercado, ressaltando logo no 

inciso primeiro o incentivo à capacidade empreendedora nos alunos desses cursos, 
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ação sistematizada e valorizada pelo MEC durante os governos de FHC. Nesse 

período, era forte o incentivo para a formação imediata para o mercado de trabalho 

ou o empreendimento do próprio negócio como alternativa à falta de emprego formal 

no país. A responsabilidade passava então, de acordo com a lógica neoliberal, a ser 

dos próprios trabalhadores que, ao não conseguir um emprego formal, deveriam 

tentar abrir seu próprio negócio. Nos diferentes níveis da educação profissional, não 

era observado o objetivo de elevar o nível de escolaridade da população, mas o 

atendimento imediato às necessidades do mercado. 

 No escopo das ações para promover o empreendedorismo no Brasil, no ano 

2000, o MEC/SEMTEC em conjunto com o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) e o com o Laboratório de Ensino a Distância (LED) 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Fundação de Ensino de 

Engenharia de Santa Catarina (FEESC), desenvolveram o Projeto Integrado MEC 

(SEMTEC)/SEBRAE de Técnicos Empreendedores. 

 
Esse programa tem como base os pressupostos estratégicos da 
nova educação profissional brasileira e é orientado a contribuir para a 
solução dos problemas nacionais por meio do ensino do 
empreendedorismo nas escolas de ensino médio e de educação 
profissional. 
O programa de educação profissional estará focado no conceito de 
geração empreendedora de ocupação e renda por meio da 
“orientação para resultados” em todas as áreas em que os 
participantes estão envolvidos e será composto por cinco projetos 
integrados (BRASIL, 2000, p.10). 
 

 A ideia era utilizar as Instituições Federais de Ensino Tecnológico (IFETs) 

como polos de formação de empreendedores, atuando ainda na articulação de 

ações junto ao SEBRAE para o apoio a novos empreendimentos. A justificativa para 

essa grande ação eram os efeitos da globalização: 

 
Como a globalização incentiva a concentração macroeconômica, 
surge um grande espaço para a expansão de pequenos e médios 
empreendimentos. Em vez de sair da escola pronto para ser 
empregado, o aluno das Instituições Federais de Ensino Tecnológico 
(IFETs) terá a opção de ser um empreendedor, recebendo na própria 
escola o preparo adequado para que monte seu próprio negócio 
(BRASIL, 2000, p.10). 
 

Os cinco projetos integrados que faziam parte do programa eram: Projeto de 

Formação Empreendedora na Educação Profissional de Nível Técnico; Projeto de 

Agências Articuladoras SEBRAE nas IFETs; Projeto de Incubadoras de Empresas; 
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Projeto de Consultoria Técnica nas IFETs (PATME); e Projeto Prêmio Técnico 

Empreendedor. 

O primeiro projeto, de Formação Empreendedora na Educação Profissional 

de Nível Técnico, foi previsto para acontecer em duas etapas: 

 
A primeira fase, intensiva e presencial, estará voltada para a 
formação de 246 multiplicadores, professores das IFETs e indicados 
pela SEMTEC/MEC, que serão capacitados em workshops 
realizados em Recife, Belo Horizonte, Florianópolis e Belém. A 
segunda etapa, continuada a distância, cujo público serão os 12.971 
professores das IFETs, terá como principal instrumento oito 
teleconferências, apoiadas por material impresso, vídeo-aula, CD-
ROM e assessoramento pedagógico, mediante a realização de 
atividades de auto-aprendizagem (BRASIL, 2000, p. 10-11). 
 

 Esse talvez fosse um dos projetos mais importantes desse conjunto, pois 

além de formar professores multiplicadores das IFETs para atuação em ações 

empreendedoras na EPT, incentivava a inclusão de disciplinas de 

empreendedorismo tanto nos cursos técnicos quanto nos superiores de tecnologia. 

Mas o objetivo do treinamento à distância não era apenas formar professores para 

as disciplinas de empreendedorismo. Já no encarte do Cd-ROM que acompanhava 

o material de treinamento era prescrito: “Será empregada a visão do professor-

empreendedor para que desenvolvam nos alunos competências e habilidades em 

projetos orientados para resultados a partir dos pressupostos do 

empreendedorismo” (BRASIL, 2000, encarte). Ou seja, era interesse do MEC que 

todos os professores das diversas disciplinas da educação profissional voltassem os 

estudos para os pressupostos do empreendedorismo, incentivando a abertura de 

novos negócios em todas as áreas de atuação possíveis: uma educação profissional 

voltada para o empreendedorismo. 

Essas ações, associadas à criação de incubadoras de empresas dentro das 

próprias instituições e a disponibilização de recursos através de edital para criação 

de novos negócios de alunos e ex-alunos, fizeram com que o empreendedorismo 

tivesse grande destaque na formação profissional no início dos anos 2000. 

 E apesar de inicialmente ser prevista apenas para os cursos técnicos, 

também teve forte investida nos CSTs, sendo incluída como parâmetro de avaliação 

e pontuação nos processos de reconhecimento e de renovação de reconhecimento 

desses cursos, já que o desenvolvimento da capacidade empreendedora estava 

previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais dos CSTs. 
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No segundo projeto, o objetivo era a criação nas IFETs de agências 

articuladoras que funcionariam como “centro de informação e acesso aos produtos e 

serviços do SEBRAE, contribuindo para o incremento das relações dessas 

instituições com as forças produtivas das comunidades onde estão inseridas” 

(BRASIL, 2000, p. 11). 

Já no terceiro projeto, o SEBRAE, em conjunto com o MEC, deveria implantar 

incubadoras de empresas físicas e virtuais nas IFETs com o objetivo de estimular e 

apoiar o surgimento de novos negócios. O processo de implantação das 

incubadoras seria feito por meio de editais específicos para o projeto (BRASIL, 

2000). 

No quarto projeto, a pretensão do MEC era orientar e credenciar as IFETs 

para que prestassem consultorias no âmbito do Programa de Apoio Tecnológico às 

Micro e Pequenas Empresas (PATME), que era operacionalizado pelo SEBRAE e 

pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) (BRASIL, 2000). 

E finalmente no quinto projeto desse programa de ações voltadas para o 

empreendedorismo, previa-se a criação do prêmio “Técnico Empreendedor”,  

 
destinado a professores e alunos das IFETs, com o objetivo de 
premiar quem desenvolver produtos, serviços ou processos 
tecnológicos de inegável valor, que tenham sido implementados e/ou 
transformados em negócios. O prêmio terá caráter regional (em cinco 
regiões do país) e nacional, abrangendo os segmentos da indústria, 
do comércio, de serviços e da agropecuária. Os trabalhos 
vencedores em nível regional receberão certificados e um prêmio em 
dinheiro de R$ 2.500. Os vencedores em nível nacional receberão 
diploma de reconhecimento, bônus de R$ 1.000 em produtos e 
serviços do SEBRAE, prêmio em dinheiro de R$ 7.500 e selo de 
técnico empreendedor para utilização em seus produtos e serviços 
(BRASIL, 2000, p. 11). 
 

Essa premiação, assim como as demais ações, era destinada tanto para os 

técnicos das IFEs como para os tecnólogos. 

Nesse bojo das ações previstas acerca da formação empreendedora, fica 

claro o posicionamento do governo em acordo com as políticas neoliberais 

implantadas que responsabilizava o próprio trabalhador pelo seu sucesso ou 

fracasso. Se não fosse possível sua colocação no mercado de trabalho formal, a 

saída seria abrir seu próprio negócio, uma vez que o governo já admitia, sob a 

justificativa da globalização dos mercados, a inexistência de empregos para todos. A 

movimentação da economia com a geração de novos pequenos negócios resolveria 
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então dois problemas emergentes: a necessidade de incremento econômico e o 

alívio da pressão por novos postos de trabalho. Isso fica claro em uma das 

justificativas para criação do programa: 

 
O que o Programa Integrado MEC (SEMTEC)/SEBRAE de Técnicos 
Empreendedores está propondo é uma visão mais verdadeira, mais 
concreta e mais próxima das pessoas que estão avaliando e 
definindo sua vida produtiva por meio da educação profissional. A 
abertura de negócio próprio é muito pouco tratada no contexto atual, 
mesmo sendo uma das mais recorridas opções de colocação no 
mercado de trabalho e, ainda, com a perspectiva de ser uma das 
únicas nos próximos anos. 
Com essa oportunidade, certamente estaremos oferecendo mais e 
melhores condições para que não se deixe escapar por entre os 
dedos uma das mais valiosas chances de posicionamento 
profissional dos cidadãos que estamos formando na escola, já que 
por meio da preparação existe o saneamento de grande parte das 
adversidades de qualquer projeto (BRASIL, 2000, p. 11-12). 
 

Devido a essa grande investida do governo federal na formação 

empreendedora é que foram criadas disciplinas de empreendedorismo e, em alguns 

casos, mantidas até hoje, nas matrizes curriculares dos CSTs. 

 Retomando a análise da Resolução CNE/CP n. 3/2002, no Artigo 3º, ao definir 

os critérios para o planejamento e a organização dos CSTs destaca-se o 

atendimento ao “mercado de trabalho”, ao contrário do estabelecido no Decreto n. 

2.208/1997 que utilizava “mundo do trabalho” de forma equivocada. 

 
Art. 3º São critérios para o planejamento e a organização dos cursos 
superiores de tecnologia: 
I - o atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado de 
trabalho e da sociedade; 
II - a conciliação das demandas identificadas com a vocação da 
instituição de ensino e as suas reais condições de viabilização; 
III - a identificação de perfis profissionais próprios para cada curso, 
em função das demandas e em sintonia com as políticas de 
promoção do desenvolvimento sustentável do País (BRASIL, 2002c). 
 

 Cumprindo um papel importante, mesmo que de forma tardia, já no apagar 

das luzes do Governo FHC, definiu a equiparação com os cursos de graduação no 

seu Artigo 4º, e determinou outros pontos específicos ao planejamento e 

funcionamento desses cursos: 

 
Art. 4º Os cursos superiores de tecnologia são cursos de graduação, 
com características especiais, e obedecerão às diretrizes contidas no 
Parecer CNE/CES 436/2001 e conduzirão à obtenção de diploma de 
tecnólogo. 
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§ 1º O histórico escolar que acompanha o diploma de graduação 
deverá incluir as competências profissionais definidas no perfil 
profissional de conclusão do respectivo curso. 
§ 2º A carga horária mínima dos cursos superiores de tecnologia 
será acrescida do tempo destinado a estágio profissional 
supervisionado, quando requerido pela natureza da atividade 
profissional, bem como de eventual tempo reservado para trabalho 
de conclusão de curso. 
§ 3º A carga horária e os planos de realização de estágio profissional 
supervisionado e de trabalho de conclusão de curso deverão ser 
especificados nos respectivos projetos pedagógicos (BRASIL, 
2002c). 
 

 Tal como ocorria com os cursos técnicos, determinou-se que os CSTs 

deveriam promover a organização curricular em módulos, com possibilidade de 

certificação parcial correspondente, garantindo uma maior flexibilidade e 

terminalidade intermediária para atendimento às necessidades do mercado, 

conforme definido no Artigo 5º, onde é utilizado de forma equivocada o termo 

“mundo do trabalho”, da mesma forma que já fora identificado no Decreto n. 

2.208/1997. No caso dessa resolução em específico, identificou-se a utilização tanto 

de “mundo do trabalho” quanto “mercado de trabalho” de forma indistinta, 

sinalizando pouca aproximação com o campo teórico na definição de sua concepção 

de educação. 

 Ainda na Resolução n. 3/2002, no seu Artigo 6º, é estabelecido como deveria 

ser a organização por competências, tal como o modelo adotado nos cursos 

técnicos. 

 
Art. 6º A organização curricular dos cursos superiores de tecnologia 
deverá contemplar o desenvolvimento de competências profissionais 
e será formulada em consonância com o perfil profissional de 
conclusão do curso, o qual define a identidade do mesmo e 
caracteriza o compromisso ético da instituição com os seus alunos e 
a sociedade. 
§ 1º A organização curricular compreenderá as competências 
profissionais tecnológicas, gerais e específicas, incluindo os 
fundamentos científicos e humanísticos necessários ao desempenho 
profissional do graduado em tecnologia. 
§ 2º Quando o perfil profissional de conclusão e a organização 
curricular incluírem competências profissionais de distintas áreas, o 
curso deverá ser classificado na área profissional predominante 
(BRASIL, 2002c). 
 

 Apesar de no parágrafo 1º do Artigo 6º ficar estabelecido que a organização 

curricular compreenderá as competências profissionais tecnológicas, gerais e 

específicas, incluindo os fundamentos científicos e humanísticos necessários ao 
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desempenho profissional do graduado em tecnologia, não são observadas 

definições complementares que determinem os referenciais mínimos desejados para 

cada fundamento indicado, permitindo o desenvolvimento de propostas voltadas 

prioritariamente para o mercado, para o saber fazer, o ensino focado na ação, na 

competência, na resolução de problemas, com base científica e humanística 

abreviadas. 

 Ainda no bojo das competências, no Artigo 9º é facultado o aproveitamento de 

competências profissionais anteriormente desenvolvidas, estreitando novamente a 

relação do ensino com o mercado de trabalho para o aproveitamento de 

competências que poderiam ter sido desenvolvidas no desempenho de atividades 

profissionais no trabalho ou em outros programas de estudos. 

Outro aspecto importante abordado nessa resolução foi a necessidade por 

parte das instituições de ensino observarem as atribuições das profissões 

regulamentadas em lei ao elaborarem seus projetos pedagógicos de curso, 

conforme descrito no Artigo 10: 

 
Art. 10. As instituições de ensino, ao elaborarem os seus planos ou 
projetos pedagógicos dos cursos superiores de tecnologia, sem 
prejuízo do respectivo perfil profissional de conclusão identificado, 
deverão considerar as atribuições privativas ou exclusivas das 
profissões regulamentadas por lei (BRASIL, 2002c). 
 

 No entanto, não foram desenvolvidas ações governamentais durante o 

Governo FHC no sentido de promover avanços no ponto principal dessa questão: a 

aprovação da regulamentação da profissão de tecnólogo e a intervenção junto aos 

conselhos de classe para garantir a filiação dos profissionais nesses conselhos e as 

suas atribuições para desempenho das profissões de acordo com o perfil de 

conclusão definido nos planos de curso. A definição deste artigo parece ser muito 

mais no sentido de que os CSTs não buscassem a formação com prerrogativas de 

profissões já regulamentadas do que regulamentar as atribuições da profissão de 

tecnólogo, o que mais uma vez criava um ponto de exclusão destes profissionais. 

 Em relação ao corpo docente, ao equiparar os CSTs aos tradicionais de 

graduação, também definiu, no Artigo 12 da Resolução n. 3/2002, que a formação 

mínima dos professores para atuação nesses cursos deveria ser a mesma praticada 

no ensino superior conforme definido na LDB. E no Artigo 13, revelando a grande 

valorização de profissionais que já atuavam no mercado e desempenhavam também 
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a função de professores, tal como proposto pela SENETE (BASTOS, 1991b), 

estabelecia que a competência e a experiência técnica na área dos professores das 

disciplinas da formação profissional deveriam ter a mesma ponderação da avaliação 

da qualidade com requisito acadêmico. 

 
Art. 12. Para o exercício do magistério nos cursos superiores de 
tecnologia, o docente deverá possuir a formação acadêmica exigida 
para a docência no nível superior, nos termos do Artigo 66 da Lei 
9.394 e seu Parágrafo Único. 
Art. 13. Na ponderação da avaliação da qualidade do corpo docente 
das disciplinas da formação profissional, a competência e a 
experiência na área deverão ter equivalência com o requisito 
acadêmico, em face das características desta modalidade de ensino 
(BRASIL, 2002c). 
 

 Esses artigos concretizaram a defesa antiga da SENETE de aproveitar os 

profissionais do mercado como professores nos CSTs, mas com a equiparação aos 

requisitos dos cursos de graduação tradicionais conforme previsto na LDB/1996, 

passou-se a requerer as mesmas exigências mínimas.  

Mas se por um lado a formação mínima acadêmica era exigida, por outro, ao 

avaliar a qualidade dos cursos (em processos de reconhecimento ou de renovação 

de reconhecimento pelo MEC) a experiência profissional nas áreas de atuação das 

disciplinas profissionais teria o mesmo peso da formação acadêmica nas disciplinas 

gerais ou propedêuticas, o que não se aplicava, por exemplo, nas avaliações de 

qualidade dos cursos de engenharia, que possui grande parte de componentes 

curriculares nas áreas profissionais de formação. Essa avaliação de qualidade 

desigual revela que apesar de equiparados aos cursos tradicionais, são 

reconhecidas algumas particularidades dos CSTs no que tange à formação dos 

professores que atuam nesses cursos. Pelo exposto, desde a publicação das DCNs, 

os CSTs foram permitidos formalmente de terem um corpo docente com maior 

experiência profissional no trabalho ao invés de uma maior formação acadêmica. 

 Ao analisar as políticas de educação profissional no Governo FHC, Brandão 

(2013, p. 332-333) chega a uma conclusão importante ao associar tais políticas às já 

desenvolvidas nas décadas de 1960 e 1970 tanto na educação profissional técnica 

de nível médio quanto na então educação de nível tecnológico: 

 
Defendemos que existe uma relação muito estreita entre, por um 
lado, esta desvinculação, no nível médio, do “ensino acadêmico” e do 
“técnico profissionalizante” e, por outro lado, a formalização, “ao 
apagar das luzes” do segundo mandato de FHC, da educação 
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profissional de nível tecnológico como sendo, para além de um tipo 
diferenciado de nível superior, uma graduação. Ora, no primeiro 
governo, a educação profissional técnica (limitada, pragmática) foi 
vista como alternativa ao ensino superior, nos remetendo ao projeto 
subjacente à Lei n.o 5.692/197139. No segundo governo, os dirigentes 
compreenderam que esta alternativa teria mais sucesso com outra 
estratégia – também no âmbito da chamada educação profissional, 
inspirada em políticas das décadas de 1960 e 1970 -, qual seja, a 
determinação de que o “nível superior da educação profissional” (e, 
como “educação profissional”, seguindo a concepção de separação 
entre “ensino acadêmico” e “ensino profissionalizante”) deveria ser 
legalmente equiparado a qualquer outra graduação. 
 

 Ela ainda destaca que tais estratégias favoreceram as instituições privadas de 

ensino superior, “não sendo por acaso a preferência e o crescimento acentuado 

deste tipo de graduação no setor privado a partir de 2002 e, mais acentuadamente, 

a partir de 2003” (BRANDÃO, 2013, p. 333). 

Apesar de resolver em parte algumas questões que traziam dúvidas quanto a 

formação de tecnólogos, o fato de ser uma resolução e de se manterem inalterados 

a LBD/1996 e o Decreto n. 2.208/1997, associado a falta de divulgação e de 

implementação de políticas para consolidação da carreira de tecnólogo nas 

diferentes áreas, pequena foi a efetividade imediata da Resolução n. 3/2002, sendo 

necessário o desenvolvimento de outras ações e de solução dos problemas 

identificados desde o início da década de 1990 pela SENETE e de outros que 

surgiram ao longo da retomada da oferta, da criação do Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica e da vertiginosa expansão do ensino superior no Brasil. 

 A retomada da oferta dos CSTs pelos governos de FHC revelou ainda um 

modelo de política pública que parecia trazer a execução antes do planejamento, o 

que ocasionou efeitos desastrosos: baixa aceitação dos profissionais formados; 

dificuldade para continuidade dos estudos acadêmicos em nível de pós-graduação e 

para ocupação das suas funções profissionais de trabalho uma vez que a oferta dos 

cursos se deu antes mesmo da sua completa regulação.  

A falta de regulação, ao que parece, foi parte da estratégia de oferecer esses 

cursos nos moldes dos propostos pela Fundação Ford, retomados a partir do 

                                                           
39 A Lei no 5.692, de 11 de agosto de 1971, fixou as “Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º 
graus”, e estabeleceu a obrigatoriedade deste nível de ensino oferecer uma habilitação profissional. 
Em trabalho da década de 1970, Cunha (s/data, passim) questiona a “justificativa manifesta” desta 
reforma – a necessidade de técnicos para atender ao desenvolvimento industrial do país. O autor 
defende que a “justificativa atribuída, mas não manifesta” era a possibilidade de incentivar a 
terminalidade dos estudos com a profissionalização do ensino no nível de 2º grau, diminuindo assim a 
pressão social sobre o ensino superior (BRANDÃO, 2013, p. 332). 
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PROEP com a concepção de uma formação intermediária, sequencial e de curta 

duração. No entanto, essa ausência de dispositivos regulatórios até mesmo para 

indicar que essa modalidade não conferia diploma de graduação, trouxe grande 

incerteza e uma forte pressão, uma vez que os velhos problemas encontrados nas 

décadas de 1960 a 1980 resurgiram (e deve-se atentar que boa parte deles já havia 

sido identificada pela SENETE e elaboradas algumas proposições (BASTOS, 

1991b)) e fizeram com que o governo mostrasse uma pequena reação no sentido de 

melhor definir os aspectos ligados a essa formação, no final do mandato de FHC. 

Pequenas e tardias ações diante de tantos problemas encontrados e da 

necessidade urgente de soluções que valorizassem a formação e a profissão de 

tecnólogo, algo observado apenas nos anos seguintes, já no governo Lula. 

 Em uma primeira ação clara de reorganização e valorização da EPT no Brasil, 

ocorreu a publicação do Decreto n. 5.154, em 23 de julho de 2004, revogando o 

Decreto n. 2.208/1997 e redefinindo as políticas de governo. 

Esse novo decreto redefiniu os níveis da educação profissional, suas 

premissas, as formas de articulação com o Ensino Médio (possibilitando novamente 

a oferta de formação técnica integrada, além das concomitante e subsequente já 

disponíveis), certificações parciais e diplomas, dentre outros.  

Logo no Artigo 1º, na definição dos cursos e programas da educação 

profissional, deixa de utilizar as definições de níveis básico, técnico e tecnológico e 

torna clara a equiparação dos CSTs aos cursos de graduação: 

 
Art. 1o  A educação profissional, prevista no art. 39 da Lei no 9.394, de 

20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), observadas as diretrizes curriculares nacionais definidas 
pelo Conselho Nacional de Educação, será desenvolvida por meio de 
cursos e programas de: 
        I - formação inicial e continuada de trabalhadores; 
        II - educação profissional técnica de nível médio; e 
       III - educação profissional tecnológica de graduação e de pós-
graduação (BRASIL, 2004). 
 

E além de promover a equiparação dos CSTs, prevê ainda a oferta de 

educação profissional tecnológica de pós-graduação, reconhecendo a importância 

dessa formação e garantindo a realização de estudos em programas de nível mais 

elevado. Essa redação mais clara que a apresentada no Decreto n. 2.208/1997 que 

fora revogado, representa um marco das políticas de reconhecimento e valorização 

dos CSTs. 
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Também é a partir desse decreto que começa a ser utilizada a expressão 

educação profissional tecnológica. Nesse primeiro momento, essa educação 

profissional tecnológica se referia aos cursos de graduação destinados à formação 

de tecnólogos e aos cursos de pós-graduação; e a educação profissional técnica 

fazia referência aos cursos técnicos de nível médio. 

Outro ponto a ser destacado nesse Decreto n. 5.154/2004 é a definição das 

premissas da educação profissional: da organização por áreas profissionais e da 

articulação de esforços das áreas de educação, do trabalho e emprego e da ciência 

e tecnologia, ou seja, de áreas de atuação de diferentes ministérios, conforme pode 

ser observado no Artigo 2º: 

 
Art. 2º  A educação profissional observará as seguintes premissas: 
        I - organização, por áreas profissionais, em função da estrutura 
sócio-ocupacional e tecnológica; 
        II - articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho 
e emprego, e da ciência e tecnologia (BRASIL, 2004). 
 

Essas ações integradas entre diferentes pastas do governo já indicavam a 

necessidade de melhor articulação para a resolução de problemas graves no escopo 

da educação profissional, parte deles já identificado desde o início da década de 

1990 pela então SENETE e ainda recorrente em 2004. 

Na definição dos cursos de formação inicial e continuada, no Artigo 3º, fica 

estabelecida a formação para a vida produtiva e social, quebrando o paradigma legal 

anterior de formação visando apenas o mercado de trabalho. 

Outra novidade do Decreto n. 5.154/2004 foi a definição da possibilidade de 

articulação da educação profissional técnica de nível médio com o ensino médio na 

forma integrada, o que havia sido proibido a partir do Decreto n. 2.208/1997. Pelo 

disposto nas definições da educação profissional técnica de nível médio, no Artigo 

4º, a articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino 

médio passava a dar-se de forma: 

 
        I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o 
ensino fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o 
aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma 
instituição de ensino, contando com matrícula única para cada aluno; 
        II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído 
o ensino fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a 
complementaridade entre a educação profissional técnica de nível 
médio e o ensino médio pressupõe a existência de matrículas 
distintas para cada curso, podendo ocorrer: 
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       a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as 
oportunidades educacionais disponíveis; 
       b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as 
oportunidades educacionais disponíveis; ou 
       c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de 
intercomplementaridade, visando o planejamento e o 
desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados; 
        III - subseqüente, oferecida somente a quem já tenha concluído 
o ensino médio (BRASIL, 2004). 
 

Com essas mudanças, o governo Lula passa a permitir a oferta de uma 

educação profissional integral40 mais voltada para uma concepção ampla de 

formação humana, mas, ainda assim, permite, também, a oferta do modelo de 

formação tecnicista e direcionada para o ingresso rápido do indivíduo no mercado de 

trabalho através das formas concomitante e subsequente. Tal decisão surgiu como 

fruto de intensas discussões políticas e teóricas, conforme afirma Moura: 

 
Ainda no final de 2002, no período de transição entre os governos 
FHC e Lula, retoma-se a discussão sobre a relação entre o EM e a 
EP no âmbito da equipe que elaborou a proposta educacional do 
novo governo. Em 2003, ocorreram seminários nacionais sobre o EM 
e sobre a EP, cujo cerne foi a relação entre eles. As discussões 
políticas e teóricas foram intensas e polêmicas, sendo que seu 
acúmulo se materializou no Decreto n. 5.154/2004, o qual aponta 
para a possibilidade de integração entre o EM e a EP, mas mantém 
as outras duas possibilidades de articulação previstas no Decreto n. 
2.208/1997: as formas subsequente e concomitante. Essas múltiplas 
possibilidades constituem-se em bom indicador das mencionadas 
polêmicas (MOURA, 2010, p. 882). 
 

 Para os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-

graduação, ficou estabelecido ainda que seus objetivos, características e duração 

deveriam ser organizados de acordo com as DCNs definidas pelo CNE, conforme 

Artigo 5º do Decreto n. 5.154/2004. 

 A possibilidade de organização dos cursos técnicos de nível médio e dos 

cursos de educação profissional tecnológica de graduação em etapas com 

terminalidade continuou sendo permitida, bem como também as certificações 

parciais após a conclusão com aproveitamento. Também ficou claramente definido 

no Artigo 7º desse decreto o direito à diplomação dos alunos que concluíssem os 

cursos técnicos de nível médio ou de graduação tecnológica: 

 

                                                           
40 Integral vem de integralis, palavra que em latim significa inteiro. Uma formação integral é uma 
formação por inteiro com o objetivo de alcançar a omnilateralidade, ou seja, a formação completa 
(FIDALGO; MACHADO, 2000). 
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Art. 7o  Os cursos de educação profissional técnica de nível médio e 
os cursos de educação profissional tecnológica de graduação 
conduzem à diplomação após sua conclusão com aproveitamento 
(BRASIL, 2004). 
 

 Construído a partir de grande discussão, conforme relatado em Moura (2010), 

o Decreto n. 5.154/2004 é um ponto chave da reformulação de toda da educação 

profissional no Brasil nos anos 2000, sobretudo na educação técnica de nível médio 

e na graduação tecnológica, objeto de estudo desta pesquisa. O que se observou foi 

a tentativa de uma maior e melhor organização da educação profissional, seja no 

aspecto legal e regulatório, seja na oferta e execução de programas e ações para 

ampliação e valorização da EPT no país. 

 Como parte desse movimento, em 03 de fevereiro de 2005, foi publicada a 

Resolução n. 01/2005 do CNE (BRASIL, 2005), atualizando a definição das DCNs 

para o Ensino Médio e para a Educação profissional Técnica de Nível Médio. Foram 

definidas novas referências de carga horária mínima para a Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio e atualizada a nomenclatura dos cursos e programas de 

Educação Profissional, ratificando o que já fora publicado no o Decreto n. 

5.154/2004:  

 
Art. 3º A nomenclatura dos cursos e programas de Educação 
Profissional passará a ser atualizada nos seguintes termos: 
I. “Educação Profissional de nível básico” passa a denominar-se 
“formação inicial e continuada de trabalhadores”; 
II. “Educação Profissional de nível técnico” passa a denominar-se 
“Educação Profissional Técnica de nível médio”; 
III. “Educação Profissional de nível tecnológico” passa a denominar-
se “Educação Profissional Tecnológica, de graduação e de pós-
graduação” (BRASIL, 2005). 
 

 Em outra ação, em 9 de maio de 2006, foi publicado o Decreto n. 5.773 que 

dispunha sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de 

instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais 

no sistema federal de ensino. Esse decreto teve papel estratégico no 

desenvolvimento da graduação tecnológica uma vez que ao tratar da autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos CSTs determinou que essas 



131 

 

ações fossem baseadas no catálogo de denominações de cursos publicado pela 

SETEC, conforme disposto nos artigos 42 a 4441. 

 
Art. 42.  O reconhecimento e a renovação de reconhecimento de 
cursos superiores de tecnologia terão por base catálogo de 
denominações de cursos publicado pela Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica. 
Art. 43.  A inclusão no catálogo de denominação de curso superior de 
tecnologia com o respectivo perfil profissional dar-se-á pela 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, de ofício ou a 
requerimento da instituição.  
§ 1o  O pedido será instruído com os elementos que demonstrem a 
consistência da área técnica definida, de acordo com as diretrizes 
curriculares nacionais.  
§ 2o  O CNE, mediante proposta fundamentada da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica, deliberará sobre a exclusão de 
denominação de curso do catálogo.  
Art. 44.  O Secretário, nos processos de reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de cursos superiores de tecnologia, 
poderá, em cumprimento das normas gerais da educação nacional:  
I - deferir o pedido, com base no catálogo de denominações de 
cursos publicado pela Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica; 
II - deferir o pedido, determinando a inclusão da denominação do 
curso no catálogo; 
III - deferir o pedido, mantido o caráter experimental do curso; 
IV - deferir o pedido exclusivamente para fins de registro de diploma, 
vedada a admissão de novos alunos; ou 
V - indeferir o pedido, motivadamente.  
Parágrafo único.  Aplicam-se ao reconhecimento e à renovação de 
reconhecimento de cursos superiores de tecnologia as disposições 
previstas nas Subseções II e III (BRASIL, 2006b). 
 

 A determinação de um Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia foi uma ação organizada pela SETEC/MEC com o objetivo de melhor 

organizar os CSTs, identificando todas as nomenclaturas de cursos utilizadas e 

propondo uma melhor organização de modo a agrupar títulos próximos ou com o 

mesmo perfil, reduzindo esse rol de nomenclaturas e garantindo uma maior 

organicidade da modalidade de ensino. Até então existia apenas as definições das 

20 áreas profissionais e as suas cargas horárias mínimas, conforme definição no 

parecer CNE/CES n. 436/2001, que permitia o registro de CSTs nas mais diversas 

denominações, desde que se enquadrassem nessas áreas profissionais e 

                                                           
41 Posteriormente os artigos 42 e 44 tiveram a redação parcialmente alterada pelo Decreto n. 6.303, 
de 2007 no intuito de incluir o ato normativo de autorização junto aos atos já previstos de 
reconhecimento e renovação de reconhecimento. 
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respeitassem a carga horária mínima, além dos pressupostos definidos nas DCNs 

correspondentes e outras determinações legais. 

 O Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia foi então 

publicado a partir da Portaria n. 10 do MEC, de 28 de julho de 2006 (BRASIL, 

2006c). Em suas considerações iniciais já ficam claros os objetivos de sua 

publicação: 

 
[...] considerando a necessidade de estabelecer um referencial 
comum às denominações dos cursos superiores de tecnologia; 
considerando a necessidade de consolidação desses cursos pela 
afirmação de sua identidade e caracterização de sua alteridade em 
relação às demais ofertas educativas; 
considerando a necessidade de fomento à qualidade por meio da 
apresentação de infra-estrutura recomendável com o escopo de 
atender as especificidades dessas graduações tecnológicas, resolve: 
Art. 1º Aprovar, em extrato, o Catálogo Nacional dos Cursos 
Superiores de Tecnologia, elaborado pela Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, conforme 
disposto no art. 5º, § 3º, VI, do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 
2006. 
 

Diferentemente do parecer CNE/CES n. 436/2001, o catálogo definiu todas as 

nomenclaturas de CSTs possíveis em cada área e estabeleceu a carga horária 

mínima por curso, enquanto o parecer supracitado trazia apenas as definições de 

carga horária mínima por área. Constavam no catálogo 96 denominações diferentes 

de CSTs distribuídas em oito áreas, alterando a composição anterior do parecer 

onde havia 20 áreas. 

Esse era um primeiro passo, um passo necessário, para a atuação junto aos 

conselhos de classe visando a inclusão dos cursos de graduação tecnológica em 

seus quadros de atuação profissional. 

Importante observar ainda que, diferentemente das ações educacionais 

analisadas dos governos de FHC, a construção do Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia foi coletiva e, antes de sua publicação definitiva, ficou sob 

consulta pública e aberta a sugestões por 30 dias no site oficial do MEC, conforme 

definido pela Portaria n. 1.024, de 11 de maio de 2006, do MEC (BRASIL, 2006d). 

Em seguida, como parte do planejamento da ação de melhor organização da 

formação profissional de graduação tecnológica, foi publicada a Portaria n. 12 do 

MEC, em 14 de agosto de 2006 (BRASIL, 2006e). Ela dispunha sobre a adequação 

da denominação dos CSTs ao Catálogo Nacional, nos termos do art. 71, §1º e 2º, do 
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Decreto n. 5.773, de 2006. Pelo determinado nessa portaria, os cursos já ofertados 

deveriam se enquadrar nas novas denominações e cargas horárias mínimas 

estabelecidas anteriormente na Portaria n. 10/2006 MEC, conforme definição do 

Artigo 1º: 

 
Art. 1º - As instituições que ofertem cursos superiores de tecnologia 
terão prazo de sessenta dias, a contar da publicação desta Portaria, 
para requerer o aditamento dos atos de autorização, de 
reconhecimento ou renovação de reconhecimento, adequando sua 
denominação à constante do Catálogo Nacional dos Cursos 
Superiores de Tecnologia, aprovado, em extrato, pela Portaria nº 10, 
de 28 de julho de 2006, publicada no Diário Oficial da União de 31 de 
julho de 2006, seção 1, página 12. 
§ 1º - A alteração da denominação é facultativa para os cursos 
autorizados ou reconhecidos até a data da edição da Portaria nº 10, 
de 28 de julho de 2006, nos termos do art. 71, § 1º do Decreto 5.773, 
de 2006. 
§ 2º - As instituições que possuam pedidos de autorização ou 
reconhecimento em trâmite nos órgãos do MEC deverão requerer a 
adequação da denominação, na forma do caput, ou alternativamente, 
a oferta em caráter experimental, nos termos do art. 81 da Lei nº. 
9.394, de 1996, combinado com o art. 44, III, do Decreto nº 5.773, de 
2006 (BRASIL, 2006e). 
 

 Com isso, ficaram uniformizadas, a partir de 2006, as denominações dos 

cursos ofertados em todo o Brasil e suas respectivas cargas horárias, facilitando a 

organização, o controle, a divulgação e a aceitação desses cursos a partir de outras 

ações conjuntas desenvolvidas pelo MEC/SETEC. Também foi possível, a partir do 

ano de 2007, a aplicação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE) aos estudantes dos CSTs, tal como já era feito com os alunos de outros 

cursos de graduação. 

Ao iniciar a participação no ENADE, um dos instrumentos de avaliação da 

qualidade dos cursos de graduação ofertados no Brasil, o MEC além de confirmar o 

lugar desses cursos no ensino superior brasileiro, deu continuidade ao trabalho de 

melhor avaliação e exigência de qualidade dos CSTs. Esses cursos passavam então 

a contar com um catálogo de caráter regulatório e informativo com todas as 

denominações existentes em conjunto com suas cargas horárias mínimas. Já os 

processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento 

incluíram a avaliação dos estudantes dos cursos (ENADE) no conjunto das já 

executadas avaliações institucionais e dos cursos in loco para verificação da 

qualidade. 
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Observa-se a partir desse momento uma maior exigência de qualidade dos 

CSTs ofertados, o que contribuiu para sua valorização e em grande medida 

pressionou os investimentos das instituições privadas que os ofertavam. Uma vez 

avaliados como cursos de graduação incluindo a participação no ENADE, o discurso 

de que os CSTs não seriam de nível superior, equivalentes a uma graduação e que 

não ofereciam um ensino de qualidade começou a perder força. 

 Posteriormente, a partir do Ofício n. 1.168 do gabinete do MEC, o CNE/CES 

emitiu o Parecer n. 277, de 07 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2006a), concordando 

com a proposta de reorganização da educação profissional tecnológica de 

graduação segundo uma nova metodologia que reunia os cursos em grandes eixos 

temáticos. Foram então criados os seguintes eixos tecnológicos: I. Ambiente, Saúde 

e Segurança; II. Controle e Processos Industriais; III. Gestão e Negócios; IV. 

Hospitalidade e Lazer; V. Informação e Comunicação; VI. Infra-estrutura; VII. 

Produção Alimentícia; VIII. Produção Cultural e Design; IX. Produção Industrial; e X. 

Recursos Naturais. 

 Essa linha de organização já havia sido observada na tentativa da diminuição 

do número de áreas profissionais quando publicada a primeira versão do Catálogo 

Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, momento em que foi promovida uma 

redução das 20 áreas existentes até então para oito no catálogo. Pela nova 

metodologia, os cursos seriam então reorganizados em 10 eixos tecnológicos, que 

poderiam e deveriam ser atualizados de acordo com a necessidade, conforme voto 

do relator: 

 
A classificação dos cursos atualmente constantes do Catálogo, bem 
como suas futuras inserções deverá orientar-se pelos eixos 
tecnológicos em vigor. Recomendo que o MEC, sempre que 
necessário, reveja a denominação dos eixos tecnológicos de modo a 
atender a evolução do conhecimento científico e tecnológico 
(BRASIL, 2006a, p.3). 
 

 Nos anos seguintes, o MEC também realizou um trabalho junto aos conselhos 

profissionais no intuito de obter a inclusão dos CSTs em suas tabelas nacionais de 

profissões cadastradas. Um trabalho difícil, de grande teor burocrático e lento, mas 

necessário. Também iniciou uma ação especial junto a empresas públicas no intuito 

de solicitar a alteração de seus planos de cargo e salários de modo a contemplar a 

participação de tecnólogos nos concursos públicos para a ocupação de funções, 

pois ainda era grande o universo de empresas públicas que não reconheciam os 
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CSTs como formadores de profissionais de nível superior. Em alguns casos, os 

tecnólogos formados passavam nos concursos públicos e não conseguiam assumir 

os cargos, tendo que acionar a justiça; e em outros os editais proibiam 

expressamente sua inscrição e posterior nomeação. Daí a ação necessária de 

estancar essa discriminação dentro do próprio governo antes de efetivar uma maior 

divulgação junto às empresas do setor privado em busca de uma maior aceitação 

para esses profissionais. Devido a essas dificuldades foram emitidas pela 

SETEC/MEC as Notas Técnicas n. 001, de 17 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007c), 

e n. 109, de 17 de abril de 2009 (BRASIL, 2009). 

 Na Nota Técnica n. 001/ 2007, o Departamento de Políticas e Articulação 

Institucional (DPAI) da SETEC responde a um questionamento do presidente do 

Sindicato dos Tecnólogos de São Paulo a respeito de um tecnólogo afiliado que 

alegava ter sido prejudicado em um concurso público da Prefeitura Municipal de São 

Paulo para o provimento do cargo de Auditor-Fiscal Tributário Municipal I, cujo edital 

exigia curso de graduação plena. 

 A Divisão de Desenvolvimento de Pessoal da Prefeitura Municipal de São 

Paulo argumentava, para rejeitar a inscrição de tecnólogos no referido concurso, que 

segundo o MEC, o CST seria um curso superior de curta graduação que visava 

formar profissionais para atender campos específicos do mercado de trabalho e que 

poderiam ser uma opção para uma inserção mais rápida no mercado de trabalho. 

Afirmavam ainda que: “É possível, posteriormente, fazer um curso de graduação 

plena, com aproveitamento dos créditos correspondentes às disciplinas já cursadas” 

(BRASIL, 2007c, p.1). 

 Por sua vez, o DPAI/MEC argumentava que: 

 
Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Lei 9394/96, a educação escolar brasileira não apresenta mais 
graduação curta, longas ou plena, cuja terminologia não deve mais 
ser empregada. O ensino superior possui apenas graduações, a 
saber, em três formas equivalentes: Licenciatura, Bacharelado e 
Graduação Tecnológica. As graduações tecnológicas, ou Cursos 
Superiores de Tecnologia conferem o mesmo grau que as demais 
formas, cujos diplomas têm validade nacional de nível superior, e, 
estes cursos estão sujeitos aos mesmos processos de avaliação e 
regulação da educação superior, inclusive ao Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – SINAES.  
Por terem cargas horárias menores que alguns cursos de 
bacharelado, freqüentemente os cursos de tecnologia são 
indevidamente confundidos com os Cursos Seqüenciais, estes não 
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são graduações, ainda que sejam de nível superior (BRASIL, 2007c, 
p. 1). 
 

 A argumentação do MEC iniciava destacando que o concurso fazia uso de 

uma denominação imprópria, de graduação plena, uma vez que desde a publicação 

da LDB/1996 não existia mais a classificação de graduação curta, longa ou plena. 

Destacava ainda que os CSTs são equivalentes aos demais cursos de graduação 

(licenciatura e bacharelado) e que seus diplomas têm validade nacional como de 

nível superior e estando, inclusive, sujeitos aos mesmos processos de regulação e 

avaliação. Ainda ressaltava que não deveriam ser confundidos com os “Cursos 

Sequenciais”, que apesar de serem de nível superior não são graduações. Em 

seguida revelava um posicionamento importante para esclarecer que os tecnólogos 

tanto estão aptos para assumir funções de nível superior quanto para dar 

prosseguimento nos seus estudos de pós-graduação, dúvidas comuns à época e 

que perseguiam os egressos dos cursos de graduação tecnológica desde o início de 

sua oferta: 

 
Os egressos de Cursos Superiores de Tecnologia estão aptos a 
assumir função de nível superior, prestar concursos para esse nível, 
bem como proceder a estudos de pós-graduação em nível de 
especialização, mestrado e doutorado. Tais atribuições são 
garantidas pela seguinte legislação:  
• Lei 9394/96 – Lei de diretrizes e bases da educação nacional;  
• Parecer CNE/CP 29/2002 – Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Profissional de Nível Tecnológico.  
• Resolução CNE/CP nº 03, de 18/12/2002, publicada no DOU em 

23/12/2002. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 
para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de 
tecnologia.  

• Decreto 5773, de 09 de maio de 2006, que dispõe sobre o 
exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de 
instituições de educação superior e cursos superiores de 
graduação e seqüenciais [sic] no sistema federal de ensino 
(BRASIL, 2007c, p. 2). 
 

E após citar a legislação que garantia as atribuições dos tecnólogos, solicitava 

à Srª Maria Inês Gianini da Divisão de Desenvolvimento de Pessoal, DRH-4 / SMG, 

da Prefeitura Municipal de São Paulo, que revisasse as normas para o concurso 

público em questão, considerando os “tecnólogos como aptos a participar do 

processo seletivo em condições de igualdade aos egressos de cursos de 

bacharelado e licenciaturas, para provimento de vagas com exigência de nível 

superior” (BRASIL, 2007c, p.2). 
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 Em outro caso, a Diretoria de Regulação e Supervisão da Educação 

Profissional e Tecnológica (DRSEPT) da SETEC emitiu a Nota Técnica n. 109/2009 

(BRASIL, 2009) em resposta a uma demanda da Procuradoria da República no 

Estado da Bahia que arguia sobre a compatibilidade da qualificação dos portadores 

de diplomas de tecnólogos e as atribuições dos cargos de nível superior oferecidos 

no Concurso Público n. 1/2007 da Petrobras. 

 Para emitir essa nota técnica, a DRSEPT convocou profissionais renomados 

da área de engenharia dos quadros de Instituições Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Rede Federal de Ensino e do próprio MEC para procederem a análise 

do conteúdo do processo em questão e apresentarem suas conclusões, subsidiando 

o pronunciamento na referida nota (BRASIL, 2009). Trata-se de uma ação dentro de 

um movimento maior de aproximação, contribuição e participação dos 

pesquisadores de EPT na formulação das políticas públicas nos governos Lula. 

 Em suas conclusões, os profissionais convocados afirmaram que: 

 
O Edital no 1-Petrobrás/PSP-RH-1, de 21 de maio de 2007, 
estabelece como requisito, para inscrição nos cargos abaixo 
relacionados, a apresentação de diploma, devidamente registrado, 
de conclusão de cursos de graduação de nível superior de 
bacharelado em Administração, Economia, Engenharia ou Química. 
CARGO 3: ANALISTA DE COMÉCIO E SUPRIMENTO JÚNIOR 
CARGO 4: ANALISTA DE PESQUISA OPERACIONAL JÚNIOR 
Observa-se, entretanto, que os exemplos de atribuições descritas no 
edital para esses cargos não são específicas ou exclusivas de 
quaisquer uma das profissões citadas. Ademais, é importante 
advertir que cada um dos cursos exigidos possui Diretrizes 
Curriculares Nacionais independentes e distintas e que não há 
convergência entre os títulos profissionais solicitados e as atribuições 
requeridas. Assim, não é possível identificar o perfil profissional 
desejado, ficando claro as atribuições são transversais a diversas 
formações e titulações, o que permite sem restrições o suprimento 
dos cargos por profissionaisl [sic] tecnólogos, uma vez que esses 
também são graduados e de nível superior (Parecer CNE/CES 
436/2001). 
Outro aspecto que fragiliza a exigência de formações específicas de 
bacharelados para os cargos em questão, diz respeito ao conteúdo 
do conhecimento específico cobrado para a realização do concurso 
público, listado no item 20.2.1.2 do edital. 
Considerando os exemplos das atribuições descritas no edital, esses 
cargos podem ser atendidos, principalmente, pelas seguintes 
formações tecnológicas: 
a) Eixo Tecnológico Gestão e Negócios: 
Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior; 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial; 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Financeira; 
Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais; 
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Curso Superior de Tecnologia em Marketing. 
b) Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial; 
Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos. 
c) Eixo tecnológico Produção Industrial: 
Curso Superior de Tecnologia em Petróleo e Gás (BRASIL, 2009, p. 
1-2). 
 

Em seus esclarecimentos, fica claro que a Petrobras aceitava diferentes 

cursos de bacharelado para os cargos 3 e 4 em questão, apesar de as atribuições 

específicas desses cargos não serem exclusivas de qualquer um dos cursos 

exigidos. Considerando ainda que não existia convergência entre os títulos exigidos 

e as atribuições requeridas, tais cargos poderiam ser supridos por tecnólogos sem 

restrições. A nota técnica citava alguns exemplos de cursos que atenderiam às 

especificações de atribuições presentes no Edital. Estava evidenciado nesse caso 

em questão que o objetivo era permitir a inscrição de egressos de qualquer curso de 

bacharelado e proibir egressos dos CSTs de qualquer área. 

A nota técnica ainda relata problemas com as exigências de formação 

superior de bacharelado nas áreas de Computação e Informática ou em 

Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia, 

Estatística, Física ou Matemática para os cargos: “cargo 5: Analista de Sistemas 

Júnior – Engenharia de Software”; “cargo 6: Analista de Sistemas Júnior – Infra-

estrutura [sic]”; e “cargo 7: Analista de Sistemas Júnior – Processos de Negócios” 

(BRASIL, 2009, p. 2). De acordo com as atribuições definidas no edital para estes 

cargos, os especialistas concluíram que não eram específicas ou exclusivas de 

nenhum dos cursos de bacharelado exigidos, podendo também, neste caso, os 

cargos serem ocupados por tecnólogos, principalmente das seguintes formações: 

 
a) Eixo tecnológico de Informação e Comunicação: 
Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas; 
Curso Superior de Tecnologia em Banco de Dados; 
Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Tecnologia da 
Informação; 
Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores; 
Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação; 
Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet; 
Curso Superior de Tecnologia em Telemática. 
a) [sic] Eixo tecnológico Gestão e Negócios: 
Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais (BRASIL, 
2009, p. 3). 
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Também foram identificados problemas nas definições dos cargos de 

engenheiro: “Cargo 12: Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior – Elétrica”; “Cargo 

13: Engenheiro(a) de Equipamentos Júnior – Eletrônica”; “Cargo 14: Engenheiro(a) 

de Equipamentos Júnior – Inspeção”; e “Cargo 15: Engenheiro(a) de Equipamentos 

Júnior – Mecânica” (BRASIL, 2009, p. 3). Sobre estes cargos, o parecer esclarece 

que: 

 
[...] até julho de 2007, as Resoluções Nos. 218, de 29 de junho de 
1973, e 313, de 26 de setembro de 1986, do Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea) não conferiam ao 
profissional tecnólogo o desempenho de atribuições relacionadas a 
projetos, que estão claramente identificadas no perfil de atividades 
do engenheiro exigido no edital. Por conseguinte, os graduados em 
tecnologia com diploma expedido e registrado no Sistema 
Confea/Crea42 até essa data não poderiam realizar todas as 
atribuições desses cargos. 
[...] 
Contudo, a Resolução No 1.010, de 22 de agosto de 2005, do 
Confea, estabelece que para os profissionais formados e registrados 
a partir de 1º de julho de 2007, a atribuição profissional, isto é, o ato 
específico de consignar direitos e responsabilidades para o exercício 
da profissão, em reconhecimento de competências e habilidades 
derivadas de formação profissional obtida em cursos regulares, será 
conferida em conformidade com o currículo escolar do profissional. 
Sendo assim, não mais há restrição para o tecnólogo exercer todas 
as atribuições desses cargos (BRASIL, 2009, p. 3). 
 

Faz-se importante destacar nessa passagem outra conquista dos tecnólogos, 

especificamente nesse caso os dos cursos ofertados na área de atuação do Confea, 

que passaram a ter suas atribuições profissionais avaliadas e outorgadas de acordo 

com o currículo escolar de cada curso, o que de fato possibilitou a ampliação do 

leque de atuação desses profissionais. 

Para os cargos 12, 13 14 e 15 em questão, foram indicadas as possibilidades 

de preenchimento sem restrições pelos tecnólogos dos cursos: 

 
Cargo 12: Curso Superior de Tecnologia em Eletrotécnica 
Industrial, do eixo tecnológico Controle e Processos Industriais. 
Cargo 13: Curso Superior de Tecnologia em Eletrônica Industrial, 
do eixo tecnológico Controle e Processos Industriais. 
Cargo 14: Curso Superior de Tecnologia em Processos 
Metalúrgicos, do eixo tecnológico Controle e Processos Industriais. 
Cargo 15: Curso Superior de Tecnologia em Fabricação 
Mecânica, do eixo tecnológico Produção Industrial (BRASIL, 2009, p. 
4). 
 

                                                           
42 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 
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 Em seguida, a Nota Técnica n. 109/2009 (BRASIL, 2009) traz em suas 

conclusões uma importante dedução, a partir das análises empreendidas 

anteriormente, em que traça a equivalência dos cursos de engenharia e todos os 

cursos de tecnologia registrados no sistema Confea/CREA: 

 
Não obstante todas as possibilidades descritas nesta Nota Técnica a 
respeito de diversos cursos superiores de tecnologia, é importante 
ressaltar que como um dos requisitos do edital contempla qualquer 
formação da Engenharia para se candidatar a uma vaga dos diversos 
cargos, por similaridade, podem-se, também, considerar aptos os 
Cursos Superiores de Tecnologia da área da Engenharia, ou seja, 
todos os tecnólogos registrados no Sistema Confea/Crea (BRASIL, 
2009, p. 4). 
 

Finalizando, sintetiza o perfil dos CSTs e suas atribuições gerais: 

 
Por fim, note-se que os Cursos Superiores de Tecnologia conduzem 
à aplicação, desenvolvimento, pesquisa aplicada e inovação 
tecnológica e à difusão de tecnologias; à gestão de processos de 
produção de bens e serviços e ao desenvolvimento de capacidade 
empreendedora, além de extrema sintonia com o mundo do trabalho 
(BRASIL, 2009, p. 4). 
 

 E os problemas encontrados pelos tecnólogos nos concursos públicos não se 

resumiam apenas a esses dois casos, pois diversos outros foram noticiados e 

divulgados em veículos de comunicação regionais e nacionais. No entanto, a partir 

desses dois casos em específico que motivaram as respectivas notas técnicas 

apresentadas e analisadas, foram criados mais subsídios de esclarecimento e de 

defesa, até mesmo no âmbito judicial, a favor dos tecnólogos que buscavam seu 

lugar no mundo do trabalho e no prosseguimento de estudos em cursos de pós-

graduação. 

 O constrangimento de uma das principais empresas públicas do país, a 

Petrobras, não aceitar a concorrência de tecnólogos em seus concursos públicos 

enquanto o governo empregava grandes esforços para coibir essa prática só 

terminou em 2011, quando foi publicado o primeiro edital que permitia a participação 

de tecnólogos em seus concursos para os cargos de Analista de Sistemas Júnior – 

Engenharia de Software; Analista de Sistemas Júnior – Infraestrutura; e Analista de 

Sistemas Júnior – Processos de Negócio (PETROBRAS, 2011). 

 Essa alteração na postura da empresa, amplamente divulgada pela imprensa 

que destacava a participação dos tecnólogos pela primeira vez em um concurso 

público da Petrobras, atendeu parte das recomendações constantes na Nota 
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Técnica n. 109/2009, que na ocasião recomendava a permissão de inscrição de 

egressos dos CSTs para esses cargos contemplados. Apesar desse avanço, 

continuava proibido o ingresso de tecnólogos nos cargos das áreas de engenharia, 

em grande medida, devido à limitações ainda impostas pelo Confea/CREA para 

atuação desses profissionais. 

 O edital indicava ainda que as denominações dos cursos de graduação 

tecnológica exigidos nos requisitos foram estabelecidas com base no Catálogo 

Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, o que ressalta a sua importância na 

valorização dos tecnólogos, demonstrando um grande avanço e efetividade das 

políticas desenvolvidas pela SETEC no governo Lula: 

 
2.1.2 - As denominações dos cursos de graduação tecnológica 
exigidos nos requisitos dos cargos de Analista de Sistemas Júnior - 
Engenharia de Software, Analista de Sistemas Júnior - Infraestrutura 
e Analista de Sistemas Júnior - Processos de Negócio, objeto deste 
Edital, foram estabelecidas com base no Catálogo Nacional dos 
Cursos Superiores de Tecnologia, instituído através da Portaria n.º 
1.024, de 11 de maio de 2006, do Ministério da Educação. Serão 
aceitos diplomas e certificados de outros cursos superiores de 
tecnologia, com denominações distintas, desde que constem na 
Tabela de Convergência anexa ao Catálogo Nacional dos Cursos 
Superiores de Tecnologia e que estejam diretamente relacionadas 
aos cursos de graduação tecnológica requeridos para o cargo 
ofertado, conforme a citada Tabela de Convergência, disponível no 
endereço eletrônico do Ministério da Educação (PETROBRAS, 2011, 
p.1). 
 

 Outra ação governamental importante, visando tornar lei grande parte das 

definições constantes no Decreto n. 5.154/04 (BRASIL, 2004) e na Resolução n. 

01/2005 do CNE (BRASIL, 2005), foi a proposição, discussão e aprovação da Lei n. 

11.741, de 16 de julho de 2008 (BRASIL, 2008a), que alterou os artigos 37, 39, 41 e 

42, revogou os parágrafos 2º e 4º do artigo 36 e o parágrafo único do artigo 41 da 

LDB, além de criar a seção IV-A – da Educação Profissional Técnica de Nível Médio.  

Trata-se de mais um marco importante para a Educação Profissional no 

Brasil, por dois motivos em especial: primeiro, pela Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio ter passado a constar na Seção IV-A da LDB, dentro do Capítulo II, 

que trata da Educação Básica e do Título V – Dos Níveis e das Modalidades de 

Educação e Ensino; e segundo, pela LDB ter de fato incorporado definições claras e 

objetivas para a EPT, revogando o Decreto n. 5.154/2004 que, na sua publicação, 

também já havia revogado o Decreto n. 2.208/1997 (BRASIL, 1997). 
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A inclusão da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Seção IV-A 

do Capítulo II que trata da Educação Básica no Título V (Dos Níveis e das 

Modalidades de Educação e Ensino) da LDB significa que, a partir de 16/07/2008, 

com a publicação da Lei n. 11.741, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

passou a ser considerada direito de todos os cidadãos brasileiros, já que passou a 

ser considerada como parte da Educação Básica, definida na Constituição Federal e 

na própria LDB como garantida pelo Estado com educação pública: 

 
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: 
I - Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 
(dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: 
a) Pré-escola; 
b) Ensino Fundamental; 
c) Ensino Médio; 
[...] 
IV - Acesso público e gratuito aos Ensinos Fundamental e Médio 
para todos os que não os concluíram na idade própria; 
[...] 
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as 
condições de acesso e permanência na escola (BRASIL, 1996). 
 

Essas definições mais criteriosas para a EPT na LDB, revogando o Decreto n. 

5.154/2004 (BRASIL, 2004), também mostraram grande participação e avanço da 

sociedade civil e organizada e da academia nas discussões educacionais, o que 

legitimou e transformou uma política transitória de governo em política permanente 

de Estado. Reforçou a política nacional adotada nos anos 2000 de ampliação da 

Rede Federal de EPT, na qual o Governo Federal criou centenas de unidades de 

ensino técnico e tecnológico e transformou os CEFETs em IFs, criando milhares de 

vagas para cursos técnicos de nível médio, CSTs e licenciaturas, um contraste com 

a década de 1990, quando as políticas públicas apontavam para um esvaziamento 

da responsabilidade do Estado na oferta de EPT. 

Também no ano de 2008, em 29 de dezembro, foi publicada a Lei n. 11.892 

que Instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e 

criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). A partir dessa 

lei, a rede federal de EPT foi reformulada, transformando ou integrando as ETFs 

e/ou CEFETs em IFs, conforme definido na Seção I do capítulo II. Em meio a um 

processo intenso de expansão da rede que previa a construção de centenas de 
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novas unidades federais de EPT, este ato garantiu maior organicidade e outorgou 

aos IFs criados, bem como a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 

e aos CEFETS Celso Suckow da Fonseca e de Minas Gerais (que optaram pela não 

transformação em IFs), maior autonomia administrativa, patrimonial, financeira, 

didático-pedagógica e disciplinar. 

No Artigo 2º dessa lei, é apresentada a definição do que seriam os IFs: 

 
Art. 2o  Os Institutos Federais são instituições de educação superior, 
básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados 
na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 
modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos 
técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas, nos 
termos desta Lei. 
§ 1o  Para efeito da incidência das disposições que regem a 
regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de 
educação superior, os Institutos Federais são equiparados às 
universidades federais. 
§ 2o  No âmbito de sua atuação, os Institutos Federais exercerão o 
papel de instituições acreditadoras e certificadoras de competências 
profissionais. 
§ 3o  Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir 
cursos, nos limites de sua área de atuação territorial, bem como para 
registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante 
autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no caso da 
oferta de cursos a distância, a legislação específica (BRASIL, 
2008b). 
 

 Desta definição, alguns pontos devem ser destacados: 

• Os IFs foram caracterizados como instituições de educação superior, básica e 

profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de EPT 

nas diferentes modalidades de ensino. Foi ampliado o leque de atuação 

dessas instituições que, até então, apresentavam algumas dificuldades na 

atuação no ensino superior, tais como na oferta de cursos de bacharelado, 

licenciaturas e de pós-graduação e no registro de diplomas dos alunos 

formados em seus cursos superiores. Por um longo período, ainda como 

CEFETs, essas instituições necessitavam efetuar o registro dos seus 

diplomas em universidades federais, o que burocratizava todo processo e 

aumentava os custos dessas atividades. 

• Foi garantida ainda a equiparação com as universidades federais no que diz 

respeito à regulação, avaliação e supervisão das instituições e dos cursos de 

educação superior. Por essa definição, as instituições e os cursos dessa rede 
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federal deveriam passar pelos mesmos procedimentos nacionais de avaliação 

promovidos pelo MEC para a educação superior. 

 

Com relação às suas finalidades e características, ficou estabelecido no 

Artigo 6º uma atuação ampla no escopo da EPT: 

 
Art. 6o  Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 
I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus 
níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas 
na atuação profissional nos diversos setores da economia, com 
ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e 
nacional; 
II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo 
educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções 
técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades 
regionais; 
III - promover a integração e a verticalização da educação básica à 
educação profissional e educação superior, otimizando a infra-
estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 
IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e 
fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, 
identificados com base no mapeamento das potencialidades de 
desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do 
Instituto Federal; 
V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de 
ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, 
estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 
investigação empírica; 
VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do 
ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo 
capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das 
redes públicas de ensino; 
VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e 
tecnológica; 
VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o 
empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico 
e tecnológico; 
IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de 
tecnologias sociais, notadamente as voltadas à preservação do meio 
ambiente (BRASIL, 2008b). 
 

 No inciso I, na definição da oferta de EPT em todos os seus níveis e 

modalidades, verifica-se a ratificação do atendimento aos diversos setores da 

economia, com ênfase não apenas no desenvolvimento socioeconômico local e 

regional, tal como defendido pela SENETE (BASTOS, 1991b), mas também no 

âmbito nacional, o que confere uma nova perspectiva de atuação dessa rede. Na 

configuração inicial da década de 1990, a defesa era por instituições com forte 

vocação para o local e regional e com grande aproximação com os setores 
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produtivos, sem em nenhuma referência a essa atuação mais ampliada e com vistas 

ainda ao desenvolvimento social, para além do econômico. Aliás, o aspecto social, 

além do econômico, é contemplado em vários incisos desse artigo, uma diferença de 

concepção emergente nessa lei. 

 Também deve ser destacada a defesa de uma educação profissional e 

tecnológica não apenas como processo educativo, mas também investigativo, de 

geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e 

peculiaridades regionais, reforçando a defesa do desenvolvimento de pesquisa 

aplicada da rede federal. Além do disposto no inciso II, define ainda no inciso V que 

os IFs sejam centros de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de 

ciências aplicadas, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à 

investigação empírica. No inciso VIII, claramente é defendido novamente o 

desenvolvimento da pesquisa aplicada, bem como a produção cultural, o 

empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico, 

ou seja, uma instituição diversificada de ensino e de pesquisa em diferentes 

segmentos. 

  No inciso VI, reforçava o papel dos IFs na oferta de cursos de licenciaturas 

na área das ciências, contribuindo para capacitação técnica e atualização 

pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino, reafirmando o seu papel na 

formação de professores. 

 E não apenas o ensino e a pesquisa eram incentivados. No inciso VII, era 

definido ainda o papel de desenvolver programas de extensão e de divulgação 

científica e tecnológica, determinando a atuação dessas instituições no tripé ensino, 

pesquisa e extensão como atividades sistemáticas e balizadoras de suas políticas. 

 No último inciso, previa ainda o desenvolvimento e transferência de 

tecnologias sociais, notadamente voltadas à preservação do meio ambiente. Trata-

se de uma novidade nas definições do escopo de atuação dessas instituições que, 

apesar de continuar no trabalho da técnica e da tecnologia, não deveriam atender 

apenas ao mercado, ao econômico, mas também ao social. 

No Artigo 7º, já na seção III, foram definidos os objetivos dos IFs de acordo 

com as finalidades e características apresentadas no Artigo 6o: 

 
Art. 7o  Observadas as finalidades e características definidas no art. 
6o

 desta Lei, são objetivos dos Institutos Federais: 
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I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, 
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes 
do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e 
adultos; 
II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de 
trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a 
especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis 
de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; 
III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de 
soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à 
comunidade; 
IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios 
e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação 
com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na 
produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e 
tecnológicos; 
V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de 
trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva do 
desenvolvimento socioeconômico local e regional; e 
VI - ministrar em nível de educação superior: 
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de 
profissionais para os diferentes setores da economia; 
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de 
formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a 
educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e 
para a educação profissional; 
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de 
profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do 
conhecimento; 
d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e 
especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes 
áreas do conhecimento; e 
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, 
que contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas 
em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de 
geração e inovação tecnológica (BRASIL, 2008b). 
 

Dentre os objetivos apresentados estão a oferta de cursos técnicos de nível 

médio, destacando prioridade para a forma integrada, mas não excluindo as 

concomitantes e subsequentes. Também estão previstos os cursos de educação 

inicial e continuada dos trabalhadores em todos os níveis de escolaridade, nas áreas 

da EPT. Na educação superior, estão definidas as ofertas dos CSTs, cursos de 

licenciatura e programas especiais de formação pedagógica, cursos de bacharelado 

e engenharia, cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e 

especialização e cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado. 

Também estão previstos como objetivos, o desenvolvimento de pesquisas aplicadas 

e projetos de extensão, um conjunto de atividades abrangente e que promove a EPT 

em todos os níveis de ensino. A esse respeito, nos incisos III e IV, deve-se destacar 
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o que se espera das atividades de pesquisa e de extensão, conforme definido na lei. 

Não se trata apenas de pesquisar e fazer projetos de extensão, mas de promover 

pesquisas que tenham seus benefícios estendidos à sociedade e de desenvolver 

atividades de extensão em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos 

sociais. Não basta desenvolver técnicas e tecnologias, mas para além disso deve-se 

suprir as necessidades e promover o desenvolvimento da tecnologia à serviço da 

sociedade e do mundo do trabalho. 

E para delimitar o papel estratégico dessas instituições que atuam em todos 

os níveis da educação profissional e tecnológica, além de desenvolver pesquisa 

aplicada e projetos de extensão, o Artigo 8º definiu os percentuais mínimos de oferta 

dos cursos e programas prioritários para a rede, reforçando o seu papel na 

educação profissional técnica de nível médio e de formação de professores nos 

campos das ciências, garantindo a verticalização do ensino e evitando distorções 

que pudessem levar alguns IFs a oferta em apenas um determinado nível ou 

modalidade da EPT: 

 
Art. 8o  No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto 
Federal, em cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50% 
(cinqüenta por cento) de suas vagas para atender aos objetivos 
definidos no inciso I do caput do art. 7o

 desta Lei, e o mínimo de 20% 
(vinte por cento) de suas vagas para atender ao previsto na 
alínea b do inciso VI do caput do citado art. 7o. 
§ 1o  O cumprimento dos percentuais referidos no caput deverá 
observar o conceito de aluno-equivalente, conforme regulamentação 
a ser expedida pelo Ministério da Educação. 
§ 2o  Nas regiões em que as demandas sociais pela formação em 
nível superior justificarem, o Conselho Superior do Instituto Federal 
poderá, com anuência do Ministério da Educação, autorizar o ajuste 
da oferta desse nível de ensino, sem prejuízo do índice definido 
no caput deste artigo, para atender aos objetivos definidos no inciso I 
do caput do art. 7o

 desta Lei (BRASIL, 2008b). 
 

Ainda nesse Artigo 8º é importante destacar dois pontos: o conceito de aluno-

equivalente e as condições de exceção para o ajuste dos percentuais de oferta 

definidos. 

O conceito de aluno-equivalente, peça chave para a definição do número de 

vagas em cada nível de ensino, inclusive para o acompanhamento dos percentuais 

mínimos de oferta de cursos técnicos e de formação de professores, bem como da 

relação do número de alunos por professor estabelecida no PNE 2014-2024 e do 

cálculo de orçamento anual de cada instituição, foi determinado através da Portaria 
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MEC n. 818, de 13 de agosto de 2015 (BRASIL, 2015b), que regulamenta o conceito 

de aluno-equivalente e de relação aluno por professor e da Portaria SETEC n. 25, de 

13 de agosto de 2015 (BRASIL, 2015c), que traz a definição de conceitos e o 

estabelecimento de fatores para fins de cálculo dos indicadores de gestão das 

instituições da rede federal. Através dessas definições é possível calcular a 

equivalência entre os alunos de diferentes cursos, nos diferentes níveis e 

modalidades considerando as suas cargas horárias e o fator de esforço dos cursos 

que leva em consideração a quantidade de aulas práticas que demandam menor 

relação aluno por professor. 

O outro ponto a ser destacado na lei de criação dos IFs trata das condições 

de exceção para o ajuste dos percentuais de oferta definidos, nos casos das regiões 

em que as demandas sociais pela formação em nível superior justificarem. Para 

isso, deverá ter aprovação expressa do Conselho Superior do IF com anuência do 

MEC de modo a autorizar o ajuste da oferta desse nível de ensino. Trata-se de uma 

medida necessária dada a alta capilaridade e heterogeneidade da rede, o que revela 

unidades de ensino localizadas em regiões com baixíssimo desenvolvimento social e 

econômico onde existe grande demanda por cursos técnicos de nível médio e não 

existe demanda por ensino superior, bem como outros casos de uma demanda 

muito grande por ensino superior, geralmente devido a sua localização no interior ou 

em localidades de difícil acesso que não possuem universidades públicas ou 

privadas na região. Neste último caso, o aumento da oferta do ensino superior 

deverá ser feito sem implicar em prejuízo das vagas pra os cursos técnicos de nível 

médio.  

Ficou definida também nessa lei, a estrutura organizacional dos IFs, 

garantindo a participação e gestão democrática a partir estabelecimento e 

composição dos órgãos superiores do Colégio de Dirigentes e do Conselho 

Superior, ação importante que garante de fato uma maior autonomia institucional. 

Hoje, a Rede Federal conta com 644 campi em funcionamento. Segundo o 

MEC, de 1909 a 2002 foram construídas 140 escolas técnicas no país e entre 2003 

e 2016 mais de 500 novas unidades referentes ao plano de expansão da educação 

profissional, totalizando 644 campi em funcionamento (BRASIL, 2016b). 

 
São 38 Institutos Federais presentes em todos estados, oferecendo 
cursos de qualificação, ensino médio integrado, cursos superiores de 
tecnologia e licenciaturas.  
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Essa Rede ainda é formada por instituições que não aderiram aos 
Institutos Federais, mas também oferecem educação profissional em 
todos os níveis. São dois Cefets, 25 escolas vinculadas a 
Universidades, o Colégio Pedro II e uma Universidade Tecnológica 
(BRASIL, 2016b). 
 

O Gráfico 3 mostra a evolução do número de unidades de ensino da Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica de 1909 a 2016. 

 

Gráfico 3 – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica 

 
Fonte: Brasil (2016b) 

 

Já no Gráfico 4 é apresentada a quantidade de municípios atendidos pela 

Rede, uma informação importante que demonstra o crescimento da capilaridade da 

EPT ao longo dos anos. Até 2002, apenas 119 municípios eram atendidos. Em 2010 

esse número já tinha mais que dobrado, chegando a 321 municípios. Depois chegou 

a 511 municípios em 2014 e alcançou a marca de 568 em 2016, interiorizando a 

Rede e fazendo a EPT chegar a municípios que até então não contavam com 

qualquer iniciativa federal na educação. Considerando que o Brasil contabiliza o 

número de 5.570 municípios de acordo com o IBGE (BRASIL, 2014b), o governo 

federal alcançou uma importante marca: para cada 10 municípios do país, um possui 

campus da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 
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Gráfico 4 – Quantidade de municípios atendidos com a expansão da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

 
Fonte: Brasil (2016b) 

 

Com os IFs nessas cidades, é ofertada uma educação pública de qualidade 

desde o ensino básico até a pós-graduação, uma mudança de paradigma no Brasil. 

A rede de educação profissional para os “pobres e desvalidos” se transformou em 

rede de excelência e referência, sendo o seu acesso também disputado por alunos 

das classes mais altas da sociedade, um dos fatores que levou à publicação da Lei 

n. 12.711, de 29 de agosto de 2012 (BRASIL, 2012b), que definiu o estabelecimento 

de cotas para ingresso nas universidades federais e nas instituições de ensino 

técnico de nível médio. 

 Em outro desdobramento dessa forte capilaridade em todo o país, por chegar 

até o interior dos Estados, atende as parcelas mais pobres que dificilmente teriam 

condições financeiras para se deslocar e permanecer em outras cidades que já 

ofertavam EPT ou ensino superior público de graduação. Trata-se de uma expansão 

planejada e associada a diversas outras políticas de valorização da EPT que estão 

fortalecendo a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica com 

uma nova concepção de educação, que pretende ofertar educação profissional de 

qualidade para todos em todos os lugares do país. 
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Em continuidade às ações de fortalecimento da graduação tecnológica, no 

ano 2010, atendendo ao movimento de atualização definido em lei e pelo CNE, foi 

publicada a 2ª versão do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

Esta versão apresentava 112 graduações tecnológicas organizadas em 13 eixos 

tecnológicos. Além da carga horária mínima de cada curso, que já estava presente 

na 1ª versão, e da novidade da organização em eixos tecnológicos, também trazia o 

perfil do egresso e a infraestrutura recomendada para cada curso. Segundo o MEC, 

o catálogo nacional deveria servir como “guia para referenciar estudantes, 

educadores, instituições ofertantes, sistemas de redes de ensino, e entidades 

representativas de classes, empregadores e o público em geral” (BRASIL, 2010a, p. 

8). Ou seja, trata-se de um elemento chave para a valorização do tecnólogo em 

diferentes ações do MEC conforme já abordado anteriormente. 

E ressaltando o processo de construção coletiva, afirmava ainda: 

 
Produto de construção coletiva, este documento é resultado da 
participação de especialistas e pesquisadores, instituições de ensino 
superior, entidades de representação corporativa, dentre outros, 
procedimento que confere legitimidade e confiabilidade ao resultado 
ora disponibilizado à sociedade brasileira (BRASIL, 2010a, p. 8). 
 

 Também na apresentação do catálogo, ao expor sua organização e perfil dos 

profissionais formados, deixava clara a opção por uma formação que proporcionasse 

uma atuação plena e inovadora, com compreensão crítica e preocupada não apenas 

com as relações com o processo produtivo, mas com o ser humano, o ambiente e a 

sociedade, uma concepção diferente da encontrada nos documentos legais e 

regulatórios dos governos anteriores. 

 
O catálogo organiza e orienta a oferta de cursos superiores de 
tecnologia, inspirado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Profissional de Nível Tecnológico e em sintonia com a 
dinâmica do setor produtivo e os requerimentos da sociedade atual. 
Configurado, deste modo, na perspectiva de formar profissionais 
aptos a desenvolver, de forma plena e inovadora, as atividades em 
determinado eixo tecnológico e com capacidade para utilizar, 
desenvolver ou adaptar tecnologias com a compreensão crítica das 
implicações daí decorrentes e das suas relações com o processo 
produtivo, o ser humano, o ambiente e a sociedade (BRASIL, 2010a, 
p. 8). 
 

Após a exposição de todos os eixos temáticos e cursos que os compõem, 

com seus perfis de egresso, suas respectivas cargas horárias mínimas e 
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infraestrutura recomendada, o catálogo ainda apresentava como anexos os 

principais atos normativos recentes (Portaria n. 1.024, de 11 de maio de 2006, 

Portaria n. 10, de 28 de julho de 2006, e Decreto n. 5.773, de 9 de maio de 2006), 

uma seção de perguntas frequentes com respostas para elucidar dúvidas e uma 

tabela de convergência que deveria ser utilizada para os casos de alteração de 

nomenclatura existente na 1ª versão do catálogo e não mais na 2ª versão publicada. 

Cabe ainda salientar a diagramação visual diferenciada e mais atrativa dessa 2ª 

versão, fazendo com que o documento legal fosse utilizado também como um 

material importante de divulgação. 

 Ou seja, a 2ª versão do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 

Tecnologia parece ter sido pensada e formatada para além de uma ferramenta de 

regulação; um instrumento que também visava a divulgação e valorização dos 

tecnólogos como parte de uma política governamental de maior aproximação dos 

empregadores, entidades de representação, instituições de ensino e sociedade. 

O lançamento dessa 2ª edição foi feito durante a abertura do seminário 

internacional “Cursos Superiores de Tecnologia”, que ocorreu em Brasília nos dias 

31 de maio e 1º de junho de 2010, outra iniciativa do MEC para melhor divulgação e 

aprofundamento das discussões sobre os CSTs. O evento contou com a 

participação do Ministro da Educação, do Secretário de Educação Profissional e 

Tecnológica, da Diretora de Regulação e Supervisão da SETEC, do Ministro da 

Defesa, do Presidente da Associação Nacional dos Tecnólogos (ANT), de 

representantes do Confea, do SENAC, dos IFs, da Associação Brasileira de 

Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), da Associação Nacional dos Cursos de 

Graduação em Administração (ANGRAD), do Canadá, do Chile, da Argentina, do 

Uruguai e de tecnólogos egressos. Importante destacar que uma das mesas de 

discussão teve a participação do tecnólogo Rafael Manhães Monnerat, egresso do 

campus Campos-Centro do IFF (uma das instituições pesquisadas nesta tese). Para 

o então secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Eliezer 

Pacheco, “Os cursos superiores de tecnologia a cada dia ganham mais espaço no 

país, que ainda tem uma cultura bacharelesca. O debate é propício para 

aprofundarmos diversas questões e esclarecermos dúvidas sobre essa modalidade 

de ensino” (BRASIL, 2010b). 

 Deve-se destacar ainda, nesse contexto, o grande empenho da SETEC/MEC 

na regulação dos CSTs desde a publicação da 1ª versão do catálogo, uma vez que 
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implicou em enorme tarefa processual de alteração de nomenclaturas e outras 

características dos cursos, além do trabalho de pesquisa e discussão que deu 

origem aos catálogos em sua 1ª e 2ª versão. Um trabalho complexo que contribuiu 

em grande medida para a valorização dos tecnólogos e para a melhoria da 

qualidade dos cursos ofertados. 

 Também no ano de 2010 foi encaminhada pelo MEC para o legislativo federal 

a proposta do PNE 2011-2020 através do Projeto de Lei n. 8.035/2010 (BRASIL, 

2010c). O PNE só foi aprovado cerca de quatro anos depois, através da Lei n. 

13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014a), tendo então sua vigência alterada 

para o decênio 2014-2024. Por ter sido aprovado após quase quatro anos depois do 

previsto, o país ficou de 2011 até a sua aprovação em 2014 sem um plano nacional 

para as políticas educacionais. A demora na discussão e aprovação deste plano 

decenal de educação revela mais um indício da dificuldade encontrada pelos 

governantes em estabelecer um planejamento de médio ou longo prazo para a 

educação no Brasil. 

O PNE 2014-2024, diferentemente do PNE 2001-2010, apresenta uma 

estrutura reduzida e contempla o total de 20 metas associadas a estratégias para o 

crescimento e o desenvolvimento da educação brasileira e tratam, de maneira 

implícita, das políticas de Estado para o decênio. Essas metas são 

multidimensionais e possuem estratégias associadas a elas, uma novidade em 

relação ao plano anterior, já que oferece possibilidades para que os objetivos sejam 

alcançados. No entanto, não existe a definição do diagnóstico atual da educação 

bem como não são definidas as competências e responsabilidades do seu 

cumprimento. Em seu artigo 7o, prevê apenas que os entes federados deverão atuar 

em regime de colaboração para cumprimento das metas, mas não define as 

responsabilidades e/ou corresponsabilidades. 

 
Art. 7o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
atuarão em regime de colaboração, visando ao alcance das metas e 
à implementação das estratégias objeto deste Plano. 
§ 1o Caberá aos gestores federais, estaduais, municipais e do Distrito 
Federal a adoção das medidas governamentais necessárias ao 
alcance das metas previstas neste PNE (BRASIL, 2014a). 
 

Trata-se de um problema recorrente de falta de planejamento e de 

ferramentas de acompanhamento das políticas públicas educacionais brasileiras. 

Essas falhas, muitas vezes, acabam dificultando o acompanhamento e a gestão dos 
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programas educacionais para cumprimento das metas ou conduzindo para uma 

aproximação de forma inadequada com modelos de gestão empresarial que não são 

apropriados para o cotidiano escolar. 

Souza (2014, p. 143), também trata dessa dificuldade do planejamento, 

acompanhamento e avaliação das políticas educacionais, ressaltando a falta de 

valorização dos resultados dos processos de avaliação quando afirma: 

 
[...] parece que no Brasil não há uma tradição de valorização dos 
resultados dos processos avaliativos que, por exemplo, 
retroalimentem o planejamento educacional (BONAMINO et al., 
200643), o que minora ainda mais a sua importância institucional e 
sociopolítica, configurando formal a previsão do acompanhamento e 
avaliação nos planos de educação nacionais e infranacionais. 
 

Essas evidências de um plano decenal que define metas e estratégias, mas 

que não determina os responsáveis pela sua execução, os mecanismos de 

acompanhamento, verificação e avaliação, bem como as possíveis implicações ou 

responsabilização em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, expõe 

mais uma vez as fragilidades de um exercício ainda insipiente de planejamento em 

médio e longo prazo na educação brasileira. 

Analisando as 20 metas que compõem o PNE 2014-2024, verifica-se que a 

EPT está atendida diretamente apenas nas metas 10 e 11, quando trata da 

educação profissional para jovens e adultos na primeira, e da duplicação do número 

de matrículas da educação profissional técnica de nível médio na segunda. A EPT é 

ainda tratada como estratégia de outras metas, tais como nas estratégias 3.7, 3.10, 

8.4, 10.8, 11.4, 11.6 e 12.2. 

Apesar de fazer parte da EPT, a educação tecnológica de graduação não foi 

contemplada nessas metas e suas estratégias, restando a possibilidade de estar 

contemplada em alguma meta ou estratégia do ensino superior de graduação.  

A educação superior é atendida especificamente nas metas 12 e 13 do PNE 

2014-2014. A meta 12 define: 

 
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% 
(cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por 
cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, 
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 

                                                           
43 BONAMINO, A.; FRANCO, C.; SOUSA, S. Z.; MAIA, M. Avaliação de políticas educacionais. In: 
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Pradime: Programa de Apoio aos 
Dirigentes Municipais de Educação. Brasília, DF: MEC/SEB, 2006. p. 133-176. (Caderno de Textos, 
1). 
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(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público 
(BRASIL, 2014a). 
 

Além de traçar um objetivo importante no cenário do ensino superior do Brasil, 

uma vez que é fixado um aumento significativo do número de matrículas na 

educação superior, com meta específica para o grupo de jovens de 18 a 24 anos de 

idade, a meta 12 também se destaca pelo estabelecimento da atuação do segmento 

público em pelo menos 40% das novas matrículas, um grande desafio que requer 

não apenas a manutenção dos investimentos nas intuições públicas, mas um 

significativo aumento orçamentário até o final da vigência do plano decenal. 

Associadas a essa meta, são definidas ainda 21 estratégias para alcance dos 

resultados esperados. Nenhuma delas trata especificamente de ações ou políticas 

educacionais voltadas para a educação profissional tecnológica de graduação, 

apesar dos altos índices de crescimento desse grau nos últimos anos, conforme 

mostrado nesta pesquisa quando realizada análise do Censo da Educação Superior 

do Brasil. Essa ausência pode prejudicar a obtenção do resultado esperado no final 

do decênio, já que ações para ao menos garantir a continuidade do crescimento 

observado nos últimos anos nesse grau de ensino seriam importantes para o 

cumprimento da meta. Também não foram definidas estratégias que tratassem 

especificamente dos cursos de bacharelado, sendo contemplados com planejamento 

específico apenas os cursos de formação de professores na estratégia 12.4, que 

define: 

 
Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita 
prioritariamente para a formação de professores e professoras para a 
educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, 
bem como para atender ao défice de profissionais em áreas 
específicas (BRASIL, 2014a). 
 

A outra meta que trata do ensino de graduação no PNE 2014-2024 é a meta 

13. Trata-se de uma meta destinada ao aumento da qualidade do ensino superior 

que traz um conjunto de 9 estratégias voltadas para a obtenção dos objetivos 

definidos. Esta meta define: 

 
Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 
mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no 
conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco 
por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) 
doutores (BRASIL, 2014a). 
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Novamente não são observadas tanto nessa meta quanto nas suas 

estratégias, definições voltadas para os CSTs, nem mesmo para os cursos de 

bacharelado. É encontrada apenas uma proposta voltada novamente para a 

formação de professores através dos cursos de pedagogia e licenciatura, conforme 

definido da estratégia 13.4 que estabelece: 

 
Promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e 
licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de 
avaliação aprovado pela Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior - CONAES, integrando-os às demandas e 
necessidades das redes de educação básica, de modo a permitir aos 
graduandos a aquisição das qualificações necessárias a conduzir o 
processo pedagógico de seus futuros alunos (as), combinando 
formação geral e específica com a prática didática, além da 
educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e as 
necessidades das pessoas com deficiência (BRASIL, 2014a). 
 

A única ação voltada especificamente para os CSTs é a definida na estratégia 

15.10, que define: “fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e 

tecnológicos de nível superior destinados à formação, nas respectivas áreas de 

atuação, dos (as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do 

magistério” (BRASIL, 2014a).  

Constata-se então a falta de metas e estratégias que tratem especificamente 

dos CSTs, bem como dos cursos de bacharelado que incluem as engenharias, 

formações tão importantes para o crescimento e desenvolvimento econômico do 

país bem como para o alcance das metas gerais destinadas a educação superior do 

Brasil, uma vez que apenas com o crescimento dos indicadores dos cursos de 

licenciatura não deverá ser possível chegar ao patamar previsto para o ensino de 

graduação no PNE 2014-2024.  

Mais uma vez os CSTs ficaram de fora de um importante instrumento de 

definição das políticas públicas governamentais de longo prazo, condicionando o 

seu desenvolvimento, ampliação de oferta e qualidade, dentre outras ações 

necessárias, às políticas de governo implementadas sob interesse do MEC/SETEC, 

correndo o risco de serem alteradas ou descontinuadas a qualquer momento.  

O PNE em questão parece tratar apenas dos pontos críticos que foram 

identificados no seu início de vigência, estabelecendo assim políticas que 

contribuíssem para uma melhoria quantitativa e/ou qualitativa. Não estabeleceu, no 

entanto, metas e indicadores que mantivessem pelo menos estabilizados os 
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indicadores de outros pontos que já apresentavam valores aceitáveis ou bons no 

início da vigência. Uma investida perigosa, já que considera a manutenção da taxa 

de crescimento de alguns indicadores ou estabilização de outros que já apresentam 

índices satisfatórios, o que não é garantido caso não haja um mínimo de 

investimento e acompanhamento. Esse é mais um indício da dificuldade dos 

governos de estabelecer um planejamento consistente e duradouro para a educação 

no Brasil. 

Outro problema identificado no PNE 2014-2024 e que pode dificultar o 

cumprimento das metas referentes à EPT, é a falta de definição sobre os recursos 

financeiros destinados a essa modalidade. Apesar de a meta 20 definir o aumento 

dos recursos financeiros destinados à educação pública, não existe indicação 

específica sobre o montante destinado à EPT e qual seria a fonte dos recursos. A 

execução de programas e ações voltados para o desenvolvimento da EPT e o 

conseguinte cumprimento das metas não possuem dessa forma uma garantia 

financeira, conforme relatam Machado e Velten (2013, p. 1.119): 

 
A questão do financiamento da educação profissional e tecnológica é 
emblemática do problema. Não há na legislação do Estado brasileiro 
a responsabilidade constitucional ou legal por esse financiamento. 
Assim, essa modalidade educacional não dispõe de definições sobre 
recursos próprios e/ou sobre quais são os montantes necessários 
para o seu desenvolvimento. 

 
Essa falta de definição da fonte dos recursos a serem aplicados no PNE 

2014-2024 em cada uma de suas metas torna o plano decenal vulnerável e coloca 

em risco o cumprimento de metas específicas, outorgando um poder ainda maior à 

esfera federal, detentora da maior parte dos recursos, e implicitamente permitindo 

um modelo de federalismo competitivo (CURY, 2006), em oposição ao colaborativo 

definido no plano. 

Em outra ação mais recente, em 2016, foi publicada a 3ª versão do Catálogo 

Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia com o propósito de aprimorar e 

fortalecer esses cursos (BRASIL, 2016a). 

Segundo o MEC,  

 
Para a elaboração desta terceira edição do Catálogo Nacional de 
Cursos Superiores de Tecnologia, atividade essa coordenada pela 
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior — 
SERES, em estreita colaboração com a Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica — SETEC, foram consideradas as 
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propostas de atualização recebidas pelo MEC no período 
compreendido entre 2011 e 2013, assim como as denominações dos 
Cursos autorizados em caráter experimental constantes do Cadastro 
e–MEC, além das denominações de cursos já constantes do 
Catálogo de 2010 (BRASIL, 2016a, p. 7). 
 

Com relação à metodologia adotada, novamente fica evidente a preocupação 

com a participação de diferentes segmentos em uma construção coletiva, que reflita 

as demandas e necessidades reais a serem atendidas, uma evolução na maneira de 

planejar, construir e executar as políticas públicas desde o primeiro governo do 

presidente Lula. Nesse aspecto da metodologia adotada, esclarece: 

 
No sentido de dotar o processo de atualização de um caráter coletivo 
e participativo, a SERES instituiu, por meio da Resolução CC–
PARES nº 1, de 24/01/2014, publicada no Diário Oficial da União de 
27/01/2014, a Câmara Consultiva Temática — CCT de Atualização 
do Catálogo de Cursos Superiores de Tecnologia, composta de 
diversos segmentos envolvidos na oferta dos CST no país, os quais 
foram incumbidos da indicação de especialistas, posteriormente 
selecionados pelo MEC, para a avaliação das propostas de 
atualização do Catálogo. 
A atualização do CNCST consistiu de uma construção coletiva que 
contou com a participação de professores, especialistas e 
pesquisadores, entidades representativas das instituições de 
educação superior, entidades de representação profissional, dentre 
outros, inclusive via consulta pública por meio da qual se acolheram 
inúmeras sugestões para o aprimoramento do documento. Desse 
trabalho resultou a revisão dos descritores dos 113 cursos já 
constantes do catálogo anterior, e o acréscimo de 21 novas 
denominações, totalizando 134 denominações de Cursos Superiores 
de Tecnologia a integrarem o novo CNCST (BRASIL, 2016a, p. 7). 
 

E a novidade dessa nova versão não está apenas no aumento do número de 

denominações de cursos. A partir de outros avanços obtidos no conjunto de ações 

da própria SETEC/MEC e outros setores de governo, como o Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE), foi possível articular novas informações nessa versão do 

catálogo, deixando-o ainda mais completo. Segundo o MEC, cada curso passou a 

contar com as informações de oito descritores no catálogo: 

 
Essa atualização possibilitou rever uma série de conceitos, 
informações e evoluções tecnológicas que permeiam a formação 
profissional do tecnólogo, o que resultou em um documento mais 
amplo e mais denso. Nesse sentido, em relação à descrição dos 
eixos tecnológicos, o texto foi aprimorado e, em relação a cada 
curso, foram destacadas importantes informações relacionadas a um 
conjunto de oito descritores a seguir conceituados: 
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●Denominação do curso: corresponde à denominação pela qual 
devem ser identificados os Cursos Superiores de Tecnologia 
ofertados pelas Instituições de Educação Superior. 
●Eixo tecnológico: corresponde aos 13 eixos tecnológicos que 
estruturam a organização dos Cursos Superiores de Tecnologia. 
●Perfil profissional de conclusão: corresponde ao elenco de ações 
que o egresso do Curso Superior de Tecnologia, no seu exercício 
profissional, é capaz de realizar. 
●Infraestrutura mínima requerida: corresponde à infraestrutura 
mínima necessária para o funcionamento do curso. 
●Carga-horária mínima: corresponde à carga horária mínima do 
curso, que no caso dos CST é estabelecida em 1.600, 2.000 e 2.400 
horas. 
●Campo de atuação: corresponde aos locais em que o profissional 
poderá desempenhar suas atribuições. 
●Ocupações CBO associadas: corresponde às ocupações 
constantes na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 
associadas aos cursos oferecidos no catálogo. Trata-se de 
ocupações que o profissional graduado no Curso Superior de 
Tecnologia pode exercer ou tem relação direta com o perfil 
profissional do egresso, fornecendo perspectivas de inserção 
profissional. 
●Possibilidades de prosseguimento de estudos na Pós-Graduação: 
corresponde às possibilidades de continuidade de estudos em cursos 
de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, coerentes com o 
itinerário formativo do graduado. Nesta proposta foram indicadas as 
áreas de pós-graduação definidas pela CAPES44. As possibilidades 
sinalizadas no Catálogo, no entanto, são meramente indicativas e 
não esgotam todo o leque de possibilidades de verticalização 
possíveis (BRASIL, 2016a, p. 7-8). 
 

Com essa nova organização, além da divisão em eixos tecnológicos e as 

informações da denominação de cada curso, seu perfil profissional de conclusão, 

sua infraestrutura mínima e carga horária mínima requerida, foram adicionadas 

outras informações que enriquecem e valorizam a formação de tecnólogo, indicando 

não somente um trabalho de melhor organização de informações, mas que reúne 

em um só documento um conjunto de resultados de ações sistematizadas pelo 

MEC/SETEC ao longo da última década com o objetivo de organizar, regular e 

valorizar os CSTs como cursos de graduação na área profissional, primando pela 

qualidade e melhor aceitação pela sociedade e pelo mundo do trabalho. O 

documento passa a conter elementos de fundamental importância para a formação: 

informações das possibilidades de atuação no mundo do trabalho bem como das 

possibilidades de prosseguimento de estudos – duas grandes dificuldades 

encontradas pelos tecnólogos desde a oferta inicial nos anos 1960 e 1970, 

amplamente debatidas e evidenciadas nas pesquisas educacionais e já identificadas 
                                                           
44 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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desde o início da década de 1990 pela própria SENETE conforme Bastos (1991b), 

mas sem qualquer ação concreta de fortalecimento até o início dos anos 2000. 

No campo de atuação, são listadas possibilidades de atuação para os 

profissionais egressos de cada curso, um norte importante para quem passa pelo 

momento de escolha no vestibular ou que ao se formar pretende buscar um 

emprego. 

Outro novo campo disponível no catálogo é o de ocupações da Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) associadas aos cursos oferecidos no catálogo que 

poderão ser exercidas ou que possuem relação direta com o perfil profissional do 

egresso. Este trabalho foi possível a partir de ações que culminaram, ainda em 

janeiro de 2010, na atualização da CBO e que promoveu a inclusão de novas 

categorias de tecnólogos, com 87 títulos, além de incluir profissionais da Saúde da 

Família para atender ao Ministério da Saúde. Em anos posteriores, 2013 e 2016, 

também foram realizadas outras inclusões de tecnólogos. Em um cenário aonde a 

regulamentação da profissão de tecnólogo ainda tramita no legislativo, ter registros 

na CBO do MTE traz maior segurança e indica a possibilidade de contratação e 

enquadramento desses profissionais como de nível superior, além dos registros já 

existentes no MEC que garantem a possibilidade de prosseguimento nos estudos. 

E essa é a outra grande novidade: o campo “Possibilidades de 

prosseguimento de estudos na Pós-Graduação” que apresenta opções de 

continuidade de estudos em cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu de 

acordo com o CST escolhido. Trata-se de uma indicação, mas não restrição a 

apenas essas áreas. Essa informação, também de grande importância no catálogo, 

indica e garante visibilidade à possibilidade de verticalização de ensino para os 

tecnólogos, já assegurada pelos instrumentos legais pesquisados e aqui analisados 

e agora bem divulgada através deste instrumento. 

E esse propósito de divulgação, além do ato de regulação é destacado pelo 

MEC ao afirmar: 

 
É importante destarcar [sic] que o Catálogo Nacional de Cursos 
Superiores de Tecnologia, na medida em que relaciona os cursos 
superiores de tecnologia, trazendo informações essenciais sobre o 
perfil profissional do tecnólogo e sobre a organização da oferta do 
curso, visa, por um lado, subsidiar os procedimentos de regulatórios 
referentes aos CST e, por outro, orientar estudantes, educadores, 
sistemas e redes de ensino, instituições ofertantes, entidades 



161 

 

representativas de classe, empregadores e o público em geral acerca 
desses cursos (BRASIL, 2016a, p. 8). 
 

Também é reafirmado o compromisso com a qualificação da oferta dos CSTs 

e com uma formação mais ampla, não focada apenas no mercado de trabalho: 

 
Ao submeter esta nova versão do Catálogo Nacional de Cursos 
Superiores de Tecnologia à sociedade brasileira, a partir da 
publicação da Portaria MEC nº 413, de 11 de maio de 2016, o MEC 
contribui para qualificar a oferta dos CST e formar profissionais cada 
vez mais aptos a desenvolver, de forma plena e inovadora, as 
atividades próprias de cada curso tecnológico, com capacidade para 
utilizar, desenvolver ou adaptar tecnologias com a compreensão 
crítica das implicações daí decorrentes e das suas relações com o 
processo produtivo, o ser humano, o ambiente e a sociedade 
(BRASIL, 2016a, p. 8). 
 

O catálogo nacional nessa versão traz ainda um índice de cursos, uma tabela 

de convergência, perguntas frequentes com respostas e a legislação correlata. Um 

documento bem abrangente que vem contribuindo para a valorização e aceitação 

dos tecnólogos no mundo do trabalho e nos cursos de pós-graduação para 

verticalização do ensino. Não se trata apenas de um instrumento de regulação ou 

divulgação, mas da materialização do resultado de um conjunto de políticas públicas 

desenvolvidas ao longo dos últimos anos para a regulação e valorização da 

formação e profissão de tecnólogo. 

A partir das políticas públicas identificadas e analisadas nesta pesquisa, 

verificou-se uma forte mudança no modelo de oferta dos CSTs, desde os primeiros 

cursos na década de 1960 até o ano de 2016. 

Os CSTs, que até a década de 1990 eram definidos nos instrumentos legais e 

de regulação como uma formação intermediária não equivalente aos cursos de 

graduação, voltada para a atividade de execução e predominantemente prática, sem 

o incentivo à pesquisa e à extensão, passaram e refletir uma nova concepção a 

partir das políticas públicas desenvolvidas nos governos do presidente Lula. 

Legalmente os cursos deixaram de ser definidos como intermediários e foram 

equiparados com os de graduação tradicionais, compondo o universo da educação 

superior do país e passando a participar em igualdade dos procedimentos de 

regulação e avaliação, da mesma forma que os demais cursos de bacharelado e 

licenciatura. Passaram também a ter uma concepção mais ampla de formação 
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tecnológica, compreendendo o incentivo ao desenvolvimento e adaptação de 

tecnologias, a pesquisa aplicada e a inovação tecnológica. 

No campo da inserção social, a partir de uma melhor organização e 

coordenação, divulgação e aproximação governamental com o setor produtivo e 

outras instituições, sua aceitação aumentou e tem revelado resultados positivos 

tanto no mundo do trabalho como no prosseguimento dos estudos, dificuldades 

históricas observadas desde o início da oferta dos cursos superiores de curta 

duração na década de 1960. 

Apesar dos avanços identificados, a ausência de maiores definições nas 

DCNs sobre a organização curricular desses cursos exigindo o cumprimento de uma 

base mínima de fundamentação científica e humanística em âmbito nacional, dentre 

outros aspectos, continua permitindo o desenvolvimento de propostas voltadas 

prioritariamente para o mercado, contemplando apenas atividades manuais e 

práticas, com base científica e humanística abreviadas. 

No prosseguimento desta pesquisa, faz-se importante também verificar como 

essas mudanças identificadas no contexto da produção de textos estão sendo 

apropriadas no contexto da prática, a partir do trabalho empírico desenvolvido nas 

instituições de ensino pública e privada selecionadas. Na próxima unidade serão 

apresentados os resultados da análise realizada nos documentos de cada curso e 

das instituições; e na quarta parte desta tese os pontos destacados das entrevistas 

com os coordenadores dos CSTs selecionados, sempre direcionados para o 

atendimento aos objetivos definidos. 
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3. CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: CARACTERIZAÇÃO A PARTIR DA 

ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

A construção da concepção de educação nos CSTs pesquisados no Estado 

do Rio de Janeiro e a discussão das questões propostas nesse estudo foram 

realizadas a partir da análise efetuada em dois movimentos: nos Planos de 

Desenvolvimento Institucional (PDIs) e Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs); e 

nas entrevistas realizadas com os coordenadores dos cursos. 

Nesta unidade serão apresentadas as principais características dos cursos 

pesquisados e os dados que permitem responder às questões de estudo 

apresentadas, de acordo com análise documental realizada. Na parte seguinte, 

alguns desses pontos e outros de igual relevância que foram identificados durante 

os primeiros contatos com o campo de pesquisa serão discutidos a partir de uma 

triangulação com os dados coletados nas entrevistas e analisados, potencializando 

algumas conclusões e evidenciando contradições entre o que é declarado nos 

documentos institucionais e o que é relatado pelos coordenadores. 

Conforme mencionado e justificado na Introdução, foram analisados cursos 

de duas instituições do Estado do Rio de Janeiro: uma pública (IFF) e outra privada 

(UNESA). No IFF foram pesquisados os CSTs em Design Gráfico e Sistemas de 

Telecomunicações e na UNESA os CSTs de Design Gráfico e Redes de 

Telecomunicações. 

 

 

3.1. Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

O PDI consiste num documento onde são definidas a missão da instituição de 

ensino superior e as estratégias para atingir suas metas e objetivos. Com 

abrangência de cinco anos, deve contemplar o cronograma e a metodologia de 

implementação dos objetivos, metas e ações do plano da Instituição de Ensino 

Superior (IES), observando a coerência e a articulação entre as diversas ações, a 

manutenção de padrões de qualidade e, quando pertinente, o orçamento. Também 

deverá apresentar um quadro-resumo contendo a relação dos principais indicadores 
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de desempenho, de forma que seja possível comparar, para cada um, a situação 

atual (no ponto de partida do PDI) e futura (após sua vigência) (BRASIL, 2017).  

Trata-se de um dispositivo fundamental no escopo do planejamento 

institucional, motivo pelo qual é considerado nas avaliações externas realizadas pelo 

MEC para aferir a qualidade das IES e dos cursos ofertados, bem como também 

deve ser constantemente avaliado nos processos de autoavaliação institucional ou 

avaliação interna. 

De acordo com o MEC,  

 
O PDI deve estar intimamente articulado com a prática e os 
resultados da avaliação institucional, realizada tanto como 
procedimento auto-avaliativo como externo. Quando se tratar de 
Instituição já credenciada e/ou em funcionamento, os resultados 
dessas avaliações devem balizar as ações para sanar deficiências 
que tenham sido identificadas. Se a IES tiver apresentado PDI 
quando do Credenciamento, o documento institucional deverá incluir, 
também, uma comparação entre os indicadores de desempenho 
constantes da proposta inicial e uma avaliação considerando-se a 
situação atual (BRASIL, 2017). 
 

Sua obrigatoriedade foi definida no Decreto n. 5.773, de 09 de maio de 2006 

(BRASIL, 2006b), que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de 

graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. A partir desse decreto, 

passou a ser documento obrigatório nos processos de credenciamento e 

recredenciamento das IES. Pela definição no artigo 16, o PDI deve conter pelo 

menos os seguintes elementos: 

 
I - missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de atuação, 
bem como seu histórico de implantação e desenvolvimento, se for o 
caso; 
II - projeto pedagógico da instituição; 
III - cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e 
de cada um de seus cursos, especificando-se a programação de 
abertura de cursos, aumento de vagas, ampliação das instalações 
físicas e, quando for o caso, a previsão de abertura dos cursos fora 
de sede; 
IV - organização didático-pedagógica da instituição, com a indicação 
de número de turmas previstas por curso, número de alunos por 
turma, locais e turnos de funcionamento e eventuais inovações 
consideradas significativas, especialmente quanto a flexibilidade dos 
componentes curriculares, oportunidades diferenciadas de 
integralização do curso, atividades práticas e estágios, 
desenvolvimento de materiais pedagógicos e incorporação de 
avanços  tecnológicos; 
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V - perfil do corpo docente, indicando requisitos de titulação, 
experiência no magistério superior e experiência profissional não-
acadêmica, bem como os critérios de seleção e contração, a 
existência de plano de carreira, o regime de trabalho e os 
procedimentos para substituição eventual dos professores do quadro; 
VI - organização administrativa da instituição, identificando as formas 
de participação dos professores e alunos nos órgãos colegiados 
responsáveis pela condução dos assuntos acadêmicos e os 
procedimentos de auto-avaliação institucional e de atendimento aos 
alunos; 
VII - infra-estrutura física e instalações acadêmicas, especificando: 
a) com relação à biblioteca: acervo de livros, periódicos acadêmicos 
e científicos e assinaturas de revistas e jornais, obras clássicas, 
dicionários e enciclopédias, formas de atualização e expansão, 
identificado sua correlação pedagógica com os cursos e programas 
previstos; vídeos, DVD, CD, CD-ROMS e assinaturas eletrônicas; 
espaço físico para estudos e horário de funcionamento, pessoal 
técnico administrativo e serviços oferecidos; 
b) com relação aos laboratórios: instalações e equipamentos 
existentes e a serem adquiridos, identificando sua correlação 
pedagógica com os cursos e programas previstos, os recursos de 
informática disponíveis, informações concernentes à relação 
equipamento/aluno; e descrição de inovações tecnológicas 
consideradas significativas; e 
c) plano de promoção de acessibilidade e de atendimento prioritário, 
imediato e diferenciado às pessoas portadoras de necessidades 
educacionais especiais ou com mobilidade reduzida, para utilização, 
com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 
mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços 
de transporte; dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 
informação, serviços de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de 
Sinais - LIBRAS; 
VIII - oferta de educação a distância, sua abrangência e pólos de 
apoio presencial; 
IX - oferta de cursos e programas de mestrado e doutorado; e 
X - demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras 
(BRASIL, 2006b). 
 

Considerando que é no PDI que são definidas e declaradas a missão, os 

objetivos, as metas, o projeto pedagógico, o cronograma de implantação e 

desenvolvimento dos seus cursos, a organização didático-pedagógica e o perfil do 

corpo docente da instituição, a análise desse documento poderá contribuir 

significativamente para o alcance dos objetivos da pesquisa em tela. Trata-se de 

elementos que revelam a concepção de educação da instituição de ensino e dos 

seus cursos ofertados, permitindo então inferir sobre a sua adequação ou não às 

políticas públicas nacionais desenvolvidas para a graduação tecnológica de 

graduação, conforme proposto nesse trabalho.  
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Com a análise dos PPCs, o foco será intensificado em cada curso 

pesquisado, procurando identificar a concepção de educação definida e sua 

conformidade com as definições institucionais do PDI e das políticas nacionais, bem 

como o atendimento às outras questões de estudo.  

No intuito de garantir uma melhor caracterização das duas instituições 

pesquisadas, optou-se por apresentar os resultados da análise dos PDIs 

individualmente. Alguns aspectos comparativos entre as realidades encontradas são 

apresentados e discutidos ao longo do espaço destinado à segunda instituição. 

 

 

3.1.1. Plano de Desenvolvimento Institucional do IFF 

 

O PDI mais recente do IFF e que foi analisado nesta pesquisa é o 

correspondente ao período de 2010 a 2014 (IFF, 2011). Apesar de ter transcorrido 

mais de dois anos do término de sua vigência, uma nova versão ainda não foi 

construída e disponibilizada. 

Conforme notícia veiculada no site da instituição, o lançamento do processo 

de construção do novo PDI do IFF foi realizado no dia 16 de setembro de 2016 e sua 

elaboração deverá ter duração de dois anos, a partir de discussões e participação 

coletiva (IFF, 2016a). 

Observa-se um atraso de quase dois anos para o início da discussão e 

elaboração de um novo plano e, considerando as informações obtidas sobre o 

calendário de construção, a instituição deverá publicar seu novo PDI apenas no ano 

de 2018 ou 2019, ficando sem as definições desse importante instrumento de 

planejamento por quatro ou cinco anos, o que evidencia uma dificuldade no 

planejamento educacional de médio e longo prazo, tal como já identificado de forma 

recorrente na elaboração das políticas públicas por parte dos governos federais, 

estaduais e municipais (um exemplo recente foi a demora na aprovação do PNE 

2014-2024). Praticamente um período inteiro de vigência do PDI será perdido, sem 

as definições institucionais e planejamento das principais ações de médio e longo 

prazo, além da avaliação dos indicadores previstos no PDI anterior para subsidiar as 

ações dos anos seguintes. 

Durante esse período sem vigência de um PDI, concorrem projetos e ações 

institucionais com planejamento e execução imediatas, sem a devida discussão com 
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toda a comunidade, sem a avaliação de indicadores do período que passou e sem 

uma previsão de futuro, sem o planejamento de ações educacionais permanentes e 

duradouras, o que não contribui para um melhor aproveitamento dos recursos de 

todas as naturezas (humanos, financeiros, espaços físicos e equipamentos, dentre 

outros). Com a ausência desse documento, que vai muito além de uma simples 

formalidade, as políticas desenvolvidas tendem a refletir o pensamento e as 

concepções imediatas da gestão atual, não definindo um rumo ou metas a serem 

cumpridas até mesmo pelos novos gestores que assumirem durante o período 

previsto de vigência do plano. 

E essa falta de avaliação e planejamento não impacta apenas no 

desenvolvimento das ações educacionais, sejam elas de ensino, pesquisa ou 

extensão: impacta também na sua qualidade e consequentemente nos 

procedimentos de avaliação institucional interna e externa, bem como nos 

procedimentos de reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso, uma 

vez que a análise do PDI é item obrigatório nesses processos. 

Sem ter um PDI vigente, realizamos a análise do PDI mais recente do IFF 

(2010-2014). O primeiro ponto a ser verificado foi se o mesmo atendia a todas as 

definições requeridas no artigo 16 do Decreto n. 5.773/2006 (BRASIL, 2006b). Após 

análise, constatou-se que todas as exigências legais estavam atendidas no 

documento, com exceção do período de validade/execução conforme mencionado. 

Para sua elaboração, é declarada na apresentação do documento a utilização 

do princípio de construção coletiva, através de oficinas temáticas por grupos 

representativos (pedagogos, técnicos em assuntos educacionais, recursos humanos 

e administrativos), oficinas com segmentos da comunidade interna (alunos, docentes 

e técnicos-administrativos) e oficinas com setores e gestores públicos externos 

relacionados à atividade do IFF. Também consta o registro de audiências públicas 

ao término do trabalho, configurando, segundo o documento, uma gestão 

participativa e democrática (IFF, 2011). 

Atendido o princípio básico legal de que a construção do PDI se deu a partir 

de participação coletiva, interessava pesquisar qual é a concepção de educação 

definida pela instituição e qual a relação entre trabalho e educação implícita nos 

seus cursos ofertados, contemplando dessa forma a segunda questão de estudo 

proposta nesta tese. Também foram identificados quais pesquisadores e pesquisas 

eram apropriados nesse documento institucional, atendendo à terceira questão. 
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Na identificação da concepção de educação da instituição, um primeiro ponto 

a ser considerado é o seu leque de atuação. Trata-se de uma instituição que atua 

desde a educação básica até os cursos de pós-graduação, uma ação de grande 

amplitude em diferentes níveis que atende uma significativa parcela da sociedade e 

forma profissionais de interesse para várias ocupações do mundo do trabalho. 

Nesse cenário de atuação, os fundamentos ligados à finalidade principal do IFF, 

elencados no PDI, ajudam a esclarecer um pouco mais esse seu campo de atuação. 

 
� Ensino nos diversos níveis e modalidades, em especial, da 

educação profissional e tecnológica, considerando a realidade 
local e regional. 

� Implementação de pesquisa e extensão articuladas ao 
desenvolvimento e à sustentabilidade da região de sua 
abrangência. 

� Fortalecimento das relações internacionais. 
� Compromisso com a verticalização do ensino. 
� Compartilhamento dos recursos materiais e de infraestrutura. 
� Democratização do acesso e da permanência para a 

promoção da inclusão social. 
� Valorização da força de trabalho docente e técnico-

administrativa (IFF, 2011, p.17). 
 

Desses fundamentos, destacam-se pela ênfase e recorrência no texto, o 

compromisso com o ensino nos diferentes níveis e modalidades, em especial com a 

educação profissional e tecnológica; com a implementação de pesquisa e extensão; 

o compromisso com a verticalização do ensino e a democratização do acesso e da 

permanência para a promoção da inclusão social. 

Pela pesquisa empreendida, pode-se afirmar que a inclusão e transformação 

social define o objetivo principal das ações institucionais, reforçando a sua posição 

como uma instituição pública e o seu compromisso com o desenvolvimento local e 

regional, como instituição de referência, o que já era defendido pela SENETE desde 

o início dos anos 1990 e que também foi definido na Lei n. 11.892/2008 que criou os 

IFs. Esse aspecto pode ser percebido em diferentes passagens do PDI, dentre as 

quais a apresentada a seguir. 

 
Dessa forma, por meio do fortalecimento da gestão participativa e 
democrática, o Instituto Federal Fluminense ressignifica a sua 
história de luta pela educação profissional e tecnológica pública de 
qualidade e garante o seu papel de agente e de parceiro do 
desenvolvimento local e regional. Cumpre, assim, a sua função 
primordial como instituição pública, colocando a serviço de toda a 
sociedade os conhecimentos acadêmicos produzidos, 
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comprometendo-se em trabalhar pela igualdade de oportunidades e 
pela inclusão social (IFF, 2011, p.18). 
 

Considerando a grande capilaridade da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, assunto já abordado na unidade anterior que analisou as 

políticas públicas nacionais para a EPT, esse papel de inclusão social é maximizado 

à medida que as unidades de ensino passam a ocupar espaços até então 

desprovidos de iniciativas públicas de qualidade. Os IFs passam então a chegar 

aonde outros projetos governamentais não chegavam, como é o caso do IFF que 

atua em cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro e distante da capital. Essa 

constatação é abordada no PDI ao tratar do histórico e desenvolvimento da 

instituição: 

 
Ressalta-se que a extensão e a distribuição geográfica dessa rede 
de instituições federais conferem singular possibilidade ao governo 
brasileiro na execução de políticas no campo da qualificação de mão 
de obra. No caso específico da Escola Técnica Federal de Campos, 
por se localizar geograficamente em uma região menos favorecida e 
distante da capital, seu perfil sempre esteve mais próximo das 
iniciativas que estabeleciam sintonia entre educação e mundo do 
trabalho, com o compromisso de buscar oportunidades significativas 
de vida para seus alunos, oriundos de camadas populares em uma 
proporção aproximada de 80% de sua clientela (IFF, 2011, p. 22). 
 

Em todo o PDI são encontradas definições e compromissos institucionais em 

sintonia com as políticas nacionais definidas através de leis, decretos e outros 

instrumentos de políticas públicas do MEC, principalmente com a lei de criação dos 

IFs que estabelece seus objetivos e características. 

Ao definir a missão do IFF, são evidenciadas características que remetem 

diretamente aos objetivos traçados na Lei n. 11.892/2008, confirmando o 

cumprimento dos objetivos definidos para a EPT nas políticas educacionais vigentes: 

 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense, o 
IF Fluminense, cuja missão é formar e qualificar profissionais no 
âmbito da educação tecnológica, nos diferentes níveis e modalidades 
de ensino, para os diversos setores da economia, com ênfase no 
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, bem 
como realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento 
científico e tecnológico de novos processos, produtos e serviços, em 
estreita articulação com os setores produtivos e a sociedade em 
geral, especialmente de abrangência local e regional, oferecendo 
mecanismos para a educação continuada e criando soluções 
técnicas e tecnológicas para o desenvolvimento sustentável com 
inclusão social, visa à integração sistêmica dos diversos campi 
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pautada em uma estrutura multicampi e pluricurricular (IFF, 2011, 
p.19). 

 
Em mais um ponto de aproximação com as definições legais e políticas 

nacionais para a EPT, verificou-se também no PDI a defesa do desenvolvimento de 

uma “tecnologia social”, tal como preconizado no inciso IX do artigo 6º da Lei n. 

11.892/2008 que criou os IFs. E para desenvolver essa e outras ações importantes 

no mesmo escopo, é mencionada a criação da Diretoria de Tecnologias Sociais e 

EJA (Educação de Jovens e Adultos). 

 
Contribuir no pensar e no construir uma sociedade, na perspectiva de 
solucionar os seus problemas, a partir de uma integração 
indissociável, entre a sociedade organizada (“saber e experiência 
popular”), a instituição acadêmico-científica (produção científica 
intervindo na realidade, democratizando seus „saberes‟, bem como, 
dando racionalidade ao “saber popular”) e a construção das 
condições políticas necessárias para a perenidade dos 
empreendimentos, é desenvolver tecnologia social*. 
*Relaciona-se a uma estratégia de desenvolvimento sócio-
econômico-ambiental-cultural, compreendido como um conjunto de 
técnicas e procedimentos, associados a formas de organização 
coletiva, que remetem a soluções para a inclusão social e melhoria 
da qualidade de vida, em escala local, regional e nacional (IFF, 2011, 
p.123-124). 
 

Constatado o objetivo principal de inclusão e transformação social, identifica-

se uma concepção de educação a favor de uma formação omnilateral, humanística, 

científica e tecnológica, integral, que contemple teoria e prática, que desenvolva o 

ensino, a pesquisa e a extensão de forma indissociável em todos os cursos 

ofertados nos diferentes níveis, não havendo uma definição específica para os 

CSTs. Para isso lançam mão de estudos de Moacir Gadotti, Paulo Freire, Dermeval 

Saviani, Acácia Kuenzer, Pierre Bourdieu e Antonio Gramsci. 

Essa concepção de educação é abordada pela primeira vez ao fazer um 

histórico institucional, remontando o cenário do início da década de 1990, com a 

descrição, no PDI, de um movimento de reformulação curricular: 

 
Como partícipe da rede de escolas, a Instituição empenhou-se, 
mediante discussões internas, na construção de uma proposta 
curricular mais coerente com a realidade do mundo tecnologizado, 
sem perder de vista a concepção de educação que concebia a 
formação humanística, científica e tecnológica, com ângulos 
convergentes e formadores do cidadão trabalhador, aliada a um 
trabalho educativo voltado para o desenvolvimento local e regional 
(IFF, 2011, p.23). 
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 Outros elementos que contribuem para a elaboração dessa concepção de 

educação estão presentes nos princípios do IFF apresentados no PDI: 

 
I. compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, 
preservação do meio ambiente, transparência e gestão democrática; 
II. verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e com a 
extensão; 
III. eficácia nas respostas por formação profissional, difusão do 
conhecimento científico e tecnológico e suporte ao desenvolvimento 
local e regional, social e cultural, sem perder de vista a formação 
integral; 
IV. compromisso com a educação inclusiva e emancipatória; 
V. natureza pública e gratuita do ensino com custeio por parte de 
recursos originários prioritariamente do orçamento da União (IFF, 
2011, p.94-95). 
 

 Esses princípios também estão alinhados à política nacional de educação 

profissional e tecnológica, conforme definido nas leis e outros documentos 

regulatórios das políticas públicas para EPT, trazendo para o contexto da prática as 

definições do contexto da produção de texto tal como definidos. Desses princípios, 

convém destacar uma forte característica dos IFs observada em toda a rede 

nacional: a verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e com a 

extensão. 

 A verticalização do ensino é importante ao passo que permite aos cidadãos 

das regiões atendidas o acesso ao ensino público gratuito de qualidade nos 

diferentes níveis, desde os cursos técnicos de nível médio até os cursos de pós-

graduação, tornando desnecessário o seu deslocamento para outras cidades. Essa 

verticalização contribui para a elevação da escolaridade e atenuação das diferenças 

sociais, a partir do ensino ofertado em uma rede nacional de qualidade reconhecida. 

Apesar dos questionamentos à proposta inicial de criação do Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica no início da década de 1990 como uma tentativa de 

manutenção da histórica dualidade educacional brasileira que destinava a educação 

profissional para os pobres e desvalidos da sorte, tal como em Kuenzer (2007), a 

verticalização deixa de ser um aspecto negativo de “aprisionamento” dos alunos 

mais pobres em todos os níveis da educação e passa a ser um ganho de 

oportunidade nesses diferentes níveis, uma vez garantida a qualidade da oferta na 

rede federal. 

Já a integração com a pesquisa e a extensão em todos os cursos ofertados, 

independente do nível, contribui para uma formação de maior qualidade ao passo 
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que proporciona o desenvolvimento de uma atuação mais crítica e inovadora nos 

alunos. No caso específico dos CSTs, coopera para uma formação mais ampla, tal 

como a preconizada para os cursos de bacharelado, igualando as possibilidades de 

ocupação dos melhores postos de trabalho e contribuindo para afastar daqueles 

cursos o rótulo de uma formação intermediária. O PDI analisado destaca a oferta 

bolsas de pesquisa e de extensão em todos os níveis de cursos oferecidos no IFF. 

 No item IV dos princípios do IFF é observado novamente o compromisso com 

a educação inclusiva e emancipatória. Uma instituição inserida em regiões com 

tantas dificuldades potencializa suas ações quando estas estão voltadas para a 

inclusão, melhoria da qualidade de vida e emancipação dos cidadãos atendidos. O 

PDI lista diversas ações que cooperam com esses princípios elencados. 

 O compromisso com uma formação mais ampla, omnilateral conforme as 

propostas elaboradas por Antonio Gramsci, associado à inserção social, à 

democratização do acesso e da permanência, é assumido quando da definição no 

PDI das principais diretrizes para as suas ações, das quais se destacam: 

 
[...] 
� Formulação e execução de políticas públicas a partir da esfera 

federal e atuação como agente condutor dessas políticas em prol 
do desenvolvimento local e regional - propostas de ofertas 
sistêmicas em que a cooperação se dará entre os diversos campi 
e por meio de parcerias com os atores do poder público, incluída a 
sociedade organizada. 

[...] 
� Inserção social - o Instituto Federal Fluminense deverá ser uma 

instituição pública que aposta na formação ampliada e omnilateral. 
Um ambiente acadêmico que prima pela democratização não só 
no acesso, mas também na permanência dos sujeitos. Uma 
instituição que busca a verticalização, uma vez que tem como 
uma das principais preocupações a elevação de escolaridade 
como garantia da qualificação profissional e conquista plena da 
cidadania. 

� Articulação das ações de ensino, pesquisa e extensão, por meio 
do desenvolvimento de programas e projetos educacionais, que 
priorize a participação da comunidade acadêmica dos diferentes 
níveis e modalidades de ensino. 

� Fortalecimento da pesquisa e extensão - no Instituto Federal 
Fluminense a pesquisa buscará soluções para a sua região 
polarizada e também promoverá o fortalecimento das atividades 
de extensão. Pesquisa e extensão deverão considerar como 
prioridade a inclusão social e em função disso deverão estar 
voltadas para atividades que privilegiem o desenvolvimento local e 
regional. 

[...] 
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� Inovação tecnológica - implementação de inovações de processo 
e de produto, mediante parcerias com atores locais e regionais, 
por meio de seus ambientes especializados e cooperativos de 
inovação. Essa postura inovadora permeará todas as instâncias 
das atividades e deverá ser uma das competências atitudinais a 
ser desenvolvida na formação dos alunos. 

[...] 
� Democracia como valor universal - primar por um crescimento 

compartilhado que respeite as especificidades locais e regionais 
(IFF, 2011, p.95-96). 

 
Novamente é assumido o compromisso com a articulação das ações de 

ensino, pesquisa e extensão e o fortalecimento da pesquisa e da extensão 

priorizando a inclusão social e privilegiando o desenvolvimento local e regional. Essa 

defesa se faz presente ainda em outros trechos do PDI, dentre eles o que trata do 

projeto pedagógico institucional. Nesse ponto, devem ser destacadas as diretivas 

básicas adotadas, que reforçam o compromisso com a verticalização do ensino e 

elevação do nível de escolaridade, a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, 

a adoção de políticas de inclusão social, democratização do acesso e permanência 

na instituição e o desenvolvimento de pesquisa aplicada voltada para o 

desenvolvimento local e regional, além de outros compromissos firmados: 

 
� Desenvolver políticas no sentido da verticalização do ensino e 

elevação do nível de escolaridade, atendendo desde o Ensino 
Médio, à Educação de Jovens e Adultos e Formação Inicial e 
Continuada do trabalhador até a Pós-Graduação. 

� Buscar a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. 
� Reconhecer a contribuição, as experiências e vivências do 

aluno para o processo de construção do conhecimento. 
� Adotar políticas que possibilitem a inclusão social, a 

democratização do acesso e permanência na instituição. 
� Possibilitar crescente difusão e utilização das tecnologias da 

informação e comunicação como ferramenta de 
democratização contribuindo, assim, para a construção da 
cidadania. 

� Desenvolver pesquisa aplicada no campo das tecnologias, na 
perspectiva de concorrer para o desenvolvimento local e 
regional. 

� Desenvolver canais de comunicação com as esferas públicas 
e com a sociedade organizada, tendo em vista à educação 
inicial e continuada dos trabalhadores. 

� Capacitar e valorizar o profissional da educação. 
� Desenvolver políticas de valorização da rede pública de 

ensino e ações que a possibilitem. 
� Promover avaliação permanente dos cursos e do corpo 

docente e técnico-administrativo em educação da instituição 
(IFF, 2011, p. 111). 
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Em outro ponto, ao definir os princípios filosóficos e teórico-metodológicos 

que norteiam as práticas acadêmicas, estabelece suas bases identitárias e 

filosóficas, parecendo partir do conceito de capital social de Pierre Bourdieu (1930-

2002) para definir suas ações educacionais: 

 
O IF Fluminense, em suas bases identitárias e filosóficas, e 
considerando: 
(a) o cenário contemporâneo que enfatiza a produção do capital 
intelectual e social, vislumbrando a inserção de questões humanas e 
sociais no mundo produtivo do trabalho; 
(b) o atendimento à demanda da comunidade acadêmica no que 
tange à compreensão da filosofia tecida na organização curricular 
dos cursos dessa Instituição; 
(c) a implementação de uma práxis educacional que retrate a 
sistemática das dimensões mediadora, humanista, ético-política, 
estética e ambiental legitimadas mediante ações e intervenções no 
processo de construção e produção de conhecimento,  
assume a dialogicidade com seus pares numa perspectiva pluralista, 
integradora na operacionalização do seu Projeto Pedagógico 
Institucional (PPI), visando contribuir para o desenvolvimento das 
capacidades da comunidade acadêmica nas suas dimensões 
afetivas, cognitivas, emocionais, sociais, humanísticas e tecnológicas 
(IFF, 2011, p.112). 

 
 A aproximação com formulações de referenciais teóricos também é verificada, 

de forma implícita, quando da definição dos princípios teórico-metodológicos gerais 

que norteiam as práticas acadêmicas: 

 
(a) a compreensão de que educar é um ato político e nenhuma ação 
pode estar caracterizada pela neutralidade; 
(b) o reconhecimento de que a educação, historicamente, tem sido 
um meio do qual o poder se apropria para sustentar o processo de 
dominação, mas que pode, contraditoriamente, concorrer de forma 
significativa para a transformação social; 
(c) a passagem da consciência ingênua para a consciência crítica 
representa a plenitude do trabalho educativo; 
(d) a preocupação com a valorização do profissional da educação; 
(e) a atitude da pesquisa é hoje cada vez mais inerente ao processo 
de construção do conhecimento; 
(f) o processo educativo deve primar pela superação do caráter 
compartimentado e dicotômico existente que separa homem/cidadão; 
teoria/prática; ciência/tecnologia; saber/fazer; 
(g) o desenvolvimento de um trabalho educativo em que haja a 
articulação entre ensino, pesquisa e extensão; 
(h) o respeito ao pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e 
à busca pela superação das contradições existentes, norteados pelos 
princípios que regem a filosofia do IF Fluminense; 
(i) o reconhecimento da realidade e da experiência do aluno e da 
contribuição que suas experiências podem trazer para o processo de 
construção do conhecimento; 
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(j) a crescente difusão e utilização das tecnologias da informação e 
comunicação como ferramenta de democratização do conhecimento; 
(l) a produção científica deve ser devolvida à sociedade para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas e do sistema (IFF, 2011, 
p. 112-113). 
 

 No item “a”, a instituição assume o princípio de que educar é um ato político, 

e como tal não é isento de neutralidade, revelando um papel importante da escola 

na formação política dos educandos, fazendo entender a realidade e preparando-os 

para modificá-la. Ao identificar e assumir esse papel, de forma implícita parece aderir 

a um modelo de escola conscientizadora e transformadora. 

 No item “b”, parece considerar a tese defendida por Bourdieu de que a escola 

não seria uma instituição neutra que transmitiria um conhecimento superior a outras 

formas de conhecimento, mas sim uma instituição a serviço da reprodução e da 

legitimação da dominação exercida pelas classes dominantes – apesar de não citá-

lo na constatação de que “a educação historicamente tem sido um meio do qual o 

poder se apropria para sustentar o processo de dominação” para então propor que a 

educação ministrada pela instituição concorra de “forma significativa para a 

transformação social” (IFF, 2011, p.112). 

No item “c” considera a passagem de uma “consciência ingênua para a 

consciência crítica” (IFF, 2011, p.112) como plenitude do trabalho educativo, 

parecendo considerar os princípios da educação defendida por Marx e Gramsci.  

E a aproximação com os ideais marxistas é verificada novamente no item “f”, 

quando defende a “superação do caráter compartimentado e dicotômico existente 

que separa homem/cidadão; teoria/prática; ciência/tecnologia; saber/fazer” (IFF, 

2011, p.113). 

Também é defendido, novamente, no item “g”, “um trabalho educativo em que 

haja a articulação entre ensino, pesquisa e extensão” (IFF, 2011, p.113), algo novo 

para o IFF e que resultou da mudança de institucionalidade com a criação dos IFs, 

conforme pode ser observado no seguinte trecho do PDI: 

 
Embora a pesquisa e a extensão já fizessem parte das práticas 
pedagógicas dos Cefets por força de sua história, a 
indissociabilidade, contrariamente ao que ocorre nas Universidades, 
não era estruturante das atividades acadêmicas. Nessas instituições, 
o ensino sempre foi a atividade central, ocorrendo as atividades de 
pesquisa e extensão de modo complementar. 
A nova institucionalidade, ao trazer a indissociabilidade entre Ensino, 
Pesquisa e Extensão, aponta um novo dilema: como construí-la 
mantendo a especificidade dos Institutos Federais, uma vez que não 
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se trata de reproduzir em seu interior a estrutura e o funcionamento 
das Universidades. Até porque, nas Universidades, a 
indissociabilidade tem se mostrado antes um princípio formal do que 
prática efetiva. Em decorrência, são dois os desafios que se 
apresentam ao IF Fluminense: construir a indissociabilidade não só 
como princípio orgânico à sua natureza, mas também à sua 
especificidade como prática pedagógica (IFF, 2011, p. 118). 

 
Outro ponto do PDI que traz grande aproximação com os ideais marxistas é o 

que define os princípios da concepção pedagógica que permeiam os cursos do IFF. 

São colocados os princípios da formação humana comprometida com uma prática 

educativa que considera a historicidade do projeto, considerando a participação de 

diferentes sujeitos da sociedade. Uma educação ampla, que contempla ensino, 

pesquisa e extensão de forma indissociável, e que se realiza com autonomia: 

 
I. Educação pautada na formação humana e no atendimento das 
necessidades da sociedade, no que se refere à exigência de 
organizar o currículo com base nas demandas socioeconômicas, 
científicas e tecnológicas da região em que cada curso encontra-se 
inserido, assim como do processo de construção da identidade racial 
em nosso país conforme o documento constante no Anexo II. 
II. Desenvolvimento de uma prática educativa, forjadora de um 
projeto histórico, que não se fará tão somente pelo educador, mas 
pelo educador, conjuntamente, com o educando e outros sujeitos dos 
diversos setores da sociedade. 
III. Sistemática nos fundamentos, nas condições e nas metodologias 
à realização do ensino e do saber, associando-os à extensão e à 
pesquisa, e convertendo os objetivos sociopolíticos e pedagógicos 
em objetivos de ensino, ou seja, selecionando conteúdos e métodos 
em função desses objetivos. 
[...] (IFF, 2011, p.121). 
 

Essa concepção de educação é reforçada ao citar um apontamento da 

professora Acácia Kuenzer: 

 
O desafio está posto. Como se entende em Kuenzer, (2005, p. 37)45, 
uma concepção de ensino tecnológico de qualidade para todos, seja 
em qualquer modalidade, só ganha concretude quando atende a 
diferentes demandas individuais e sociais, com espaço físico, 
equipamentos, contratação de professores e sua capacitação (IFF, 
2011, p.122). 
 

Novamente a defesa é de uma educação de qualidade para todos, uma 

educação inclusiva, propondo superar a histórica dualidade educacional que 

                                                           
45 KUENZER, A. (Org.). Ensino Médio: construindo uma proposta para os que vivem do trabalho. 4a. 
ed. São Paulo: Editora Cortez, 2005. 
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reservava para os mais pobres a educação profissional e a oferta de um ensino 

público de baixa qualidade e custo reduzido.  

Em outra passagem, observa-se a ratificação da defesa de uma educação 

ampla, que vai além do simples interesse do sistema produtivo, que busca formar o 

cidadão de formal integral, se aproximando das propostas educacionais de Marx e 

Gramsci: 

 
O IF Fluminense se apresenta como uma instituição especializada na 
oferta de educação profissional e tecnológica, que considera as 
demandas regionais e locais em seu planejamento estratégico, 
eticamente comprometida com a camada excluída de nossa 
população, garantindo elevação da escolaridade, qualificação 
profissional e formação integral do cidadão, que se desvincula do 
“exclusivo” interesse do sistema produtivo e amplia sua atuação de 
modo a contribuir com a democratização do conhecimento (IFF, 
2011, p.123). 
 

É evidenciada no PDI a opção por uma educação mais ampla, ética e 

humana, que associa a teoria com a prática; o saber com o fazer, balizando as 

políticas de ensino do IFF: 

 
Por fim, as políticas de ensino do IF Fluminense partem da premissa 
de incentivo à produção do conhecimento relacionado com o seu 
contexto local e regional e sem perder de vista a formação ética e 
humanística, destacando a ênfase na formação multiplural de caráter 
continuado, que permite o desenvolvimento de seus discentes de 
modo criativo, multidirecional e engajado socialmente. 
Essa integração se traduz na configuração de inovações 
metodológicas, avaliação continuada, relações teoria-prática e 
ensino-serviço, inter e transdisciplinaridade, pesquisa e o incentivo a 
percursos curriculares mais abertos, contemplando as atividades 
complementares (IFF, 2011, p.125). 
 

No campo da organização acadêmica do IFF, ao tratar da organização 

didático-pedagógica, o documento expõe uma defesa à democratização do 

conhecimento, onde a educação é considerada direito de todo cidadão, onde se 

efetivam as políticas de superação das desigualdades. E nesse contexto, assim 

como em outras passagens do PDI, citam Paulo Freire: 

 
[...] mais do que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma 
Presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que, 
reconhecendo a outra presença como um “não-eu” se reconhece 
como “si própria”. Presença que se pensa a si mesma, que se sabe 
presença, que intervém, que transforma, que fala do que faz, mas 
também do que sonha, que constata, compara, avalia, valora, que 
decide, que rompe. E é no domínio da decisão, da avaliação, da 
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liberdade, da ruptura, da opção, que se instaura a necessidade da 
ética e se impõe a responsabilidade (FREIRE, 2004, p. 18 apud IFF, 
2011, p. 137)46. 
 

Também é definido o papel da arte e da música nas ações educativas, como 

produtos de uma educação plural e democrática, integrantes da concepção de 

educação omnilateral adotada que valoriza a cultura: 

 
Nesse ínterim, encontram-se os projetos destinados ao ensino da 
arte e ao da música com o intento de oportunizar estudos e vivências 
a respeito da cultura em sua diversidade aos discentes nas várias 
realidades educativas, ressignificando o desenvolvimento de 
potencialidades individuais que possam ser determinantes e 
significativas para a sociedade. 
Tais projetos apresentam como premissa o desenvolvimento 
cognitivo, a imaginação, a reflexão crítica e criativa, como fatores que 
contribuem na prática educativo-crítica e como polos dinamizadores 
do currículo, possibilitando uma relação de ensino e de 
aprendizagem significativa e inclusiva (IFF, 2011, p. 138). 
 

A concepção de educação adotada pelo IFF também é abordada no item que 

trata da seleção de conteúdos. Nesse ponto, a instituição reforça o seu compromisso 

com o que chama de “quadrinômio educação-trabalho-ciência-tecnologia” e o seu 

relacionamento com o processo educativo. Trata-se da defesa de uma educação 

mais ampla por princípio, conforme pode ser observado na passagem a seguir: 

 
Isso significa dizer que mais que a seleção de conteúdos da base 
científica e tecnológica da formação acadêmica, há vieses outros que 
perpassam a formação, oriundos de uma proposta de currículo que 
traz o ser humano e a vida para o centro do trabalho e constructos de 
um processo educativo que defende a vida de todos os seres em 
plenitude. Nesse sentido, na compreensão da prática docente, 
enquanto dimensão social da formação humana, aspira-se a 
formação de um profissional cidadão que reúna em si competências 
técnico-científicas e atitudes necessárias para interferir na sociedade 
moderna (IFF, 2011, p. 143-144). 
 

Desse princípio é importante destacar dois pontos de forte aproximação com 

as propostas educacionais elaboradas por Karl Marx: a defesa de uma educação 

mais ampla e voltada para as necessidades do homem, do trabalhador, e o 

desenvolvimento de competências técnico-científicas para a formação de um 

profissional capaz de transformar a sociedade. E reforçando essa aproximação na 

defesa de uma educação politécnica (apesar de não citar especificamente esse 

                                                           
46 FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 30. ed. São 
Paulo: Terra e Paz, 2004. 
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modelo aqui nessa passagem, mas recorrer a esse conceito mais adiante), defende 

uma integração curricular que articule “trabalho e ensino, prática e teoria, e ensino e 

comunidade, na perspectiva de atender a formação pessoal e profissional, tendo 

como pano de fundo as características socioculturais do meio em que esse processo 

se desenvolve” (IFF, 2011, p.144). 

Outro aspecto da EPT que deve ser destacado no PDI analisado é que 

apesar de ofertar uma educação profissional nos diferentes níveis e modalidades, 

uma educação que atenda diretamente ao mercado, o centro da formação proposta 

pelo IFF é as pessoas, a formação humana. Essa formação também prepara para o 

mercado, mas não é esse o objetivo principal declarado na sua organização 

didático-pedagógica. Essa definição do campo do planejamento parece se aproximar 

da proposta de educação desinteressada de Gramsci, se contrapondo a uma visão 

de formação imediatista, interessada e rasa, que se propõe a atender apenas aos 

interesses de mercado de forma rápida e objetiva, e pode ser observada na 

declaração dos princípios de organização para seleção de conteúdos: 

 
A seleção dos conteúdos tem como base três princípios de 
organização: a flexibilização, a integração e a mobilidade acadêmica. 
Esses se encontram articulados na prática pedagógica a ser 
desenvolvida em docência no campus e entre os campi e a sua 
vinculação com os demais componentes do currículo, abordando 
continuamente o contexto da humanização dos saberes (IFF, 2011, 
p. 144). 
 

E é no esclarecimento de como esses princípios são desenvolvidos que 

surgem outros elementos definidores da concepção de educação defendida pelo 

IFF. 

O princípio da flexibilidade, também presente nas definições da LDB, é 

defendido no documento de modo que a instituição acadêmica oportunize 

“metodologias mais eficazes de aprendizagem, haja vista que a sociedade do 

conhecimento não se fossiliza mais em modelos, em paradigmas acabados e, sim, 

em paradigma novo, no qual o espaço escolar concebe às suas práticas, o devir” 

(IFF, 2011, p.144). 

Ao expor outro princípio, o da integração, o IFF declara a concepção de 

educação institucionalizada para oferta dos seus diferentes cursos: o da escola 

unitária defendida por Antonio Gramsci. Nessa perspectiva, o princípio da integração 

para a seleção de conteúdos incorpora a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, 
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desenvolvendo a teoria e a prática, contemplando ao mesmo tempo a formação 

científica e tecnológica, utilizando o trabalho como princípio educativo. 

 
Quanto ao princípio de integração, o IF Fluminense pauta suas ações 
na perspectiva da escola unitária apontada por Gramsci, requerendo 
uma educação geral que se torne parte inerente da educação 
profissional, e que o trabalho seja o princípio educativo, na 
perspectiva de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho 
produtivo, com a finalidade de desenvolver um percurso educativo 
em que estejam presentes e articuladas as duas dimensões: a 
teórica e a prática, em todos os momentos da formação, 
contemplando ao mesmo tempo a formação científica e a 
tecnológica, sustentadas no domínio das linguagens e dos 
conhecimentos sócio-históricos (IFF, 2011, p. 144-145). 
 

Nessa defesa de uma educação mais ampla, integral, deve ser destacada 

ainda a opção institucional de ir além de uma simples articulação entre teoria e 

prática, uma vez que propõe que isso seja feito em todos os momentos da formação, 

se opondo às organizações de oferta que separam conteúdos práticos de teóricos, 

como se fossem algo estanque. Ao contrário, propõe a associação de conteúdos 

científicos e tecnológicos, sustentados no domínio das linguagens e dos 

conhecimentos sócio-históricos, não desconsiderando a historicidade dos processos 

de evolução tecnológica e as mudanças requeridas pela sociedade. 

No terceiro princípio, o da mobilidade acadêmica, prevê a interação curricular 

de cada curso nos diversos campi do IFF, considerando a identidade e a filosofia 

institucional. “Nesse prisma e em primeira instância, esse princípio tem por foco, 

além do respeito às especificidades locais e regionais, garantir o atendimento às 

necessidades discentes” (IFF, 2011, p. 145). 

Na construção da concepção de educação do IFF, o PDI também lança mão 

dos estudos de Moacir Gadotti para tratar dos princípios metodológicos que norteiam 

suas práticas acadêmicas, em mais uma aproximação com a perspectiva freireana. 

Visando uma educação voltada para o social, para formação do sujeito, defende a 

colaboração e integração adjacentes ao currículo de curso, destacando os 

processos pedagógicos de multi, inter e transdisciplinaridade como modalidades de 

atuação científica. Em uma das formulações sobre essa temática, evoca uma 

consideração desse autor sobre a ação pedagógica, se destacando no contexto da 

formação o que chama de sujeito social: 

 
A ação pedagógica através da interdisciplinaridade e da 
transdisciplinaridade aponta para a construção de uma escola 
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participativa e decisiva na formação do sujeito social. O educador, 
sujeito de sua ação pedagógica, é capaz de elaborar programas e 
métodos de ensino-aprendizagem, sendo competente para inserir 
sua escola numa comunidade (GADOTTI, 1996, p. 102 apud IFF, 
2011, p. 147)47. 

 
A politiecnia, abordada de forma indireta em momento anterior do PDI, é 

assumida explicitamente como princípio quando são apresentadas considerações 

sobre o perfil do egresso. Encontra-se nesse trecho a defesa e compromisso com o 

trabalho educativo na perspectiva da politecnia: 

 
O egresso dos cursos desta Instituição, considerada aqui na 
abrangência de seus campi, seja do Ensino Médio, da Formação 
Inicial e Continuada do trabalhador, dos Cursos Técnicos e Cursos 
Superiores até a Pós-Graduação, no âmbito das modalidades de 
ensino EJA e regular, possui características só reconhecidas quando 
o trabalho educativo se manifesta na perspectiva da politecnia (IFF, 
2011, p. 147). 
 

Nesse prisma é que concebe o trabalho educativo na dimensão coerente 

entre o “saber-fazer “ e o “saber-ser-pedagógico”, que afirmam estar presente nas 

características dos egressos de qualquer curso da instituição. Dentre essas 

características são citadas: 

 
� base de formação científica e tecnológica para saber 

conhecer, saber ser e saber estar presente no mundo; 
� conhecimento do valor da pessoa humana no mundo em que 

na produção do capital haja a mediação entre o homem e a 
atividade material; 

� compreensão do mundo produtivo e conhecimento dos 
deveres e direitos do cidadão trabalhador que lhe possibilite 
interferir na realidade em que se encontra inserido e na 
natureza da prática socioeducativa como prática 
especificamente humana, balizados pela rigorosidade ética 
universal do ser humano; 

� disposição para aprender continuamente, na perspectiva de 
que a ciência e a verdade são mutáveis e que a inovação 
tecnológica se apresenta de forma constante; 

� flexibilidade diante da diversidade das situações nas relações 
que se estabelecem no mundo produtivo; 

� capacidade de desenvolver ações empreendedoras; 
� capacidade de tomar decisões seja de forma coletiva ou 

individualizada; 
� preocupação com a conservação e preservação do 

ecossistema, ou seja, com o ambiente, atuando com postura 
consciente e ética no mundo planetário; 

� postura ética face os desafios do mundo moderno (IFF, 2011, 
p. 148). 

                                                           
47 GADOTTI, M. Paulo Freire: uma bibliografia. São Paulo: Cortez, 1996. 
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Dessas características do perfil dos egressos, destacam-se as voltadas para 

a formação do homem, em sua plenitude, com capacidade para entender o mundo 

em que vive, bem como interferir nessa realidade; fundamentais na corrente 

educacional marxista. 

Outra característica que se destaca é a que trata da “flexibilidade diante da 

diversidade das situações nas relações que se estabelecem no mundo produtivo”. 

Em uma primeira leitura, rápida e fora de contexto, poder-se-ia inferir que se trata da 

defesa da polivalência no sentido da pluriprofissionalidade criticada por Marx que 

visava uma maior adaptação dos trabalhadores frente à evolução tecnológica e às 

mudanças dos arranjos produtivos. No entanto, no contexto de uma formação 

politécnica, defendida institucionalmente no PDI analisado, trata-se da capacidade 

adquirida mediante a oferta de uma formação ampla, para além do simples fazer, a 

capacidade de entender o todo e de dominar os princípios científicos e a tecnologia, 

a teoria e a prática, propiciando uma atuação diferenciada e irrestrita à determinada 

função no mundo do trabalho.  

O PDI também reforça o papel da instituição no desenvolvimento da 

educação profissional e tecnológica, compromissada com a oferta de uma educação 

mais ampla, indo além do que espera o mercado de trabalho. 

 
Ressalta-se que fazer educação profissional e tecnológica está além 
de meras respostas às demandas do mundo do trabalho. Há que se 
pensar nas pessoas concretas, nas necessidades do sujeito que 
estuda e acredita nesta nação. É preciso responder aos anseios 
daqueles que buscam o primeiro emprego, horizonte cada vez mais 
distante neste novo milênio (IFF, 2011, p. 289). 
 

E declara seu compromisso com uma educação mais ampla e alinhada às 

defesas de Marx e Gramsci, associando teoria e prática, desenvolvendo o intelectual 

e o profissional, e proporcionando uma formação humanístico-social integral e 

integradora, contribuindo para o desenvolvimento da região na qual está inserida. 

 
Em atendimento à vocação regional desta instituição, e tendo como 
base os municípios-polo das microrregiões (Cabo Frio, Macaé, 
Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, 
Quissamã, São João da Barra e Cambuci) compreendidos nas três 
mesorregiões (Baixadas, Norte e Noroeste Fluminenses) atendidas 
por este instituto, pode-se compreender a representatividade do IF 
Fluminense na busca do crescimento regional, ressaltando sempre o 
esforço de se dar vida e aprofundamento à visão de uma formação 
humanístico-social integral e integradora, que não apresente uma 
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percepção segmentada do conhecimento humano, nem do sujeito, 
nem da realidade e que não dissocie desenvolvimento intelectual e 
profissional, formação teórica e prática (IFF, 2011, p.289-290). 
 

Essa perspectiva da formação mais ampla, nos moldes da politecnia, também 

é encontrada nas definições das “atividades de prática profissional” do PDI. 

A prática profissional nos diversos cursos ofertados pelo IFF nos diferentes 

níveis de ensino é defendida para ser desenvolvida ao longo de todo o curso, 

inseridas nas cargas horárias mínimas da habilitação, objetivando dessa forma uma 

maior “articulação e integração das práticas com os conhecimentos científicos 

adquiridos no decorrer de cada curso” (IFF, 2011, p. 149), ao contrário de outros 

programas que concentram essa carga horária prática em apenas determinado 

momento. 

É preconizado que a formação nos diferentes cursos deverá prever 

“competências teórico-práticas, ético-políticas, técnico-operativas relativas à práxis 

no mundo do trabalho” (IFF, 2011, p. 148-149). E sobre mundo do trabalho, 

esclarecendo seu posicionamento institucional e significado do termo, ressalta que: 

“Trabalho é mais do que emprego, é o ato de atribuir significado ao meio, portanto a 

si mesmo e ao outro" (DAVEL, 1997, p.165 apud IFF, 2011, p. 149)48. 

Verifica-se novamente nessas passagens a defesa de uma formação mais 

ampla, teórica e prática, intelectual e manual, voltada não apenas para a tecnologia, 

mas também para a formação do homem crítico, capaz de interferir e transformar o 

mundo. Isso também pode ser observado na passagem que define a EPT no PDI: 

 
A educação profissional e tecnológica constitui-se em espaço 
significativo de formação, atualização e especialização profissional, 
na busca constante ao estudo e à implantação de formas mais 
flexíveis de organização do trabalho acadêmico, visando à interação 
entre teoria e prática, bem como a renovação ou atualização 
tecnológica, proporcionando a aproximação dos alunos ao mundo do 
trabalho de forma crítica (IFF, 2011, p. 149). 
 

Para os CSTs, de acordo com o PDI analisado, a prática profissional é 

prevista a partir do desenvolvimento de algumas atividades que reforçam o 

compromisso nesses cursos com a pesquisa e a extensão, em sintonia com as 

políticas nacionais vigentes, contrastando com o modelo inicial adotado na década 

de 1960 e reforçado nas políticas públicas dos anos 1990. Essas atividades de 

prática profissional compreendem: 
                                                           
48 DAVEL, E. Recursos humanos e subjetividade. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. 
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� Participação dos alunos em: (a) congressos, (b) simpósios, (c) 

aulas de campo, (d) palestras, (e) visitas técnicas, (f) seminários, 
(g) produções científicas e artísticas (h) outras atividades que 
caracterizem a relação educação, ciência e tecnologia. 

� Pesquisa de campo desenvolvida no Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC), em que se oportuniza ao aluno a articulação teoria e 
prática (IFF, 2011, p. 151). 
 

Destaca-se novamente a defesa da indissociabilidade entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão como um elemento chave na definição de suas políticas 

educacionais. A esse respeito, o PDI define: 

 
Nesse viés, a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão 
representa que esta tríade que compõe o Instituto não pode 
acontecer de forma estanque ou fragmentada. Em princípio, essa 
tríade, num movimento pedagógico constante, auxilia na construção 
do conhecimento pelo aluno, instiga a geração de novos 
conhecimentos e possibilita o experimento desses conhecimentos 
por meio da sua aplicação na sociedade (IFF, 2011, p.129). 
 

A respeito da pesquisa e da extensão, foi verificado no PDI que os projetos 

desenvolvidos são escolhidos por meio de critérios definidos em editais publicados 

para participação de servidores de todos os campi. E a partir da seleção dos 

projetos são selecionados os alunos bolsitas, que poderão fazer jus a bolsas de 

iniciação científica ou de inovação tecnológica ofertadas pelo IFF, com recursos 

próprios ou por instituições de fomento à pesquisa, e bolsas de extensão com 

recursos próprios.  

Os dados disponíveis no PDI mostram a evolução do número de bolsas de 

iniciação científica do ano de 2002 (6 bolsas) a 2010 (90 bolsas). No caso das 

bolsas de extensão, constam os dados do ano de 2008 apenas, onde foram 

ofertadas 58 bolsas para os 23 projetos selecionados (IFF, 2011). Em relação às 

ações de Extensão, consta no documento que essa foi a primeira ação institucional 

com oferta significativa de recursos via Edital. Outro dado que mostra o apoio ao 

desenvolvimento da pesquisa no IFF é a quantidade de núcleos de pesquisa criados 

até a publicação desse PDI analisado, somando 14 no total. 

No campo da extensão, é declarado ainda que a instituição desde sua criação 

como Escola de Aprendizes e Artífices sempre atuou “de forma articulada e estreita 

com a sociedade e os setores produtivos” (IFF, 2011, p. 130). A extensão é vista 

como um espaço aonde o IFF promove a “articulação entre o saber fazer acadêmico 
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e a realidade socioeconômica e cultural da região em que se encontra inserido” (IFF, 

2011, p. 130). 

A política de extensão, além de prever o desenvolvimento de projetos e 

serviços tecnológicos, oferta de estágio e emprego, empreendedorismo e visitas 

técnicas e gerenciais, prevê também ações diretas voltadas para a sociedade, tais 

como o desenvolvimento de projetos sociais, o acompanhamento de egressos, a 

promoção de eventos, projetos culturais, artísticos e esportivos, e a oferta de cursos 

extracurriculares. Identifica-se neste PDI uma proposta de superação da concepção 

de extensão voltada para atendimento restrito e imediato às necessidades do 

mercado, tal como defendida nos anos 1990. 

O PDI relata também a existência de uma Editora institucional, que apoia e 

divulga tanto trabalhos desenvolvidos no próprio IFF quanto trabalhos externos. 

Dentre suas atividades está a publicação de livros impressos, on-line e em CD, 

revistas acadêmicas, científicas e de cultura e arte, além de convites, cartazes, 

marcadores de texto, banners, folders, dentre outros. 

Conforme registro no PDI, a editora surgiu a partir da publicação da Revista 

Vértices, primeiro periódico da instituição, publicado desde 1997. Trata-se de um 

periódico científico-cultural aberto para contribuições da comunidade interna e 

externa que tem por finalidade publicar contribuições originais sobre temas 

relevantes em áreas científicas e culturais, seja no âmbito nacional ou internacional 

(IFF, 2011). 

Considerando o enfoque institucional na linha declarada de integração do 

ensino, da pesquisa e da extensão, a atuação da editora ganha importância não 

apenas pela divulgação dos trabalhos desenvolvidos, mas da possibilidade de ser 

mais um instrumento de integração desses três eixos indissociáveis. 

Ainda no campo da extensão, o PDI trata das relações e parcerias com a 

comunidade, instituições e empresas. São listadas 487 instituições parceiras, dentre 

elas entidades governamentais, setores produtivos, instituições de ensino e de 

cultura, associações comunitárias e sindicatos. O objetivo dessas parcerias, 

segundo definição no documento, é “promover a integração da comunidade 

acadêmica com o mundo do trabalho, coexistindo os princípios da ética de 

cooperação, solidariedade e reciprocidade” (IFF, 2011, p.221). Isso evidencia que, 

apesar de não priorizar uma formação voltada exclusivamente para o mercado de 

trabalho, valoriza o diálogo e a aproximação com as empresas, instituições e 
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comunidade para oferta de uma educação de qualidade capaz de preparar para a 

vida e para o mundo do trabalho. 

Outro elemento de grande relevância na oferta de uma educação pública 

inclusiva e de qualidade foi identificado no PDI: a oferta de bolsas de apoio 

financeiro. Ao tratar desse ponto no documento, são citadas ações de apoio 

pedagógico e financeiro que estimulam a permanência do discente, tais como: apoio 

a atividades artístico-culturais e esportivas; estímulo à participação em eventos; 

apoio à visitas técnicas; e incentivo ao desempenho acadêmico e desenvolvimento 

de projetos através de bolsas de monitoria, de formação de pesquisadores, de 

desenvolvimento e apoio tecnológico e de extensão. 

Verifica-se um leque extenso de possibilidades de apoio aos discentes, 

incentivando o desenvolvimento e o aumento da qualidade do ensino, da pesquisa e 

da extensão, uma vez que são ofertadas bolsas em todas essas linhas. Para os 

CSTs, trata-se da garantia da possibilidade de oferta de uma formação mais ampla 

para além dos currículos básicos, uma formação que contemple a iniciação na 

pesquisa e na extensão, uma possibilidade diferenciada das propostas de formação 

tecnológica curta e voltada apenas para a prática tal como indicada no início dos 

anos 1960 e defendida pelas políticas governamentais da década de 1990 para a 

educação tecnológica de graduação. 

Através desses programas de bolsas institucionais, por exemplo, além de 

incentivar a participação dos alunos no desenvolvimento de pesquisas, é incentivada 

também a sua participação nos eventos científicos para a divulgação dos trabalhos, 

através de recurso financeiro específico para essa finalidade. Pelo exposto no PDI, 

essa é uma realidade para os cursos dos diferentes níveis de ensino no IFF, 

incluindo os CSTs. 

Também são apresentados indicadores e metas firmadas com o MEC para o 

período de vigência do plano. Não foram encontradas, no entanto, metas específicas 

para os CSTs. 

 Na área de Telecomunicações, que compreende um dos cursos pesquisados, 

consta a descrição de um projeto interinstitucional realizado em cooperação entre os 

governos do Brasil e do México, com início no ano de 2009.  

 
Participação com o projeto da Agência Brasileira de Cooperação 
intitulado “Apoio ao Fortalecimento da Educação Técnica e 
Profissional do México nas áreas de Aeronáutica, Energias 
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Renováveis, Telecomunicações e Educação a Distância”. O objetivo 
do projeto com o México é contribuir para o fortalecimento da 
educação profissional e tecnológica desse país, por meio do 
aprimoramento da qualidade da oferta, das metodologias de ensino e 
dos recursos didáticos, em especial no que se refere à educação a 
distância, além de compartilhar as experiências brasileiras em 
metodologia, recursos didáticos e operacionalização de cursos (IFF, 
2011, p.108). 
 

Como parte das atividades desse projeto, a coordenação da área de 

telecomunicações do IFF recebeu uma comitiva de professores mexicanos. Durante 

essa visita, foram apresentadas características dos cursos ofertados na área 

(técnico e superior de tecnologia), metodologias de ensino, processo de avaliação, 

estrutura dos laboratórios, dentre outras. Também foram apresentados pelos 

professores mexicanos como esses aspectos eram tratados em suas instituições de 

ensino, promovendo um intercâmbio de informações e experiências. 

Para a instituição, “faz-se indispensável considerar-se o âmbito internacional 

e assim garantir novas oportunidades que promovam a educação de qualidade dos 

Institutos Federais” (IFF, 2011, p. 240). E é nesse contexto, na integração dos 

processos de ensino, pesquisa e extensão, que outros projetos de cooperação 

internacional desenvolvidos também são listados e detalhados no PDI. 

Ainda nesse campo, declaram a intenção de que a internacionalização 

também garanta um aumento da qualidade da pesquisa. “O desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia sempre ocorreu no âmbito da cooperação internacional. É 

imprescindível que se atue de forma conjunta, a fim de efetuar contribuições para o 

progresso da ciência e da tecnologia” (IFF, 2011, p. 241). 

E daí deriva o incentivo ao  

 
[...] trabalho de grupos de pesquisa em redes internacionais, 
especialmente, considerando a indissociabilidade do ensino, da 
pesquisa e da extensão. Este desenvolvimento terá repercussão, 
também, na qualidade do ensino profissional e tecnológico, e na 
capacitação dos professores e dos técnicos administrativos (IFF, 
2011, p. 241). 
 

A análise do regime de trabalho do corpo docente também converge com a 

concepção de educação declarada no PDI, uma vez que indica a opção pela 

contratação em maior número de professores com dedicação exclusiva ou tempo 

integral. Dos 597 professores que faziam parte do quadro efetivo no ano de 2010, 

77% eram de regime de dedicação exclusiva (40h e impedimento de exercício de 
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outra atividade remunerada), 19% de tempo integral (40h) e apenas 4% de tempo 

parcial (20h) (IFF, 2011). O pequeno percentual de professores no regime de tempo 

parcial indica uma baixa possibilidade de profissionais do mercado também atuarem 

como docentes na instituição, simultaneamente. Não foram encontrados no PDI 

dados sobre a formação desses docentes, o que também poderia contribuir com a 

análise em questão. 

 Identificada a concepção de educação defendida pelo IFF, apontada como 

inerente a todos os cursos ofertados nos diferentes níveis em que atua, procedeu-se 

a identificação de qual papel é destinado aos CSTs nesta instituição de ensino. Para 

isso, foi resgatado um breve histórico de surgimento da oferta e a expansão destes 

cursos nos seus campi. 

A graduação no IFF teve início com a oferta de CSTs. O primeiro curso 

superior a ser ofertado foi o de Tecnologia em Processamento de Dados, no 2º 

semestre de 1998 (IFF, 2011). A partir dessa oferta inicial também surgiram outros 

cursos: 

 
Estava assegurado à Instituição o direito de atuar nos Cursos 
Superiores de Tecnologia. Implantam-se assim, a partir de 2000, com 
o perfil da indústria, os Cursos Superiores de Tecnologia em: (a) 
Automação Industrial (2000); (b) Gerência de Manutenção Industrial 
(2000), que, em 2005, quando do reconhecimento, passa a 
denominar-se Curso Superior de Tecnologia em Manutenção 
Industrial; (c) Petróleo e Gás (2001), na Unidade de Ensino 
Descentralizada de Macaé; (d) Sistemas Elétricos (2002). 
Enfatiza-se que outros Cursos Superiores de Tecnologia como 
Telecomunicações, Design Gráfico e Produção Agrícola também 
foram implantados (IFF, 2011, p. 24). 
 

 Além dos CSTs, a instituição também passou a ofertar cursos de formação de 

professores a partir da publicação do Decreto n. 3.462/2000, momento em que 

recebeu permissão para cursos de licenciatura em áreas de conhecimento onde a 

tecnologia tivesse uma participação decisiva. Iniciou com a oferta do curso de 

Ciências da Natureza – Licenciatura em Biologia ou em Química ou em Física e no 

ano seguinte, em 2001, implantou as Licenciaturas em Matemática e em Geografia 

(IFF, 2011). 

 Posteriormente, em 2003, foram oferecidos os primeiros cursos de pós-

graduação lato sensu: “(a) Produção e Sistemas; (b) Literatura, Memória Cultural e 

Sociedade; (c) Educação Ambiental” (IFF, 2011). Todos os cursos são gratuitos, 

reforçando o seu compromisso com a sociedade na oferta de uma educação pública 
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de qualidade. Já a pós-graduação stricto sensu teve início no ano de 2006, através 

do mestrado profissionalizante em Engenharia Ambiental. 

 A instituição também passou a ofertar cursos de bacharelado. Os primeiros 

cursos surgiram no ano de 2005, na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ, e em 

2006 em Macaé-RJ, quando começou a ser ofertado o curso de Engenharia de 

Controle e Automação Industrial. 

Esse início de atuação nos cursos de bacharelado marca o surgimento de um 

movimento institucional identificado nessa pesquisa: a descontinuidade de oferta de 

CSTs para, em alguns casos, iniciar a oferta de cursos de bacharelado. Nesse 

primeiro momento, para implantar o curso de bacharelado em Engenharia de 

Controle e Automação Industrial no campus Campos-Centro, o CST em Automação 

Industrial foi descontinuado.  

Ao realizar pesquisa nos editais de vestibulares onde eram disponibilizadas 

as vagas dos cursos superiores do IFF, verificou-se que também foram 

descontinuados os CSTs em Petróleo e Gás (2009) e Sistemas Elétricos (2010). 

Posteriormente o curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas 

também deixou de ser ofertado, no segundo semestre de 2011, contraditoriamente 

após a Petrobras publicar o primeiro edital que permitia a participação de tecnólogos 

da área de Informática em seus concursos para os cargos de Analista de Sistemas 

Júnior – Engenharia de Software; Analista de Sistemas Júnior – Infraestrutura; e 

Analista de Sistemas Júnior – Processos de Negócio (PETROBRAS, 2011). A área 

de informática continuou a ofertar na graduação o curso de bacharelado em 

Sistemas de Informação, que havia sido criado no ano de 2008.  

Apesar de haver previsão de início de novos cursos técnicos de nível médio, 

de bacharelado, de licenciatura e de pós-graduação lato sensu em cada campus, o 

PDI não indicava tal ação para os CSTs. Também não era previsto o encerramento 

de oferta de cursos em nenhum nível de ensino, restringindo-se então o 

planejamento a abertura de novos cursos. 

Atualmente, continuam sendo ofertados os CSTs em Design Gráfico, 

Manutenção Industrial e Sistemas de Telecomunicações no campus Campos-

Centro, além do CST em Hotelaria, ofertado no campus Cabo Frio. 

Os dados sinalizam que, ao contrário do movimento nacional realizado 

através das políticas públicas para a valorização dos CSTs e do aumento do número 

de egressos nas últimas décadas, implicando no crescimento de vários indicadores 
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dos últimos Censos da Educação Superior no Brasil, contraditoriamente, sua 

importância no desenvolvimento das ações educacionais dentro do IFF tem 

reduzido.  

Para entender um pouco melhor esse movimento de fechamento de CSTs e 

abertura de novos cursos de bacharelado no IFF, algumas questões a esse respeito 

foram incluídas no roteiro de entrevista semiestruturada realizada com os 

coordenadores dos cursos pesquisados e os resultados encontrados serão 

apresentados na quarta parte desta tese. 

 

 

3.1.2. Plano de Desenvolvimento Institucional da UNESA 

 

O PDI mais recente da UNESA e que foi analisado nesta pesquisa é o 

correspondente ao período de 2013 a 2017 (UNESA, 2012). 

O primeiro ponto verificado neste documento diz respeito ao atendimento de 

todas exigências definidas no artigo 16 do Decreto n. 5.773/2006 (BRASIL, 2006b). 

Após análise, constatou-se que todas as determinações legais estavam cumpridas.  

Em aproximação com o observado no PDI do IFF, a UNESA declara na 

apresentação do documento que a sua construção se deu de forma coletiva, com 

participação de toda a comunidade universitária e liderada pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) da IES. Essa construção teve como base três pilares: qualidade, 

inclusão social e sustentabilidade (UNESA, 2012). 

Sobre a qualidade, citam estudo organizado por José Dias Sobrinho e Dilvo 

Ristoff, ao afirmar que em educação a qualidade “não pode estar desgarrada das 

políticas e das finalidades das sociedades em que as instituições educativas 

realizam suas atividades de formação e de construção do conhecimento e da 

cidadania” (DIAS SOBRINHO; RISTOFF, 2003, p. 150 apud UNESA, 2012, p. 18)49.  

Outro aspecto da qualidade é o seu alcance: a defesa é que essa qualidade 

não se esgota na sala de aula ou na relação aluno-professor, “mas a qualidade 

transcende à sala de aula e se impõe como mandamento em todos os momentos e 

contextos intersubjetivos da Universidade” (UNESA, 2012, p. 18). 

                                                           
49 DIAS SOBRINHO, J. (Org.); RISTOFF, Dilvo (Org.). Avaliação e Compromisso Público. A 
Educação Superior em Debate. 1. ed. Florianópolis: Insular, 2003. v. 1, p.150. 
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No que se refere à inclusão social, ponto recorrente em todo o PDI, é 

declarado o compromisso com a democratização dos processos de escolarização, 

“incluindo os grupos sociais com menores possibilidades de acesso aos cursos 

superiores, o que consequentemente se configura na dimensão de responsabilidade 

social” (UNESA, 2012, p.19). 

E no intuito de reforçar essa dimensão, a partir de dados apresentados sobre 

o período de 2005 a 2011, concluem que a universidade avançou na sua missão de 

incluir socialmente, através do ensino superior, grupos e perfis tradicionalmente 

afastados (UNESA, 2012). 

Outro fator apontado como ação em busca da inclusão social é a intensa 

capilaridade geográfica atingida pela UNESA no Estado do Rio de Janeiro e em 

outras regiões do Brasil que não possuíam oferta de ensino superior ou que essa 

oferta era insuficiente. Ao descentralizar suas ações, criando campi próximos aos 

locais de moradia ou trabalho dos alunos, afirma reforçar seu compromisso com a 

inclusão social. Com a implantação do ensino à distância, afirmam que esse 

potencial de inclusão aumentou ainda mais. 

É destacada ainda a importância do diálogo com as políticas públicas 

voltadas para o ensino superior, tais como o Programa Universidade para Todos 

(Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) para a promoção da inclusão 

social. 

Verifica-se, nesse aspecto da inclusão, um ponto de aproximação entre as 

duas instituições pesquisadas. Apesar de se tratar de uma instituição pública (IFF) e 

outra privada (UNESA), ambas apontam a inclusão social como um dos objetivos 

principais de suas ações educativas. E o que coopera para essa inclusão no acesso 

ao ensino superior é a maior capilaridade alcançada com a implantação de novas 

unidades de ensino em regiões menos favorecidas do país, com o apoio ainda de 

políticas públicas de ingresso e de permanência. Apesar da natureza diferenciada 

das instituições, trata-se de ações assumidas através de políticas públicas nacionais 

com o mesmo objetivo: a expansão da educação superior no Brasil e, 

consequentemente, uma maior inclusão social. 

Por outro lado, fica evidenciada a opção governamental de investir recursos 

públicos na iniciativa privada para a expansão dos serviços de educação, não 

garantindo educação pública em número suficiente para toda a população, 
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sobretudo no caso do ensino superior onde a oferta pública gratuita não é obrigatória 

de acordo com a LDB – Lei n. 9.394/1996. 

O terceiro pilar fundamental assumido para a construção do PDI é o da 

sustentabilidade, que “traz para a Universidade o dever de aprimorar seu modelo de 

atuação levando em conta um princípio de igualdade intergeracional” (UNESA, 2012, 

p. 24), reforçando seu compromisso com o meio ambiente. 

Identificados os pilares de construção do PDI da UNESA, procedeu-se a 

busca por outros elementos que pudessem contribuir para a identificação da 

concepção de educação definida pela instituição e qual a relação entre trabalho e 

educação implícita nos seus cursos ofertados, contemplando dessa forma a 

segunda questão de estudo proposta nesta tese. Também foram buscados quais 

pesquisadores e pesquisas eram apropriados nesse documento institucional, 

atendendo à terceira questão. 

Essa última questão de estudo revelou uma constatação diferente da 

encontrada no PDI do IFF: poucos foram os estudos e pesquisas apropriadas ou 

utilizadas na construção do PDI da UNESA. 

A UNESA, em seu PDI, utilizou um reduzido número de pesquisas e estudos 

para justificar ou discutir suas ações nos diferentes campos tratados nesse 

documento de planejamento institucional. Foram identificados estudos no campo da 

avaliação institucional e da educação à distância. No campo educacional, das 

definições do modelo adotado, da relação entre trabalho e educação, entre ensino, 

pesquisa e extensão, e até mesmo da inclusão social (um dos pilares declarados 

para sua construção e reafirmado de modo recorrente), não foram utilizados estudos 

ou pesquisas que pudessem corroborar ou se contrapor às propostas elaboradas. 

Constatou-se ainda a ausência de indicação de uma matriz teórica que 

fundamentasse suas ações e sua concepção de educação desenvolvida nos 

diferentes cursos ofertados. Devido a essas ausências identificadas, a concepção de 

educação voltada para os CSTs foi construída a partir de elementos identificados ao 

longo do texto institucional. 

Um primeiro elemento, que se refere de modo geral a todos os cursos 

ofertados pela universidade, é o que trata da sua missão. A esse respeito, é 

declarado: 
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A Universidade Estácio de Sá tem como missão, através da 
formação de recursos humanos qualificados, contribuir para o 
desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social do país com 
comprometimento ético e responsabilidade social, proporcionando o 
acesso de diferentes segmentos da população ao ensino de 
qualidade articulado aos benefícios da pesquisa, da extensão e da 
formação continuada, privilegiando a descentralização geográfica e o 
valor acessível das mensalidades; buscando ao mesmo tempo a 
inclusão social na construção, pelo conhecimento, de uma sociedade 
mais justa, mais humana e mais igual (UNESA, 2012, p. 26). 
 

Fica evidenciada a defesa de uma educação de qualidade que contribua para 

o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social do país, garantindo a 

inclusão social e o acesso da população aos resultados da pesquisa, extensão e da 

formação continuada. Apesar de aparentemente generalista, o compromisso com 

atividades que vão além das demandas do capital, principalmente por se tratar de 

uma instituição privada, é elemento importante na definição do escopo educacional. 

Outro constructo da concepção de educação no PDI é o compromisso de 

estimular a criação artística e cultural e o aprimoramento do espírito científico e do 

pensamento crítico, sinalizando o comprometimento com uma educação que vai 

além do simples saber fazer. 

Essas definições apresentadas não são restritas aos CSTs. Na verdade, trata-

se de princípios gerais que coordenam as atividades de todos os cursos ofertados 

pela universidade. 

No caso da graduação tecnológica, é mencionado que sua oferta teve origem 

no Instituto Politécnico, inicialmente dedicado aos cursos superiores sequenciais: 

 
[...] em 1997, consciente de sua responsabilidade social e da 
necessidade de se antecipar às exigências do mercado, da economia 
e da própria sociedade, a Estácio criou o Instituto Politécnico, através 
da Portaria nº. 33/97 do Conselho Universitário, concebido dentro do 
espírito da Lei nº. 9394/96 e do espírito inovador que caracteriza a 
Universidade Estácio de Sá. A Universidade foi, então, pioneira no 
oferecimento de cursos sequenciais de formação específica. Foram 
48 cursos sequenciais reconhecidos - que formaram 4.849 alunos. 
Com a Resolução nº. 03 de 18 de dezembro de 2002, que 
estabeleceu as Diretrizes da Graduação Tecnológica, a Universidade 
entendeu que seria mais interessante para o aluno e para o mercado 
suspender a oferta dos cursos sequenciais e criar cursos de 
graduação tecnológica, muitos dos quais oriundos dos anteriores 
(UNESA, 2012, p.32). 
 

 Não constam registros no PDI sobre a concepção de educação desse Instituto 

Politécnico, se assim era denominado por aderir a defesa marxista da politecnia, ou 
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se por constituir em um instituto técnico/tecnológico de várias áreas de 

conhecimento. Pelo fato de ofertar apenas cursos sequenciais, de curta duração e 

voltados prioritariamente para as necessidades do mercado, parece se distanciar do 

conceito marxista de politecnia. 

 Os cursos ofertados inicialmente, sequenciais, conforme definição no inciso I 

do artigo 44 da LDB, compõem a educação superior e são destinados a egressos do 

ensino médio ou equivalentes. No entanto, conforme análise empreendida e 

discutida anteriormente sobre a legislação educacional do Brasil, esses cursos 

sequenciais apesar de superiores não são equivalentes a cursos de graduação. 

Trata-se de uma formação de nível superior, específica, mas que não tem DCNs 

definidas e não levam à emissão de diploma de graduação. Durante muitos anos, 

dada a falta de definição legal, pairou a dúvida, inclusive, se os CSTs se 

enquadravam no perfil de cursos de graduação ou de cursos sequenciais, até que foi 

publicado o parecer CNE/CES n. 436, de 2 de abril de 2001 (BRASIL, 2001a). 

 E foi a partir das vantagens garantidas aos tecnólogos por esse parecer e 

pela Resolução n. 03, de 18 de dezembro de 2002 (BRASIL, 2002c), que 

estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o 

funcionamento dos CSTs, que a UNESA passou ofertar os cursos de graduação 

tecnológica, suspendendo a oferta dos cursos sequenciais por entender que a nova 

alternativa era mais interessante para o aluno e para o mercado (UNESA, 2012). 

 Outro aspecto a ser considerado nessa passagem, é que muitos dos cursos 

de graduação tecnológica criados na UNESA são oriundos dos cursos sequenciais 

ofertados anteriormente, o que sugere ter havido uma adequação dos programas e 

cargas horárias às novas exigências para a graduação tecnológica, mas com a 

continuidade de oferta de cursos com uma formação mais curta e voltada 

prioritariamente para o mercado (tal como o perfil destinado aos cursos 

sequenciais). 

Essa origem diferenciada talvez seja o que explica a distinção entre cursos de 

graduação e cursos de graduação tecnológica (ou superiores de tecnologia) adotada 

no PDI da UNESA. Apesar de a legislação em vigor definir que os CSTs são cursos 

de graduação, a UNESA faz uma diferenciação em todo o PDI entre as ações para o 

que chamam de cursos de graduação (onde se referem implicitamente aos cursos 

de bacharelado e licenciatura) e para a graduação tecnológica. Essa divisão parece 

classificar as diferentes ofertas, sendo os CSTs outro tipo de curso, fora do grupo da 
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graduação. A partir dessa separação, são apresentados diferentes objetivos para 

cada formação. 

No planejamento da implantação de cursos de graduação, é afirmado que: 

 
A Universidade Estácio de Sá analisa os aspectos sócio-
demográficos e econômicos de cada município, além dos anseios da 
população de cada região, e, a partir de carências, demandas e 
potenciais, define a oferta de cursos de bacharelado e licenciatura de 
cada campus (UNESA, 2012, p. 62). 
 

Já para a implantação dos cursos de graduação tecnológica, é definido: “No 

caso dos cursos superiores de tecnologia - ou de graduação tecnológica-, a 

demanda do mercado de trabalho local e regional é quesito determinante na seleção 

de oferta de cursos” (UNESA, 2012, p. 63), o que confirma o propósito de formação 

voltada diretamente para os interesses do mercado de trabalho, tal como era 

proposto nos cursos sequenciais que lhe deram origem na UNESA. 

Em outro ponto em que são apresentadas propostas separadas para as 

graduações, na definição das políticas de ensino, verificou-se a adoção de diferentes 

concepções para os dois tipos de oferta. 

Para as graduações tradicionais, por exemplo, é definido: 

 
A política da Universidade Estácio de Sá para o ensino de 
Graduação está orientada para o enfrentamento da realidade social, 
buscando disponibilizar oportunidades educacionais a uma parcela 
expressiva da população, independentemente da origem econômica, 
racial e cultural, oferecendo uma formação generalista, voltada para 
a aplicação dos conhecimentos aprendidos na resolução de 
problemas do cotidiano (UNESA, 2012, p. 79). 
 

E para a graduação tecnológica, tem-se que: 

 
A UNESA, respeitando os princípios estabelecidos pela missão 
institucional, desde 2002, com o advento da Resolução CNE/CP Nº 3 
DE [sic] 18 de dezembro de 2002, definiu como um de seus 
propósitos “promover ensino superior profissionalizante, de forma a 
atender às demandas de mercado do trabalho democratizando o 
acesso à Universidade e incentivando a formação continuada” (CPA, 
2005). Desta forma, estes cursos encontram-se alinhados com os 
objetivos institucionais (UNESA, 2012, p.80). 
 

Pelo exposto, reserva-se para os cursos de graduação tradicionais uma 

formação mais generalista e para a graduação tecnológica um ensino superior 

profissionalizante voltado para as demandas do mercado de trabalho, se 
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aproximando da constatação de Brandão (2013) sobre a manutenção de uma 

dualidade educacional no ensino superior a partir da oferta dos CSTs. 

Outros detalhes sobre o modelo de formação e as definições para o ensino e 

sua integração com a pesquisa e a extensão são estabelecidos no item próprio do 

PDI que trata do Ensino, Pesquisa e Extensão. Nesse item, faz-se referência a um 

documento onde são definidos os princípios metodológicos institucionais: trata-se do 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 

No PDI é apresentada uma síntese desse PPI. Tanto nessa síntese quanto no 

próprio PPI não são definidas claramente as concepções de educação da UNESA 

para todos os cursos, nem especificamente para os CSTs. Entretanto, algumas 

passagens e definições apontam novamente para uma organização didático-

pedagógica da graduação tecnológica voltada para o mercado de trabalho. 

Uma das passagens em que se observa essa defesa é a que trata do novo 

modelo de ensino implantado pela UNESA: 

 
Um modelo de ensino que pretende ser capaz de desenvolver 
habilidades e competências em seus discentes para que possam, em 
suas futuras áreas profissionais de atuação, acompanhar as rápidas 
e constantes mudanças deste mundo globalizado. Um modelo de 
ensino que caminha em consonância com as expectativas e anseios 
do mercado de trabalho (UNESA, 2012, p. 64). 
 

Essa educação para o mercado de trabalho também é associada ao 

desenvolvimento da capacidade empreendedora, em consonância com as políticas 

nacionais de incentivo ao empreendedorismo, incluindo as DCNs: 

 
Assim, este novo modelo aponta para a elaboração de currículos que 
dotam os estudantes de um manancial técnico em suas áreas de 
conhecimento, estimulando a capacidade empreendedora, criativa e 
a formação geral, de modo mais competitivo no mercado de trabalho 
local, nacional e global (UNESA, 2012, p. 64). 
 

A aproximação com o mercado de trabalho também é verificada no momento 

de construção coletiva dos PPCs. Ao tratar da participação dos professores nessa 

construção, é afirmado que: “a participação docente visa a busca permanente da 

excelência de ensino e a constante atualização dos conteúdos, de acordo com a 

evolução do mercado de trabalho, criando um ambiente integrador e construtivo para 

a relação ensino – aprendizagem” (UNESA, 2012, p.35). Trata-se de mais uma 

indicação de que todo o projeto pedagógico dos cursos, independente do seu nível 
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ou aplicação, tem forte ligação com o mercado e que ele interfere, até mesmo, na 

elaboração dos conteúdos de disciplinas e matrizes curriculares dos cursos. 

Apesar das frequentes declarações sobre a oferta de uma educação voltada 

para as exigências do mercado, é defendida no PDI a aprendizagem como um 

processo eminentemente social, onde o sujeito é ativo e integral na construção do 

conhecimento. E nesse processo educativo, onde o aluno é sujeito, busca-se o 

“processo de construção e reconstrução do conhecimento, com as dimensões social 

e afetiva, com o relacionamento teoria e prática e com a contextualização dos 

saberes” (UNESA, 2012, p. 68). 

Embora estabeleça uma estreita relação com o mercado, a defesa parece ser 

de uma educação que qualifique para o trabalho, mas que também desenvolva os 

alunos como pessoa e para o exercício da cidadania: 

 
Os cursos da Universidade Estácio de Sá são, então, organizados de 
modo a oferecerem ao aluno referenciais teórico-práticos que 
colaborem na aquisição de competências cognitivas, habilidades e 
atitudes e que promovam o seu pleno desenvolvimento como 
pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. 
Cabe lembrar que tais referenciais teórico-práticos estão sempre 
alinhados com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de 
Graduação e dos Cursos Superiores de Tecnologia previstas para 
cada curso, atendendo às orientações do Conselho Nacional de 
Educação-CNE (UNESA, 2012, p.68). 
 

A defesa desse ensino teórico e prático que contribui para uma formação 

mais ampla do aluno, combinada com um método de ensino que envolve práticas de 

ação/reflexão/ação, tende a significar a tecnologia tal como é feito na matriz 

relacional apontada por Lima Filho e Queluz (2005, p. 13), no sentido de 

compreendê-la como “construção, aplicação e apropriação das práticas, saberes e 

conhecimentos”. A passagem a seguir converge para essa constatação: 

 
Pretende-se que as competências profissionais em formação sejam 
construídas processualmente, o que implica na adoção de métodos 
de ensino que envolvam práticas de ação/reflexão/ação. Nesse 
sentido, a concepção curricular privilegia uma abordagem 
metodológica que traz para o lugar central da formação as práticas e 
a reflexão sobre elas (UNESA, 2012, p. 68). 
 

Ainda segundo o PDI, as propostas curriculares deverão primar pela 

flexibilização, pela interdisciplinaridade, pelo princípio da ação-reflexão-ação e da 

contextualização de modo a integrar teoria e prática e sociedade-educação-trabalho. 
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Esse princípio pedagógico que remete ao conceito de tecnologia adotado 

institucionalmente é observado também quando é defendida no PDI uma prática 

pedagógica que parte da reflexão para a ação: 

 
Assim, o currículo dos cursos, desenvolvido na perspectiva da 
educação continuada, é concebido como uma realidade dinâmica, 
flexível, propiciando a integração teoria e prática, o diálogo entre as 
diferentes ciências e saberes, e as atividades facilitadoras da 
construção de competências. Com base nesses princípios, são 
organizadas as matrizes curriculares dos cursos, com a intenção de 
promover a produção e a construção do conhecimento de modo 
sistematizado, partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa 
perspectiva criativa e interdisciplinar (UNESA, 2012, p. 73-74). 
 

A proposta curricular prevê ainda a indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão, promovendo um processo educacional único e integral, garantindo “a 

formação de um sujeito competente, crítico, reflexivo, criativo e propositivo capaz de 

intervir na sociedade em prol da transformação da realidade” (UNESA, 2012, p.75). 

No entanto, o desenvolvimento da pesquisa é apresentado no plano como 

objetivo dos programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Na graduação, 

seu desenvolvimento ocorre através dos programas de iniciação científica, a partir 

do relacionamento entre os cursos de uma mesma área de conhecimento. 

 
A pesquisa institucionalizada da Estácio, em consonância com os 
objetivos institucionais e com sua relevância social e científica, se 
concretiza nas áreas de concentração de seus programas de pós-
graduação, em sentido lato e stricto, em linhas de pesquisa. Elas 
servem como um direcionamento para capacitação de docentes e 
para o desenvolvimento de programas de iniciação científica, no nível 
dos cursos de graduação e de pós-graduação. A Estácio busca 
priorizar linhas de pesquisa e eixos temáticos que atendam às 
demandas externas, consideradas as suas áreas de competência 
(UNESA, 2012, p. 76). 
 

Ao constatar que a pesquisa não consiste em atividade fim dos cursos de 

graduação, mas que até podem ser desenvolvidas por seus alunos como bolsistas 

de iniciação científica em projetos de cursos de pós-graduação, é retomada a 

questão originalmente levantada por Brandão (2013) de que os CSTs oferecem uma 

formação intermediária que não prepara para o desenvolvimento da pesquisa, sendo 

essa atribuição dos cursos de bacharelado. No caso em questão, pelo observado na 

análise do PDI da UNESA, até mesmo os cursos de graduação de longa duração 

ofertados não cooperam para o desenvolvimento de pesquisas de forma sistemática, 

o que transpõe essa questão da pesquisa para uma discussão mais ampla, ao invés 
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de voltada apenas para os CSTs. A falta de incentivo à pesquisa nos cursos de 

graduação de modo geral pode ser uma característica ligada à natureza privada da 

instituição, já que essas atividades requerem geralmente um montante elevado de 

investimentos. Essa hipótese foi avaliada posteriormente na etapa de entrevista com 

os coordenadores e será retomada na análise dos depoimentos transcritos. 

No campo da extensão universitária, a proposta da UNESA é que esse 

processo seja uma via de mão dupla, onde a comunidade acadêmica encontrará na 

sociedade “a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico. 

No retorno à Instituição de Ensino Superior, docentes e discentes trarão um 

aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido ao conhecimento 

adquirido” (UNESA, 2012, p. 143). É considerado então como um “processo dialético 

entre a teoria e a prática” e que se “exterioriza de forma interdisciplinar” (UNESA, 

2012, p. 143). 

É reservado ainda no PDI um tópico específico para a educação à distância. 

Nessa modalidade são ofertados tanto CSTs, quanto cursos de bacharelado e de 

licenciatura. Apesar de abordar diferentes estratégias para o seu desenvolvimento, 

não foram verificadas novas definições ou encaminhamentos que alterassem a 

construção da concepção de educação dos CSTs apresentada anteriormente. As 

diferenças de concepções educacionais nesse caso se referem às metodologias do 

ensino presencial e à distância, e não à educação profissional e tecnológica. 

Retomando a questão dos CSTs apresentarem em sua concepção uma maior 

aproximação com o mercado, ao definir a composição do corpo docente no PDI, é 

afirmado que: 

 
A Universidade Estácio de Sá, em 2006, já contava com 52% do seu 
corpo docente qualificado com Mestrado e Doutorado; embora a 
implantação de diferentes cursos em campi novos mais distantes do 
município do Rio de Janeiro, juntamente com a expansão dos cursos 
de graduação tecnológica, tenha determinado, no ano de 2003, um 
crescimento do quantitativo de professores especialistas. Convém 
ressaltar, entretanto, que muitos destes professores já se encontram 
em processo de titulação stricto sensu. 
O ajuste realizado nos períodos posteriores, entretanto, não permitiu 
ainda que a Instituição atingisse a meta a que se propunha. De fato, 
procurando aliar-se à proposta nacional de abertura de maiores 
oportunidades de formação de nível superior, confrontou-se a 
Universidade com um impasse: encontrar professores já qualificados 
em alguns municípios do Estado do Rio de Janeiro, especialmente 
para carreiras que não são tradicionalmente acadêmicas, como 
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Enfermagem e Fisioterapia; e para as áreas de graduação 
profissional (UNESA, 2012, p. 234). 
 

Apesar do elevado percentual professores mestres e doutores no ano de 

2006, verifica-se que nos CSTs da UNESA o perfil dos professores tende a ser de 

especialistas, de profissionais que atuam no mercado e que não possuem titulação 

acadêmica elevada, principalmente nas carreiras que não são tradicionalmente 

acadêmicas.  

Em dezembro de 2011, a universidade contava com um total de 2526 

professores, dos quais 45 eram graduados, 856 especialistas, 1086 mestres e 539 

doutores (UNESA, 2012), aumentando o percentual de mestres e doutores para 

aproximadamente 64%.  

Outro aspecto em relação aos professores é o seu regime de trabalho. Pelos 

dados apresentados no PDI, também referentes a dezembro de 2011, a maior parte 

dos docentes era contratada como horista (1146), tendo ainda 499 contratados no 

regime de tempo parcial e 881 em tempo integral (UNESA, 2012), não havendo 

registro da proporção de professores de cada regime nos diferentes cursos e 

modalidades ofertadas. Esse número elevado de professores que não são 

contratados no regime integral sinaliza a possibilidade de contratação de 

profissionais do mercado para atuarem como horistas ou tempo parcial nos cursos 

de graduação tecnológica, ratificando a concepção de educação definida para esses 

cursos. 

Tal possibilidade deveria ser confirmada nas entrevistas com os 

coordenadores, bem como se os professores que atuam em cursos de bacharelado 

e de tecnologia na mesma área de conhecimento são os mesmos ou se existem 

critérios de seleção diferenciados para sua contratação (seja do ponto de vista 

acadêmico ou profissional). 

Quanto à projeção de novos cursos durante o período de vigência do PDI da 

UNESA, está prevista a oferta de diversos novos CSTs dentre outros de graduação 

e de pós-graduação, ao contrário do constatado na análise efetuada no PDI do IFF. 

Isso remete para uma tendência de crescimento da oferta de CSTs na rede privada 

e diminuição na rede pública de ensino, tal como observado nos indicadores dos 

últimos Censos e constatado por Brandão (2013). As razões desse movimento 

também foram investigadas nas entrevistas realizadas com os coordenadores de 

curso e serão apresentadas adiante. 
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3.2. Projeto Pedagógico de Curso 

 

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é um instrumento onde são definidas 

as diretrizes organizacionais e operacionais que tratam da concepção de ensino e 

de outras características essenciais a oferta e funcionamento de um curso, 

apresentadas em forma de projeto. 

No caso dos CSTs, sua elaboração deve atender ao disposto no artigo 8º da 

Resolução n. 3/2002 do Conselho Pleno do CNE (BRASIL, 2002c), que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento 

desses cursos. De acordo com essa resolução, os PPCs devem conter, pelo menos, 

os seguintes itens: 

 
I - justificativa e objetivos; II - requisitos de acesso; III - perfil 
profissional de conclusão, definindo claramente as competências 
profissionais a serem desenvolvidas; IV - organização curricular 
estruturada para o desenvolvimento das competências profissionais, 
com a indicação da carga horária adotada e dos planos de realização 
do estágio profissional supervisionado e de trabalho de conclusão de 
curso, se requeridos; V - critérios e procedimentos de avaliação da 
aprendizagem; VI - critérios de aproveitamento e procedimentos de 
avaliação de competências profissionais anteriormente 
desenvolvidas; VII - instalações, equipamentos, recursos 
tecnológicos e biblioteca; VIII - pessoal técnico e docente; IX - 
explicitação de diploma e certificados a serem expedidos (BRASIL, 
2002c). 
 

Baseado nessas definições, o PPC deve tratar de todas as características de 

funcionamento do curso superior, em sintonia com os princípios institucionais gerais 

e específicos determinados no PDI, e respeitando a legislação vigente. 

Os resultados da análise dos PPCs dos cursos selecionados foram agrupados 

por instituição e divididos em três categorias gerais que reúnem as dimensões 

pesquisadas: dados gerais dos cursos; concepção de educação; laboratórios e 

corpo docente. 

 

 

3.2.1. PPCs dos Cursos Superiores de Tecnologia analisados no IFF 

 

Conforme descrito anteriormente na metodologia da pesquisa, no IFF foram 

analisados os PPCs dos CSTs em Design Gráfico e em Sistemas de 
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Telecomunicações ofertados no campus Campos-Centro, localizado na cidade de 

Campos dos Goytacazes-RJ. 

Inicialmente verificamos se os dois documentos atendiam aos itens previstos 

no artigo 8º da Resolução n. 3/2002 do Conselho Pleno do CNE (BRASIL, 2002c), 

tendo sido todos eles atendidos nos dois cursos. 

Em seguida, procedeu-se a análise e comparação das propostas no intuito de 

responder as questões de estudo previstas, conforme apresentado nas categorias 

gerais elencadas a seguir. 

 

 

3.2.1.1. Dados gerais dos cursos 

  

O CST em Design Gráfico do IFF está organizado em regime de matrícula 

semestral, tendo a duração mínima de seis semestres para integralizar a carga 

horária total de 2.500 horas-aula (aulas de 50 min), equivalendo a 2.083 horas-

relógio. Além das disciplinas ofertadas nesses três anos regulares os alunos podem 

se matricular em três disciplinas optativas: Serigrafia, Oficina de História em 

Quadrinhos e Libras. Ressalta-se que a carga horária definida para o curso é bem 

superior às 1600 horas-relógio mínimas definidas para o CST em Design Gráfico no 

Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. 

 O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é obrigatório. Já o estágio 

curricular é opcional, sendo a sua carga horária acrescida à carga horária total do 

curso quando é feita a opção pelo aluno. 

 O aluno que tiver concluído com aprovação todos os componentes 

curriculares do curso, incluindo o TCC com a sua entrega da versão final da 

biblioteca da instituição, estará apto para a colação de grau, a partir da qual será 

emitido o diploma de Tecnólogo em Design Gráfico. 

 O CST em Sistemas de Telecomunicações do IFF também está organizado 

em regime de matrícula semestral, tendo a duração mínima de seis semestres para 

integralizar a carga horária total do curso, que é de 2960 horas-aula, equivalendo a 

2.466 horas-relógio, atendendo à carga horária mínima de 2400 horas-relógio 

definida no Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia e do sistema 

Confea/CREA para registro profissional. São ofertadas ainda duas disciplinas 

optativas: Libras e Informática Básica. 
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 O TCC também é obrigatório e o estágio curricular opcional. O aluno que tiver 

concluído com aprovação todos os componentes curriculares do curso, incluindo o 

TCC com a sua entrega da versão final da biblioteca da instituição, estará apto para 

a colação de grau, a partir da qual será emitido o diploma de Tecnólogo em 

Sistemas de Telecomunicações. 

  

 

3.2.1.2. Concepção de educação 

 

Os PPCs dos CSTs em Design Gráfico e em Sistemas de Telecomunicações 

do IFF não estabelecem de forma clara a opção por uma determinada matriz teórica 

que referencie a concepção de educação adotada, aproximando ou distanciando da 

estabelecida no PDI. 

Também não foram encontradas nesses PPCs referências a pesquisas na 

área de EPT que pudessem mostrar alguma influência da academia na elaboração e 

definição dos seus pontos de abrangência. 

 A concepção de educação nos dois casos é construída sem um aporte 

teórico, a partir dos objetivos dos cursos e de outras definições dos PCCs, conforme 

apresentado a seguir. 

No PPC do CST em Design Gráfico, logo na sua introdução, são 

apresentadas diferentes opções para focar o ensino do Design, sem no entanto 

definir imediatamente sua escolha:  

 
Em um mundo de conflitos de ideias, de valores e de cenários 
culturais e tecnológicos em constante transformação, aparecem 
diferentes opções para enfocar o ensino do Design: do perfil mais 
tecnocrático ao perfil de caráter mais humanístico; da aprendizagem 
de um ofício à abstração de um projeto. Ou seja, a mesma demanda 
empresarial ou cultural se diversifica, porque as necessidades atuais 
são múltiplas (IFF, 2016b, p.1). 
 

Ao analisar as definições dos objetivos geral e específicos e do perfil do 

egresso, verifica-se um curso voltado para a formação de profissionais qualificados 

para o mercado, mas também com um perfil crítico e de autonomia intelectual, 

preparados para possuir “competências múltiplas que lhe permitam transitar com 

desenvoltura entre as diversas atividades da área, bem como atender às mais 

diversas demandas de um extenso mercado, porém propenso a mudanças rápidas e 
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constantes” (IFF, 2016b, p. 5). Parece haver uma acomodação entre a formação 

para o mercado e uma formação mais ampla, com uma visão sistêmica que permita 

ao trabalhador o desenvolvimento de diversas atividades dentro de sua área. O 

ponto chave do estabelecimento dessa concepção de educação em questão é se o 

objetivo principal é o atendimento ao mercado ou à formação mais ampla na sua 

área de formação. 

A definição dessa questão como ponto chave baseia-se no fato de que todos 

os CSTs, pela sua natureza e proposta de formação, preparam para uma colocação 

no mundo do trabalho, uma vez que estão no escopo da EPT. Porém, existe grande 

diferença entre as propostas que preparam incondicionalmente para o mercado de 

trabalho e as que preparam para ocupações do mercado com um olhar mais amplo, 

que valorizam a formação profissional integral do trabalhador, permitindo a sua 

atuação em diferentes postos de trabalho e com uma visão mais sistêmica e crítica. 

E nesse contexto também está inserida a questão da formação apenas prática, 

teórica, ou teórico-prática. 

No caso do CST em Design Gráfico a proposta é de um curso que associe 

teoria e prática, que permita uma formação ampla para diferentes ocupações na 

área profissional de Design, de acordo também com as necessidades do mercado. 

O princípio de uma formação teórico-prática além de identificado nas 

disciplinas ofertadas e nos objetivos declarados, pode ser encontrado nas definições 

do TCC: “O Trabalho de Conclusão de Curso será realizado como forma de reunir a 

maioria das competências, capazes de articular os saberes desenvolvidos no curso 

em torno de um projeto. Este trabalho pode ser de cunho teórico ou teórico/prático” 

(IFF, 2016b, p.121). 

Ainda no TCC, que no caso dos cursos do IFF já foi mencionado ser 

obrigatório, existe a previsão no caso do CST em Design Gráfico da possibilidade de 

aproveitar para essa finalidade um artigo publicado em evento ou periódico, no caso 

de alunos de iniciação científica. Nesse caso, continua obrigatória a defesa mediante 

banca examinadora. 

Outro ponto verificado é a defesa da indissociabilidade entre ensino, pesquisa 

e extensão, em sintonia com as definições institucionais identificadas no PDI do IFF. 

Além das atividades de ensino, são apresentadas no PPC de Design Gráfico 

atividades complementares (visitas técnicas e culturais), atividades de extensão 

(desenvolvidas no laboratório experimental de Design Gráfico – LexDesign; Revista 
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Cayana) e atividades de pesquisa (desenvolvidas no Núcleo de Pesquisa em Artes, 

Design e Comunicação – Artedeco). Essas ações indicam o envolvimento dos 

alunos do curso com diversas atividades de pesquisa e extensão, além de atividades 

complementares de ensino, contribuindo para uma formação mais ampla, em 

contradição às propostas iniciais constantes nas políticas públicas nacionais para os 

CSTs até a década de 1990. 

Analisando a concepção de educação no PPC do CST em Sistemas de 

Telecomunicações, também foi identificado o objetivo de uma formação mais ampla, 

que não é voltada especificamente para apenas um segmento do mercado. A 

proposta é de formar profissionais para a área de manutenção e operação de 

sistemas de telecomunicações, compreendendo os sistemas de telefonia fixa e 

móvel, redes telemáticas, sistemas de televisão aberta e de assinatura, radiodifusão 

e internet, dentre outros. São previstos ainda objetivos que tratam da formação do 

“cidadão consciente e participativo” e do desenvolvimento de uma visão tecnológica 

associada à preservação do meio ambiente e das normas de segurança do trabalho 

(IFF, 2015). 

E tal como observado no CST em Design Gráfico, no de Sistemas de 

Telecomunicações objetiva-se também a formação para atender às demandas do 

mercado de trabalho, mas em diversas áreas, no escopo de uma formação mais 

abrangente e não destinada apenas a um posto de trabalho. No perfil do egresso, 

dentre as competências e habilidades gerais desenvolvidas, destaca-se a que prevê 

uma formação mais ampla: “Avaliar o impacto potencial ou real das novas propostas, 

considerando aspectos técnico-científicos, éticos e políticos” (IFF, 2015, p.11). 

Outro elemento que mostra a preocupação com essa formação sistêmica no 

curso de telecomunicações é o relato da necessidade identificada de readequação 

de sua matriz: 

 
Com andamento do curso, detectou-se a necessidade de realizar 
alguns ajustes na matriz, para possibilitar que o aluno desenvolva 
uma visão sistêmica na área tecnológica de telecomunicações no 
início da sua trajetória acadêmica e também com objetivo de 
estabelecer uma melhor concatenação entre as disciplinas, além das 
identificações nominais (IFF, 2015, p. 12). 
 

O desenvolvimento dessa visão sistêmica é de extrema importância em uma 

concepção de educação politécnica, conforme declarado no PDI do IFF, garantindo 

uma formação com visão e preparação para além de postos de trabalho isolados, 
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trazendo aos egressos a associação dos fundamentos científicos que dão suporte á 

tecnologia, associando a teoria com a prática. Pelo observado na passagem 

supracitada, foi detectada a necessidade de trabalhar essa visão sistêmica desde o 

início do curso, o que levou a alterações na matriz curricular. 

Nessa concepção de formação mais ampla do CST em Sistemas de 

Telecomunicações, o TCC tem um papel importante: de “reunir um conjunto de 

competências capazes de articular os saberes desenvolvidos no curso em torno de 

um projeto. Este trabalho tem caráter tecnológico e pode ser de cunho teórico e/ou 

prático” (IFF, 2015, p. 177). É então um dos elementos do curso que busca a 

articulação de saberes voltados para o desenvolvimento de um determinado projeto, 

que pode ser teórico, prático, ou teórico-prático. 

Diferentemente do que ocorre no curso de Design Gráfico, no de Sistemas de 

Telecomunicações é permitida a construção apenas no formato monográfico. Sua 

apresentação também deverá ser feita para uma banca examinadora e uma versão 

impressa entregue na biblioteca do campus e na coordenação do curso. 

A opção por um ensino teórico e prático também fica evidenciada nos 

conteúdos programáticos das disciplinas que, em diversos casos, declaram 

explicitamente esse propósito e descrevem temas e assuntos que serão abordados 

em cada campo (teórico, prático e teórico-prático). 

O desenvolvimento da pesquisa é previsto como objetivo específico do CST 

em Sistemas de Telecomunicações ao definir a produção, através de pesquisa 

aplicada, de conhecimentos e tecnologias em consonância com as exigências do 

mundo atual (IFF, 2015). Também é previsto no perfil do egresso: “Produzir, a partir 

da pesquisa científica, conhecimentos e tecnologias em consonância com as 

exigências sociais do mundo de hoje” (IFF, 2015, p. 10). 

São ainda listadas atividades complementares estruturadas para a 

participação dos alunos em: bolsas de monitoria, bolsas de iniciação científica, 

bolsas de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação, projetos de 

extensão, participação em simpósios, palestras, visitas técnicas e eventos da área, e 

atividades acadêmicas culturais complementares. Esse é o único momento do PPC 

de Sistemas de Telecomunicações que trata do desenvolvimento de atividades de 

extensão. 
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Outro ponto destacado nos dois PPCs analisados é a disponibilização de 

acesso ao portal de periódicos da CAPES, contribuindo para a produção acadêmica 

e desenvolvimento de projetos de pesquisa. 

Também são abordados nos dois cursos alguns diferenciais ligados 

diretamente à grande capilaridade da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, observada a partir da expansão do número de campi dos IFs nos anos 

2000, o que reforça o seu papel de inclusão e de oferta de uma educação de 

qualidade em regiões até então desprovidas de ações públicas no campo 

educacional. 

 No PPC de Design Gráfico, é afirmado: 

 
Além disso, o Instituto Federal Fluminense (IFFluminense) está 
situado entre duas capitais – Rio de Janeiro (RJ) e Vitória (ES). Essa 
posição geográfica, somada à inexistência de um curso de Design 
Gráfico nesse eixo, foi de suma importância para o projeto de criação 
do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico (IFF, 2016b, p. 
2). 
 

 E no PPC de Sistemas de Telecomunicações, essa característica de grande 

capilaridade é reforçada, ao afirmar que “Outro ponto de importância fundamental é 

a oportunidade de formação na área de Telecomunicações em instituição pública de 

ensino, sendo o IF Fluminense o único a ofertar este curso no interior do Estado do 

Rio de Janeiro (IFF, 2015, p. 5)”. Também é destacada outra característica que faz 

parte dos compromissos definidos na criação dos IFs: a verticalização do ensino. No 

caso da área de telecomunicações, que já ofertava cursos técnicos de nível médio, 

esse aspecto foi destacado no PPC a partir da oferta do curso de graduação 

tecnológica. 

 

 

3.2.1.3. Laboratórios e corpo docente 

 

Pelos dados apresentados nos PPCs analisados, um grande volume de 

recursos financeiros é destinado aos laboratórios dos dois cursos pesquisados. 

De acordo com o PPC de Design Gráfico do IFF, são utilizados oito 

laboratórios específicos na área do curso (IFF, 2016b): 

• Laboratório experimental de Design Gráfico (LexDesign); 

• Estúdio De Fotografia; 
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• Laboratório De Expressão Gráfica; 

• Sala de Projetos 1; 

• Sala de Projetos 2; 

• Sala de Desenho 1; 

• Sala de Desenho 2; 

• Laboratório de Plástica E Serigrafia. 

 

No CST em Sistemas de Telecomunicações, de acordo com o PPC, também 

são utilizados oito laboratórios específicos (IFF, 2015): 

• Laboratório Tele I – Rádio TX; 

• Laboratório Tele II – Televisão; 

• Laboratório Tele III – Redes Telefônicas; 

• Laboratório Tele IV – Comutação Telefônica; 

• Laboratório Tele V – Redes de Computadores; 

• Laboratório Tele VI – Eletrônica Aplicada; 

• Laboratório Tele VII – Software; 

• Laboratório Tele VIII – Software. 

 

Em relação ao corpo docente, os dados disponíveis nos PPCs complementam 

as informações disponíveis no PDI e permitem o levantamento do perfil dos 

professores que atuam em cada curso. 

Dos 18 professores que atuam no CST em Design Gráfico, cinco são 

doutores, sete são mestres, cinco são especialistas e um é graduado. Quanto ao 

regime de trabalho, 16 são dedicação exclusiva e dois são de regime integral de 

40h.  

No CST em Sistemas de Telecomunicações a situação é similar: dos 29 

professores que atuavam no curso, oito são doutores, 14 mestres, quatro 

especialistas e três graduados. Quanto ao regime de trabalho, 23 professores são 

concursados para o regime de dedicação exclusiva, cinco no regime integral de 40h 

e apenas um no regime parcial de 20h. 

Nos dois casos os dados apontam para um corpo docente de elevada 

formação acadêmica (a maioria é de mestres e doutores) e dedicação total à 

instituição e ao curso, sem desempenhar funções no mercado de trabalho na sua 
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área profissional. Ou seja, o corpo docente é formado por profissionais que não 

estão atualmente no mercado da área que lecionam e sua experiência é anterior à 

atuação no curso. 

 

 

3.2.2. PPCs dos Cursos Superiores de Tecnologia analisados na UNESA 

 

Na UNESA foram analisados os PPCs dos CSTs em Design Gráfico e em 

Redes de Telecomunicações ofertados no campus Praça XI, localizado na cidade do 

Rio de Janeiro-RJ. 

Em uma primeira análise, verificamos se os dois documentos atendiam aos 

itens previstos no artigo 8º da Resolução n. 3/2002 do Conselho Pleno do CNE 

(BRASIL, 2002c), tendo sido verificado que o item VIII - pessoal técnico e docente foi 

atendido apenas parcialmente uma vez que não indicava a relação dos professores 

que atuavam em cada curso, bem como a sua titulação e seu regime de trabalho. 

Em seguida, procedeu-se a análise e comparação das propostas no intuito de 

responder as questões de estudo previstas, conforme apresentado nas categorias 

gerais elencadas a seguir. 

 

 

3.2.2.1. Dados gerais dos cursos 

  

O CST em Design Gráfico da UNESA está organizado em regime de 

matrícula semestral, tendo a duração mínima de 5 semestres para integralizar a 

carga horária total de 1.724 horas, sendo 1.516 horas a carga horária mínima de 

disciplinas obrigatórias, 108 horas de disciplinas eletivas e 100 horas atividades 

acadêmicas complementares. São ainda previstas 36 horas que podem ser 

cursadas na disciplina optativa de Tópicos em Libras: Surdez e Inclusão. Verifica-se 

que a carga horária total definida para o curso é superior as 1600 horas mínimas 

definidas para o CST em Design Gráfico no Catálogo Nacional dos Cursos 

Superiores de Tecnologia. 

 O TCC não é obrigatório. No entanto, é ofertada no 5º período a disciplina 

Projeto em Design Gráfico que possui objetivo similar. O estágio curricular também 

não é obrigatório, sendo opcional ao aluno o seu desenvolvimento. 
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 O aluno que tiver concluído com aprovação todos os componentes 

curriculares do curso estará apto para a colação de grau, a partir da qual será 

emitido o diploma de Tecnólogo em Design Gráfico. 

 O CST em Redes de Telecomunicações da UNESA também está organizado 

em regime de matrícula semestral, tendo a duração mínima de 6 semestres para 

integralizar a carga horária total do curso, que é de 2477 horas, sendo 2.417 horas 

nas disciplinas curriculares e 60 horas de atividades acadêmicas complementares. A 

carga horária total atende à exigência mínima de 2400 horas definida no Catálogo 

Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia e do sistema Confea/CREA para 

registro profissional. É ofertada ainda a disciplina optativa de Tópicos em Libras: 

Surdez e Inclusão, com carga horária de 36 horas. 

 O TCC não consta da proposta curricular do curso e o estágio curricular é 

opcional. O aluno que tiver concluído com aprovação todos os componentes 

curriculares estará apto para a colação de grau, a partir da qual será emitido o 

diploma de Tecnólogo em Redes de Telecomunicações. 

  

 

3.2.2.2. Concepção de educação 

 

Da mesma forma que no PDI, os PPCs dos CSTs em Design Gráfico e em 

Redes de Telecomunicações da UNESA não declaram a opção por uma 

determinada matriz teórica que referencie a concepção de educação adotada. 

Também não foi encontrado nesses PPCs referências a pesquisas na área de 

EPT que pudessem evidenciar alguma influência na elaboração e definição dos itens 

contemplados no projeto pedagógico. 

 A concepção de educação nos dois casos é construída sem um aporte 

teórico, a partir dos objetivos dos cursos e de outras definições do PCC. Alguns itens 

dos PPCs são iguais aos apresentados no PDI, dentre eles os que tratam do 

histórico e missão da universidade e articulação do PPC com PDI e PPI. 

 Nos dois PPCs é novamente descrita a origem dos CSTs na UNESA a partir 

da criação do Instituto Politécnico em 1997 com a oferta dos cursos sequenciais. No 

caso do CST em Design Gráfico, é confirmada sua origem partir de um curso 

sequencial: 
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Primeiro foram criados os Cursos Superiores de Formação 
Específica (sequenciais) e em janeiro de 1999, deu-se início à 
primeira turma do Curso Superior de Design Gráfico da Universidade 
Estácio de Sá.  Com duração de 1 ano e 11 meses, sem interrupção 
para férias, eram oferecidas 49 unidades de estudo ao longo de 5 
períodos com duração de quatro meses cada (UNESA, 2016, p. 7). 
 

Posteriormente, em 2002, foram descontinuados os cursos sequenciais e 

transformados em cursos de graduação tecnológica. O CST em Design Gráfico teve 

sua criação aprovada pelo Conselho Universitário da UNESA nesse mesmo ano. Já 

o CST em Redes de Telecomunicações não tem informação no PPC sobre o 

funcionamento anterior como curso sequencial, constando apenas seu início de 

oferta como graduação tecnológica também no ano de 2002. É afirmado no PPC 

que se trata da única oferta no município do Rio de Janeiro, não sendo esse curso 

de Redes de Telecomunicações ofertado por outras instituições de ensino superior. 

Essa origem, a partir dos cursos sequenciais ofertados no Instituto 

Politécnico, que fora criado “para formar profissionais capacitados através do 

desenvolvimento de competências e habilidades requeridas pelo mundo do trabalho, 

com um sólido programa acadêmico e um corpo docente atuante no mercado” 

(UNESA, 2014, p. 10), remete a cursos de graduação tecnológica com forte 

aproximação com o mercado, seja na sua organização curricular ou na formação de 

seu corpo docente através da contratação de profissionais com experiência e vínculo 

na sua área de atuação. Apesar da utilização do termo politécnico para dar nome ao 

Instituto, parecia não existir nas suas atividades educacionais uma aproximação com 

a proposta marxista de politecnia. 

O CST em Design Gráfico foi ofertado inicialmente no campus Presidente 

Vargas, no centro da cidade do Rio de Janeiro, devido à sua localização em meio a 

“escritórios de Design, empresas jornalísticas, agências de publicidade, órgãos 

governamentais e escritórios de grandes empresas” (UNESA, 2016, p. 8). No 

entanto, no primeiro semestre de 2012, consta no PPC que o curso foi transferido 

para o campus Praça XI, também localizado no centro e próximo ao campus 

anterior. O motivo relatado foi o crescimento do curso e a necessidade de um 

número maior de laboratórios, ambiente propício no campus Praça XI que é 

puramente tecnológico (UNESA, 2016). 

Devido ao aumento da demanda de alunos de outras regiões do município, 

em consonância com a política de inclusão identificada no PDI, e associado ao 
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acentuado crescimento empresarial na Barra da Tijuca e bairros adjacentes, o CST 

em Design Gráfico passou a ser ofertado também no campus Akxe, na Barra da 

Tijuca, Rio de Janeiro. Consta ainda a demanda por estagiários desse curso para 

atuação na Rede Record e Rede Globo de Televisão e o surgimento de um grande 

polo sociocultural nessa mesma região como justificativa para implantação do CST 

nesse outro campus (UNESA, 2016). Posteriormente, em 2010, também passou a 

ser ofertado no campus Madureira, devido à grande demanda de alunos da Zona 

Norte do município. 

Esse movimento de crescimento de oferta revela uma estreita aproximação 

com o mercado e o atendimento ao objetivo de oferta de vagas mais próximo das 

moradias ou trabalhos dos alunos, como fator de inclusão, conforme previsto no PDI. 

 A concepção de educação do CST em Design Gráfico remete em seu PPC ao 

surgimento dos primeiros cursos superiores de Design no Brasil a partir das 

influências da Bauhaus e da Escola de Ulm. 

 
A Bauhaus, escola pioneira nesta área do conhecimento, fundada 
por Walter Grophius em 1919 na cidade de Weimar, na Alemanha. 
Ficou caracterizada e foi considerada inovadora porque reuniu 
Academias, Escolas de Arte e Escolas de Artes e Ofícios numa única 
instituição. A sua proposta pedagógica foi adotada em todo o mundo 
nos currículos das Escolas Superiores de Arte e Forma. Perseguida 
pelo Nazismo transferiu-se para Berlim e acabou sendo fechada em 
1933. Entretanto, foi reaberta em 1950 (após incursões na Europa e 
nos Estados Unidos) em Ulm, na Alemanha, com o nome 
de HochschulefürGestaltung (Escola Superior da Forma), dirigida por 
Max Bill, ex-aluno da escola primitiva. A essa última instituição coube 
dar seguimento programático às formulações da antiga Bauhaus - 
uma escola que se integrou perfeitamente no contexto da civilização 
do século XX para dar-lhe uma identidade própria. No Brasil, em 
1962, foi ministrado um curso por dois professores de Ulm no Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro e que acabou influenciando na 
fundação em 1963 da primeira escola de Design da América Latina: 
a ESDI - Escola Superior de Desenho Industrial, atualmente 
incorporada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UNESA, 
2016, p. 9). 
 

 Baseado nos princípios dessas escolas é que a estrutura curricular do CST 

em Design Gráfico foi organizada, buscando ênfase nas possibilidades de inserção 

dos alunos no mercado de trabalho (UNESA, 2016). 

 Nos princípios pedagógicos do PPC desse CST estão as práticas de 

ação/reflexão/ação tal como definidas e analisadas no PDI da UNESA. 
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 Como particularidade, apresenta a educação ambiental como prática 

educativa integrada, sendo abordada de forma transversal em todas as disciplinas e 

nas atividades acadêmicas complementares. Essa abordagem também é feita nas 

disciplinas de Análise Textual (que trata questões ambientais, refletidas por meio de 

textos), Produção Gráfica e Embalagem (que apresentam foco na sustentabilidade) 

e na disciplina eletiva Fotografia de Paisagens (UNESA, 2016). 

 Também é trabalhada de modo transversal a temática Educação em Direitos 

Humanos, além de estar contemplada especificamente no conteúdo programático 

previsto para a disciplina obrigatória Ética e Legislação em Design (UNESA, 2016). 

 Essas abordagens mostram um viés para a formação mais diversificada, indo 

além do ensino dos conceitos e das técnicas exigidos de modo imediato pelo 

mercado de trabalho, um dos objetivos claros do CST em Design Gráfico. 

 A sua forte aproximação com o mercado, assim como sua preocupação com 

conhecimentos humanísticos, está presente também na definição do perfil do 

egresso. Destaca-se ainda nessas definições o compromisso com o 

desenvolvimento por parte do aluno de um domínio teórico, técnico e prático de 

operações destinadas ao designer. Esse compromisso com a teoria e prática é 

verificado ainda em outros pontos do PPC, dentre eles na justificativa da matriz 

curricular: 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico obedece às 
Diretrizes Curriculares Nacionais e está organizado de modo a 
oferecer aos alunos referenciais teórico-práticos que colaborem na 
aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes e que 
promovam o seu pleno desenvolvimento como pessoa, o exercício 
da cidadania e a qualificação para o trabalho.  
O currículo, desenvolvido na perspectiva da educação continuada, é 
concebido como uma realidade dinâmica, flexível, propiciando a 
integração teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e 
saberes, e as atividades facilitadoras da construção de competências 
(UNESA, 2016, p. 21). 
 

 Outro elemento que compõem a construção da concepção de educação do 

curso é o desenvolvimento de uma visão sistêmica da área de atuação do 

profissional. Dentre outros pontos em que é defendida, está a definição das 

competências gerais e específicas desenvolvidas, onde se tem: “elaborar visão 

sistêmica de projeto, manifestando capacidade de conceituá-lo a partir da 

combinação adequada de diversos componentes materiais e imateriais, processos 
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de fabricação, aspectos econômicos, psicológicos e sociológicos do produto” 

(UNESA, 2016, p. 21). 

 Também foi identificada como base da construção da matriz curricular do CST 

em Design Gráfico da UNESA a formação de profissionais com espírito 

empreendedor, em consonância com as políticas públicas de incentivo ao ensino de 

empreendedorismo nos cursos de EPT e a legislação vigente. 

 A organização curricular dos dois PPCs da UNESA traz ainda outra 

particularidade que deve ser destacada: na matriz curricular, a carga horária de cada 

disciplina é dividida em conhecimentos teóricos, práticos e de campo. Dessa forma, 

é possível identificar em cada disciplina se ela é predominantemente teórica ou 

prática e se prevê atividade de campo, uma definição que, se por um lado limita a 

autonomia docente na definição das atividades a serem desenvolvidas, por outro 

garante que o curso contemple teoria e prática nas medidas desejáveis, conforme 

concebido no seu processo de construção. 

 Apesar dos cursos serem declarados nas políticas nacionais, no PDI da 

UNESA e nos PPCs analisados como voltados para o mercado e em grande medida 

práticos, verificou-se através da análise das cargas horárias de cada disciplina que 

em nenhum dos dois cursos a carga horária de aulas práticas e de campo supera as 

teóricas. 

No caso do CST em Design Gráfico da UNESA, aproximadamente 54% do 

total de carga horária das disciplinas do curso é teórico, 33% de prática e 13% de 

carga horária em aulas de campo. Somadas, as aulas práticas e de campo 

representam 46% do total. 

Já no CST em Redes de Telecomunicações a carga horária destinada às 

aulas teóricas é ainda maior, chegando a aproximadamente 63% do total. A aulas 

práticas representam cerca de 18% do total e as de campo 19%, somando 37%. 

Esses dados evidenciam duas características preponderantes dos CSTs 

pesquisados na UNESA: 1) Os cursos analisados contemplam em seu planejamento 

aulas teóricas e práticas, com predominância de carga horária de disciplinas teóricas 

sobre as práticas, parecendo oferecer uma boa fundamentação teórica que dá 

suporte às práticas, fazendo com que não haja um esvaziamento de sentido por 

parte do trabalhador nas tarefas executadas. 2) Os cursos são extremamente 

voltados para o ensino das tecnologias, quase na sua totalidade, seja através de 

aulas práticas ou teóricas, o que é confundido com algumas críticas de que seriam 
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extremamente práticos ou voltados para a prática. Muitas dessas críticas ao 

afirmarem que os cursos são extremamente práticos, na verdade tratam do sentido 

que seriam extremamente tecnológicos, sem grande carga horária de disciplinas 

propedêuticas, desinteressadas, sem aplicação imediata. Pelos dados 

apresentados, esses cursos contemplam uma boa carga horária destinada a aulas 

práticas, mas não são predominantemente práticos; são predominantemente 

teóricos e tecnológicos. 

A questão é complexa e em alguns casos, quando simplificada, acaba 

trazendo incorreções principalmente quando os CSTs são comparados aos cursos 

de bacharelado. No caso dos cursos de engenharia, por exemplo, a Resolução 

CNE/CES n. 11, de 11 de março de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, estabelece no seu artigo 6º que 

todo “curso de Engenharia, independente de sua modalidade, deve possuir em seu 

currículo um núcleo de conteúdos básicos, um núcleo de conteúdos 

profissionalizantes e um núcleo de conteúdos específicos que caracterizem a 

modalidade” (BRASIL, 2002a). O núcleo de conteúdos básicos deverá ter cerca de 

30% da carga horária mínima, o núcleo de conteúdos profissionalizantes cerca de 

15% e o núcleo de conteúdos específicos o restante da carga horária. No caso do 

núcleo de conteúdos básicos e de conteúdos profissionalizantes são indicados, 

inclusive, os tópicos que deverão ser abordados. 

Já a resolução que trata das DCNs para os CSTs, Resolução n. 03, de 18 de 

dezembro de 2002 (BRASIL, 2002c), não traz tal divisão nem tão pouco estabelece 

esses percentuais. Fica evidente pelo conjunto de definições desse documento que 

a proposta para esses cursos é de um ensino tecnológico, contemplando todas as 

competências listadas, mas sem o estabelecimento de carga horária mínima de 

conteúdos básicos tal como ocorre nas engenharias. Com maior proximidade, mas 

com relativa carência de maiores definições, no parágrafo 1º do Artigo 6º é 

estabelecido apenas que: “A organização curricular compreenderá as competências 

profissionais tecnológicas, gerais e específicas, incluindo os fundamentos científicos 

e humanísticos necessários ao desempenho profissional do graduado em 

tecnologia” (BRASIL, 2002c). 

Por esses motivos, é possível encontrar CSTs voltados para a formação 

tecnológica, mas com uma grande carga horária em disciplinas teóricas, bem como 
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cursos voltados predominantemente para a prática e com carga horária teórica 

reduzida, permitindo a implantação de diferentes concepções de educação. 

Uma melhor uniformização nacional necessitaria de um maior detalhamento 

de como deve ser a composição das disciplinas na organização curricular dos CSTs, 

seja no próprio ato regulatório geral das DCNs em vigor ou em atos destinados aos 

cursos de cada eixo tecnológico de acordo com as suas especificidades, por 

exemplo. Cabe ressaltar que não existem, até o momento, diretrizes específicas 

para cada CST do catálogo, sendo apenas as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais definidas na Resolução n. 03, de 18 de dezembro de 2002, aplicadas a todos 

os cursos de graduação tecnológica. 

Por esses motivos, torna-se difícil a inferência de um modelo geral dos CSTs 

em funcionamento no país, sendo possível encontrar cursos com características 

bem diferentes mesmo quando apresentam aparentemente alguns pontos comuns. 

Ao não identificar disciplinas que tratem diretamente ou que sejam denominadas 

como matemática, física, química, economia, humanidades, ciências sociais e 

cidadania, os cursos de graduação tecnológica podem ser sumariamente 

classificados como uma formação intermediária, sem embasamento científico. 

Apesar de ter uma carga horária quase sempre menor do que os cursos de 

engenharia, muitas vezes os conteúdos de fundamentação científica fazem parte da 

própria disciplina profissionalizante ou específica da área.  

Como exemplo pode ser citado o caso das disciplinas Física Geral e Fibras 

Ópticas em Telecomunicações, do CST em Redes de Telecomunicações da 

UNESA. Na primeira, são trabalhados diversos conceitos da Física, desde 

cinemática até óptica, que trata da fundamentação da propagação de ondas 

luminosas. Já na segunda, são estudadas a construção, o funcionamento e as 

aplicações das fibras ópticas e equipamentos, dentre outros assuntos mais 

específicos. Em um curso de Engenharia de Telecomunicações, por exemplo, talvez 

exista uma disciplina específica de Física para tratar apenas de Óptica, reservando 

uma maior carga horária para os fenômenos físicos de propagação de ondas 

luminosas, e outra disciplina para a aplicação tecnológica.  

 Retomando o PPC, são apresentadas ainda algumas atividades acadêmicas 

desenvolvidas de forma articulada com a formação, em sintonia com o PDI. No CST 

em Design Gráfico destacam-se as atividades de experiência profissional 
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desenvolvidas no Escritório Modelo de Design Gráfico. Trata-se de um projeto para 

desenvolvimento de atividades tanto acadêmicas como profissionais e de extensão. 

 São desenvolvidas ainda atividades de responsabilidade social para 

consolidar na prática a formação técnica e humana do profissional de Design 

(UNESA, 2016).  

 E com objetivo de verticalizar o ensino e aprofundar o conhecimento das 

Artes Visuais em História e Estética da Arte, a instituição também oferece o curso de 

pós-graduação lato sensu em Artes Visuais. 

 Ao analisar o PPC do CST em Redes de Telecomunicações, também foi 

verificada a defesa de uma formação voltada para atendimento das demandas do 

mercado, mas uma formação com visão sistêmica que não é voltada apenas para 

um segmento de atuação. “O curso consta do agrupamento das áreas profissionais 

de Informática e Telecomunicações, no eixo de Informação e Comunicação, de 

acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia” (UNESA, 

2014, p. 11). 

 Nessa elaboração da sua concepção de educação, defende o 

desenvolvimento não apenas de competências técnicas, mas também das 

competências gerenciais, comunicativas e sociais, tendo em vista a constatação de 

que os empregos nas áreas de tecnologia da informação e comunicação vêm 

migrando da atividade industrial para a de serviços (UNESA, 2014). E nesse novo 

cenário propõe a formação de um profissional com um leque amplo de atuação: 

 
O curso promove a formação de profissionais que atendam as novas 
demandas de mercado para a atuação no mercado de 
Telecomunicações nas funções de planejamento, de supervisão, de 
operação, de manutenção, de administração, de gerência e de 
controle de produção em redes de telecomunicações. 
O Curso Superior de Tecnologia em Redes de Telecomunicações 
atua na formação de profissionais atendendo às novas demandas de 
mercado habilitando o egresso para a atuação nas áreas de telefonia 
móvel e fixa, televisão aberta e por assinatura, provedores, 
radiodifusão, indústrias (naval, petróleo, aeronáutica), fornecedores 
de equipamentos (UNESA, 2014, p. 15-16). 
 

 Essa formação para atuação em diversos segmentos da área de 

telecomunicações, num espectro mais amplo, está prevista também na missão do 

curso, prevista no PPC: 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Redes de Telecomunicações da 
Universidade Estácio de Sá, tem como missão formar profissionais 
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com sólida formação técnica na área de telecomunicações, 
capacitando o aluno a absorver conhecimentos técnicos científicos 
na área de telecomunicações, conhecimento este que se encontra 
em constante mutação, devido ao aparecimento de novas 
tecnologias, assim, preparando para a alta competitividade do 
mercado de trabalho na área de telecomunicações, cônscios da 
importância da educação continuada, do senso crítico, da ética e da 
responsabilidade social (UNESA, 2014, p. 19). 
 

 É prevista uma formação que contemple teoria e prática, com uma visão 

ampla e sistêmica que permita o desenvolvimento de habilidades e competências 

para atuação como “analista de redes estruturadas, analista de redes ópticas, 

analista de sistemas de transmissão digital e analista de prospecção de novas 

tecnologias, preparando para atuarem de forma crítica e criativa, ética, sustentável, 

responsável e inovadora” (UNESA, 2014, p. 24). 

Nos seus princípios pedagógicos, assim como identificado no PPC de Design 

Gráfico da UNESA, estão as práticas de ação/reflexão/ação tal como definidas e 

analisadas no PDI, o que remete para o desenvolvimento de práticas e a reflexão 

sobre elas. 

 Outro ponto a ser destacado na concepção de formação do CST em Redes 

de Telecomunicações da UNESA é a identificação da necessidade de 

desenvolvimento de habilidades para relacionamento interpessoal, comunicação e 

trabalho em equipe além das ligadas diretamente ao desempenho profissional da 

área. Conforme declarado no PPC, o egresso do CST em Redes de 

Telecomunicações UNESA “disporá de uma sólida formação conceitual aliada a uma 

capacidade de aplicação destes conhecimentos técnicos, científicos e práticos em 

sua área de atuação de forma a agregar valor econômico à organização e valor 

social ao indivíduo” (UNESA, 2014, p. 26). 

 Em relação à matriz curricular do curso, destaca-se a organização das 

disciplinas em três núcleos de formação: formação básica, formação complementar 

e formação específica, parecendo se aproximar da estrutura organizacional dos 

cursos de engenharia. Conforme definição no PPC, 

 
O núcleo básico introduz o aluno nos fundamentos iniciais em 
Telecomunicações alinhando os conhecimentos técnicos com a base 
matemática, física, eletricidade e redes de computadores. 
O núcleo complementar perpassa por todo o curso e tem como 
objetos de estudo uma visão analítica e crítica das áreas da 
comunicação de dados, redes interna e externa, TV a cabo, 



219 

 

Eletrônica Digital, Regulamentação das Telecomunicações, do direito 
e da ética e do planejamento estratégico em Telecomunicações. 
O núcleo específico tem como objeto de estudo a evolução da 
tecnologia em telecomunicações em banda larga, TV digital, redes de 
micro-ondas, transmissão digital e analógica, redes sem fio e 
negócios e serviços em telecomunicações (UNESA, 2014, p. 36). 
 

Outro aspecto em relação a matriz, que corrobora a concepção de educação 

do curso é a definição da composição da carga horária de cada disciplina em 

teórica, prática e de campo, reforçando o compromisso com uma formação que 

articule teoria e prática para atendimento às demandas do mercado. A esse respeito, 

é afirmado que o CST em Redes de Telecomunicações  

 
[...] está organizado de modo a oferecer ao aluno, referenciais 
teórico-práticos e atividade de campo que colaborem na aquisição de 
competências cognitivas, habilidades e atitudes e que promovam o 
seu pleno desenvolvimento como pessoa, o exercício da cidadania e 
a qualificação para o trabalho (UNESA, 2014, p. 35). 
 

  Importante destacar ainda na construção da matriz curricular a preocupação 

com uma formação de visão ampla na área de Telecomunicações, conforme 

identificado na passagem: 

 
Para uma visão ampla e não fragmentada dos processos de trabalho 
que realizam, o Curso Superior de Tecnologia em Redes de 
Telecomunicações procurou contemplar as diferentes dimensões da 
formação, de modo articulado e complementar. O que se pretende é 
que os profissionais, independentemente das funções que irão 
desempenhar, tenham uma visão ampla das questões envolvidas no 
mercado tecnológico da área de Telecomunicações, além de uma 
cultura geral na área visando desenvolver o perfil empreendedor 
(UNESA, 2014, p. 35). 
 

 Outro aspecto dessa matriz curricular é a descrição de como se dá a dinâmica 

da sua atualização, com o objetivo de adequar-se às demandas acadêmicas e de 

mercado. Nesse contexto, destaca-se o grande poder atribuído ao mercado a partir 

do estabelecimento de procedimento de consulta para atualização de conteúdos de 

disciplinas e desempenho de funções. 

 
A atualização será sempre realizada a partir de estudos da 
coordenação, NDE e do colegiado de curso consultando os 
seguimentos de mercado mais representativos da região 
possibilitando traçar os perfis profissionais necessários ao exercício 
das diferentes funções da área de Telecomunicações que são 
abordados pelo Curso Superior de Tecnologia em Redes de 
Telecomunicações na formação do perfil profissional do egresso, 
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com o objetivo de adequar-se às demandas acadêmicas e de 
mercado (UNESA, 2014, p. 33). 
 

A sua organização curricular, assim como no CST em Design Gráfico da 

UNESA, apresenta a educação ambiental como prática educativa integrada, sendo 

abordada de forma transversal em todas as disciplinas e nas atividades acadêmicas 

complementares. 

Já o estudo das relações étnico-raciais e da História e Cultura Afrobrasileira e 

Africana em atendimento a Resolução n. 01, de 2004 do CNE/CP, é realizado de 

forma incorporada aos conteúdos da disciplina Análise Textual. 

As atividades de pesquisa são previstas em item próprio do PPC, onde é 

afirmado que a coordenação do curso incentiva a participação dos alunos em 

atividades de pesquisa ou iniciação científica nos “seminários realizados, palestras 

proferidas por profissionais da área voltados para inovações tecnológicas” (UNESA, 

2014, p. 41). Da mesma forma que fora constato no PDI da UNESA, não constam 

relatos do incentivo ou proposição de participação em projetos ou grupos de 

pesquisa, o que remete ao desenvolvimento dessas atividades como esporádicas e 

em baixa frequência. 

Outro ponto destacado nesse campo da pesquisa, nos dois PPCs analisados, 

é a disponibilização do acesso a diversas bases de dados no portal de periódicos da 

CAPES. 

São ainda listadas atividades complementares para a participação dos alunos 

em atividades de responsabilidade social em parceria com ONGs e campanhas de 

doação de sangue, por exemplo. No campo da extensão, não é declarado o 

desenvolvimento de qualquer atividade. 

Outro ponto a ser destacado na análise do PPC do CST em Redes de 

Telecomunicações é que o curso ao passar pelo processo de avaliação externa e 

reconhecimento em 2006, recebeu parecer da comissão avaliadora relatando como 

regular ou frágil alguns itens, que posteriormente foram alterados e que hoje fazem 

parte do documento em análise. Dentre as sugestões estava a de dar um enfoque 

mais humanístico para o curso: 

 
a - Articulação entre o PPC, PDI e PPI poderia ser melhorada, pois 
apesar da estrutura curricular ser extremamente coerente com a 
proposta do curso, há uma deficiência no que tange ao envolvimento 
do corpo docente na execução do projeto do curso;  
b - Dar um enfoque humanístico para o curso;  
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c - Sugere-se a criação de disciplinas de Ética e Responsabilidade 
Social e Legislação Aplicada à Telecomunicação (UNESA, 2014, p. 
44-45).  

 

 

3.2.2.3. Laboratórios e corpo docente 

 

De acordo com o PPC do CST em Design Gráfico, são disponibilizados sete 

laboratórios específicos para utilização nas aulas do curso (UNESA, 2016): 

• Escritório Modelo; 

• Fotografia; 

• Sala de Exposição; 

• Laboratório de Desenho; 

• Laboratório de Computadores PC; 

• Laboratório de Computadores Macintosh; 

• Oficina de Processos Gráficos. 

 

No CST em Redes de Telecomunicações, de acordo com o PPC, também são 

utilizados sete laboratórios específicos (UNESA, 2014): 

• 01 Laboratório de Cabeamento Estruturado; 

• 02 Laboratórios de Redes de Telecomunicações; 

• 03 Laboratórios de Eletricidade, Circuito e Eletrônica; 

• 01 Laboratório de Redes Interna e Externa de Telecomunicações. 

 

Ainda é mencionado que o campus Praça XI, local de oferta dos dois cursos, 

possui 17 laboratórios de informática que também estão à disposição (UNESA, 

2014). 

Quanto ao perfil dos professores, nos dois PPCs da UNESA analisados é 

afirmado que o corpo docente tem grande experiência e atuação no mercado, com 

titulação de doutores, mestres e especialistas, mas não são fornecidos os seus 

dados, tais como regime de trabalho e formação acadêmica ou experiência de 

mercado. Essas informações foram verificadas nas entrevistas semiestruturadas 

realizadas com os coordenadores e serão apresentadas na unidade a seguir. 
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4. CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO NOS CURSOS SUPERIORES DE 

TECNOLOGIA PESQUISADOS: RESULTADOS DA ANÁLISE DAS 

ENTREVISTAS 

 

Nesta parte serão apresentados os resultados da análise dos dados obtidos 

através das entrevistas semiestruturadas realizadas com os coordenadores dos 

CSTs pesquisados. 

As entrevistas, realizadas de junho a agosto de 2016, ocorreram nas 

unidades de ensino onde são ofertados os cursos, no ambiente de trabalho dos 

coordenadores, em dia e horário agendado previamente conforme disponibilidade 

dos mesmos, tendo uma duração aproximada de 1h a 1h30min cada. Importante 

registrar a presteza e o comprometimento dos coordenadores com a pesquisa, 

desde o acolhimento inicial no período exploratório, passando pela entrevista e até o 

fornecimento de documentos e informações adicionais50. 

A partir da análise desses dados coletados e da triangulação com os obtidos 

na etapa de análise documental foi possível identificar similaridades, singularidades 

e distanciamentos na oferta da graduação tecnológica em busca do atendimento aos 

objetivos desta tese. Os resultados serão apresentados a seguir, divididos por temas 

que reúnem as dimensões pesquisadas e convergem para os objetivos definidos 

para a pesquisa: concepção de educação nos cursos pesquisados; oferta dos cursos 

pesquisados; perfil dos coordenadores; objetivo principal dos cursos; diferenças 

entre Cursos Superiores de Tecnologia e de bacharelado; Cursos Superiores de 

Tecnologia: uma formação intermediária?; organização curricular; laboratórios; 

trabalho de conclusão de curso; perfil dos docentes; participação na construção do 

PDI; o processo de construção do PPC; pontos positivos e negativos na visão dos 

coordenadores; e redução da oferta de Cursos Superiores de Tecnologia no IFF. 

Para simplificar as exposições e garantir o anonimato dos coordenadores 

entrevistados, daqui por diante eles serão referenciados da seguinte forma: 

• O coordenador do CST em Design Gráfico do IFF será chamado de 

CoordDesignIFF; 
                                                           
50 Os coordenadores entrevistados preencheram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) concordando e autorizando a publicação dos dados fornecidos por eles nos relatórios, na tese 
e em futuras publicações. O modelo de TCLE aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa através do 
Parecer n. 1.531.698 e utilizado nessa pesquisa encontra-se no apêndice. O Projeto de pesquisa foi 
registrado na Plataforma Brasil com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) n. 
49513515.5.0000.5284. 
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• O coordenador do CST em Sistemas de Telecomunicações do IFF será 

chamado de CoordTelecomIFF; 

• O coordenador do CST em Design Gráfico da UNESA será chamado de 

CoordDesignUNESA; 

• O coordenador do CST em Redes de Telecomunicações da UNESA será 

chamado de CoordTelecomUNESA. 

 

 

4.1. Concepção de educação nos cursos pesquisados 

 

A concepção de educação nos quatro CSTs pesquisados foi evidenciada nas 

entrevistas a partir de perguntas diretas sobre esse assunto bem como através de 

respostas a outras questões pertinentes que contribuem para sua formatação e 

objetivos principais de oferta. 

Em todos os CSTS, ao serem perguntados sobre qual a concepção de 

educação adotada, os coordenadores confirmaram o direcionamento para atender 

ao mercado de trabalho. O perfil do egresso, a matriz curricular e os conteúdos 

programáticos são elaborados mediante o campo de atuação dos profissionais 

formados e considerando a evolução tecnológica da área. 

Por ser um curso de tecnologia, constatou-se uma grande preocupação dos 

coordenadores com o acompanhamento tecnológico, com o que o mercado está 

utilizando e pretendendo utilizar de tecnologia. O mercado seria então uma espécie 

de indicador do que há de mais avançado em tecnologia, e esse movimento de 

aproximação serviria para promover uma formação contextualizada e atualizada 

tecnologicamente. O depoimento do coordenador do CST em Redes de 

Telecomunicações da UNESA expõe essa concepção: 

 
É mais operacional: mercado de trabalho. Muita tecnologia e ensino 
de tecnologia: é o que o mercado pede. Por isso a empregabilidade. 
Qualquer pergunta quando as pessoas fazem entrevista, eles sabem 
responder. Assuntos que muitas vezes muitos profissionais não 
conhecem eles conhecem porque a gente massifica isso em cima 
deles. As telecomunicações é o mercado que você quer? E eu sei o 
que as empresas querem. Por isso que eu falei: eu peguei o currículo 
de um excelente aluno aqui e coloquei no projeto olímpico e no dia 
seguinte ele estava lá e chegou a trabalhar até comigo. Está até 
comigo agora. Ninguém questiona. Quando boto currículo do aluno lá 
no projeto, o pessoal contrata. Porque sabe que a quantidade de 
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gente que está lá é muito grande, não só nessa e em outras 
empresas. E pessoas que já tem gabarito e pessoas que já tem 
muita formação tecnológica nessa área. Esse é o sucesso do curso.  
Tanto é que volta e meia quando pinta uma tecnologia nova a gente 
reúne os professores e diz, vamos trabalhar em cima disso que isso 
vai ser a vertente foco do próximo ano. Está surgindo uma tecnologia 
que a maior parte das empresas vai começar a implantar que é a 
fotônica. Por que? É barata e a margem de erro é muito menor, com 
uma velocidade monstruosa. A quantidade de banda é maior. Poucas 
empresas já estão investindo aqui e a Embratel está desenvolvendo 
produto em cima disso. Eu vou ter que criar uma disciplina mais 
focada nessa parte de fotônica, que bata mais isso. Pintou uma 
tecnologia, a gente pergunta. Uma outra tecnologia que eu criei uma 
disciplina é Gerenciamento de Rede. As pessoas que trabalham no 
gerenciamento de qualquer rede, são pessoas que normalmente tem 
um salário muito mais elevado. O que que eu fiz: criei uma disciplina 
de gerenciamento de rede pra essa pessoa que trabalha nisso na 
Embratel disseminar essa informação para eles. Focada pra isso. 
Porque o cara aí vai... Onde é que você trabalha? Gerenciamento de 
Rede? Que tipo de rede? Rede digital? Da Huawei, da Alcatel, da 
Siena, da Partitec... O cara: pô, contrata! (CoordTelecomUNESA). 

 

Apesar de serem voltados para o mercado, no intuito de diagnosticar as 

tendências tecnológicas, não foram observados objetivos de oferta de uma formação 

restrita ou voltada apenas para alguns campos limitados da educação profissional. 

Ao contrário, todos os cursos pesquisados possuem perfil de formação ampliado em 

suas áreas profissionais, permitindo aos seus egressos o desenvolvimento de uma 

visão sistêmica e atuação em diferentes segmentos da área de seus cursos. Trata-

se de uma importante constatação de que os cursos pesquisados são concebidos a 

partir das características do mercado de trabalho, mas oferecem uma formação 

abrangente para ocupação de diferentes funções dentro da área profissional de 

oferta com um maior domínio das tecnologias, em aparente oposição a 

pluriprofissionalidade e polivalência criticadas por Marx desde o século XIX. Essa 

visão também é abordada pelo coordenador do CST em Sistemas de 

Telecomunicações do IFF: 

 
A gente faz a formação para poder atender esses alunos no mercado 
não especificamente em um produto X, que a gente não faz isso. 
Mas a gente mostra o amplo, né, como que eu vou te falar... A gente 
dá a teoria para o aluno e no mercado de trabalho ou no estágio ou 
na própria prática em sala de aula, no laboratório, ele consegue se 
desenvolver ali (CoordTelecomIFF). 
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O depoimento do coordenador do CST em Design Gráfico do IFF destaca 

essa aproximação com o mercado, mas ressalta também o compromisso com uma 

formação mais humana, voltada para a essência do Designer: 

 
Nosso curso é um curso de 15 anos, de 15 anos de existência. 
Então, por exemplo, ele nasce com uma observação da necessidade 
de um profissional na área de comunicação visual no mercado, né, 
no mercado local. E hoje existe uma outra, um outro pensamento até 
em relação ao curso porque por mais que a gente atenda ao 
mercado, né, e para isso você precisa habilitar o profissional na 
prática, até pelo histórico do profissional de design que ele sai muito 
daquele perfil manual para os processos tecnológicos. Então há 
naturalmente uma necessidade de capacitar esse profissional para 
isso. Mas o nosso curso, levando em consideração que é um curso 
de tecnologia, ele tem uma carga horária extensa exatamente pela 
preocupação que nós temos de alimentar esse profissional com 
disciplinas mais humanistas. Porque também é uma exigência para 
que você atue na área de Design Gráfico. O design não pode só 
entender muito bem dos programas computacionais. Ele precisa 
entender de pessoas, porque o objetivo dele é comunicar para 
pessoas. Então cada vez mais a gente persegue e é por isso que 
hoje a gente tem esse pensamento e uma comissão para fazer isso. 
Pra repensar, né, a posição do curso tanto no Instituto como na 
sociedade local, porque a gente vê cada vez mais que o ser humano 
está ficando complexo enquanto comunicação, e para isso ele exige 
talvez muito mais disciplinas nas áreas humanas. Embora não 
perdendo o foco da tecnologia, mas a gente percebe que o nosso 
profissional ele não pode ter só a prática assim como também, não 
sei se eu estou me fazendo entender, assim como também a gente 
também percebe que o profissional de design ele aprende fazendo. 
Né, ele tem as teorias que embasa, mas ele também não é um 
profissional que pode ficar com teorias sem colocar isso em prática. 
Então nosso trabalho é equilibrar para que saia aqui da instituição e 
do curso, um profissional com a maior possibilidade de capacitação 
possível (CoordDesignIFF). 
 

Essa preocupação com a formação humana verificada nos dois CSTs em 

Design Gráfico não foi observada nos cursos da área de Telecomunicações 

pesquisados, o que revela diferenças em suas concepções. A falta de definição nos 

documentos legais de um percentual mínimo de carga horária e/ou disciplinas para a 

formação humanista nos CSTs contribui para essa dicotomia, conforme já abordado 

anteriormente, e permite o desenvolvimento de diferentes propostas educacionais. 

Também não foram observadas ações sistemáticas de formação cultural nos 

quatro CSTs pesquisados. As atividades culturais, identificadas a partir da análise 

documental e das entrevistas com os coordenadores, são desenvolvidas de forma 

extracurricular, no interesse institucional, e sem obrigatoriedade como em 
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componentes dos próprios cursos, o que diminui o seu alcance e efetividade. Mesmo 

no IFF, que declarou em seu PDI a aproximação com o modelo de formação 

proposto por Antonio Gramsci em todos os níveis de ensino, parece não desenvolver 

plenamente em cada curso os princípios de integração do mundo do trabalho com o 

mundo da cultura, a ciência produtiva com a ciência humanista, a escola 

profissionalizante com a escola desinteressada. 

O coordenador do CST em Design Gráfico do IFF também relatou a influência 

da Bauhaus na elaboração do projeto do curso, algo que já havia sido verificado na 

análise do PPC do mesmo curso na UNESA e destacado anteriormente. Esse ponto 

comum pode ser observado do depoimento do coordenador quando relata o 

momento de oferta inicial do curso que foi conduzido por outros professores, já que 

ele ainda não havia ingressado na instituição como servidor: 

 
Eu posso falar pra você, te responder da forma que isso foi me 
passado, porque eu não participava do grupo ainda, né, na 
construção do curso. Mas nós entendemos o seguinte: [...] eles 
disseram que fizeram muito estudo, fizeram estudos voltados para 
cursos parecidos, né, assim como a referência que nós temos de 
curso superior em Design no Brasil que é a EJE, né. É que lança aí e 
que vem o ensino superior começa na EJE e que vem aí né, que 
bebe a água de escolas como a Bauhaus, né, entendendo esse 
profissional que sendo um profissional multidisciplinar, né, que 
precisa de uma formação mais completa e que é um misto quase de 
tecnólogo, né, do artesanato, né, a história do design é essa, né. 
Então, pelo que eu entendi houve sim vários estudos de um tempo 
razoável onde eles começavam a perceber como as universidades já 
existentes e as próprias escolas fundadoras como a Bauhaus 
entendia que o profissional deveria ser conduzido para a prática 
profissional. E é diante disso tudo, até porque o governo federal por 
exemplo, né, até a necessidade de hoje entender o Design como 
uma profissão regulamentada, não é tão fácil. Né. Até o final do ano 
2015 houve um parecer da presidente onde ela coloca que os cursos 
de Design no caso não precisavam ser regulamentados porque não 
trazem nenhum tipo de prejuízo a sociedade. E a gente percebe que 
não é assim. Né. Ao mesmo tempo que hoje o Brasil se vê numa 
posição que tem que valorizar a profissão até para o mercado 
exterior, entende que não é algo que traz dificuldade ou problema 
para a sociedade e a gente percebe que o profissional mal formado, 
ele sim, qualquer um dele pode trazer né qualquer problemas 
maiores ou menores para a sociedade. Então o estudo foi baseado 
em historicamente de como se entende que deveria ser um 
profissional do Design (CoordDesignIFF). 
 

O fato de a área de Design não ser regulamentada por conselho de classe 

parece trazer certa instabilidade à atuação do profissional egresso, levando os 
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cursos a buscar uma proximidade ainda maior do mercado de trabalho, conforme 

pode ser observado no depoimento do coordenador de Design da UNESA: 

 
Na realidade o designer é um artista ainda. A gente não tem a 
profissão reconhecida.  Não tem conselho... Então a gente faz muito 
o que o mercado pede. A gente atua muito no que o mercado pede. 
A verdade é essa. A gente direciona até o projeto mesmo, a gente 
direciona para o que o mercado pede (CoordDesignUNESA). 
 

Nenhum coordenador vinculou a concepção de educação declarada com 

alguma matriz teórica ou proposta educacional de algum pesquisador. Quando 

questionados se fizeram uso de algum estudo ou dados de pesquisas educacionais 

para a elaboração dessa concepção de educação dos PPCs, afirmaram que não. 

A esse respeito, faz-se importante recuperar a constatação efetuada no 

momento de análise dos PDIs. No caso da UNESA, não foram identificados estudos 

ou referencial teórico que fundamentassem a sua concepção de educação, o que 

também ocorreu na construção dos PPCs dos cursos analisados. Já no caso do IFF, 

que declarou em seu PDI uma concepção de educação em aproximação com as 

propostas de uma educação omnilateral elaboradas por Marx e Gramsci, parece 

faltar um movimento de aproximação com os cursos para o desenvolvimento de uma 

construção coletiva com esses preceitos, traduzindo no campo da prática os 

preceitos definidos no planejamento institucional. 

O depoimento do coordenador do CST em Design Gráfico da UNESA levou 

ainda a outra constatação: de que os cursos de graduação tecnológica se 

enquadram melhor e são indicados ao perfil de alunos de maior idade, que 

geralmente já atuam no mercado de trabalho. Em algumas pesquisas e até mesmo 

no relato de outros coordenadores entrevistados nesta tese verificou-se uma 

predominância do perfil de aluno trabalhador com idade mais avançada. A novidade 

está na representação de que os CSTs são indicados para alunos de maior 

maturidade e experiência por ser um curso rápido, enquanto que os mais jovens 

deveriam cursar um bacharelado: 

 
No curso de graduação tecnológica em Design Gráfico a nossa 
vertente é mais mesmo para o mercado de trabalho. Isso é uma 
coisa assim que até vem mudando, que a gente... nós agora já 
estamos começando a colocar professores e incentivando mais 
iniciação científica com os alunos porque isso é uma coisa que vem 
mudando, né? Quando foi criado na época o politécnico, né... Os 
cursos politécnicos foram lançados pelo governo no intuito de 
atender os profissionais que estavam no mercado e não tinham 
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diploma. Então, isso é uma coisa que vem mudando muito. Nesse 
semestre agora eu estou com 4 alunos de 17 anos que vieram do 2º 
grau. Entendeu? E é uma coisa que a gente tem que começar a 
pensar. A coisa começa a evoluir para isso. Porque nosso curso são 
5 períodos e agente atua com eles em todos os segmentos de 
atuação do designer gráfico na área de identidade visual, design 
editorial, sinalização, ... Então é uma coisa bem intensiva. Entendeu? 
Tanto que quando senta pai e mãe com o filho aqui eu aconselho 
fazer graduação. Quando o vem o pai e mãe e diz: a gente queria 
saber; começa a ver orientação... Olha, 16... 17 anos... Faz uma 
graduação plena, faz um bacharelado, mais tempo. Entendeu? Ele 
vai. Porque um aluno que está entrando agora com 17 anos num 
curso de graduação tecnológica não tem nem maturidade ainda para 
acompanhar, né? Dificulta bastante. Mas o curso ainda é bem 
voltado para o mercado de trabalho mesmo. Para atender o mercado 
de trabalho (CoordDesignUNESA). 
 

 Além desses elementos obtidos ao tratar especificamente da concepção de 

educação nos CSTs, outras características contribuem para a identificação do 

modelo adotado, tais como a modalidade de oferta, os objetivos da formação, a 

organização curricular, os laboratórios, o perfil dos docentes, dentre outros que 

serão discutidos nas próximas seções desta unidade. 

 

 

4.2. Oferta dos cursos pesquisados 

 

Ponto comum em todos os cursos, o regime de matrícula é semestral. No 

entanto, a frequência de oferta e o número de vagas diferem de um curso para 

outro. 

No caso do CST em Design Gráfico do IFF, são ofertadas vagas duas vezes 

por ano, sendo 30 vagas para cada semestre, 60 vagas anuais. Atualmente as aulas 

são ministradas no turno da noite, mas nem sempre foi assim: 

 
Olha, o nosso curso iniciou como tarde e noite, e isso é uma 
discussão que nós temos sempre porque ele começava quatro horas 
da tarde. Mas nós sabemos que a própria política dos institutos é que 
nós temos alunos que não são alunos, são alunos trabalhadores. 
Então nós temos essa dificuldade e hoje até por um arranjo mesmo 
para privilegiar esses alunos as nossas aulas, a sua grande maioria, 
começa após as 18h20min. Então a gente pode considerar um curso 
noturno. Embora que algumas eletivas que a gente percebe, por 
exemplo, serigrafia. Serigrafia começa quatro horas da tarde 
(CoordDesignIFF). 
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No CST em Sistemas de Telecomunicações, também do IFF, estão sendo 

ofertadas 30 vagas em apenas um processo seletivo do ano (para o 1º semestre), 

pois devido a uma diminuição da procura pelo curso nos vestibulares anteriores 

houve uma suspensão temporária da oferta do 2º semestre. As aulas são 

ministradas apenas no turno da noite para privilegiar o ingresso de alunos 

trabalhadores. 

Nesses dois cursos do IFF a oferta de vagas é fixa e disciplinada através de 

editais de vestibular. As vagas não preenchidas poderão ser ocupadas através de 

processos de transferência interna ou externa ou reingresso.  

Na UNESA, no CST em Design Gráfico, são ofertadas 200 vagas por 

semestre (100 no turno da manhã e 100 a noite), totalizando 400 vagas no ano. Já 

no CST em Redes de Telecomunicações a oferta é somente no noturno, sendo 100 

vagas por semestre. No caso específico desse curso, segundo o coordenador, 

podem ser abertas novas vagas caso haja procura. 

 

 

4.3. Perfil dos coordenadores 

 

A formação dos coordenadores revela uma similaridade entre os cursos 

pesquisados: todos possuem formação na área tecnológica que lecionam e pós-

graduação lato sensu. No caso do coordenador do CST em Sistemas de 

Telecomunicações do IFF, além da pós-graduação lato sensu, possui mestrado na 

área tecnológica e uma segunda graduação, além da tecnológica, de Licenciatura 

em Física. Os demais não possuem formação pedagógica em nível de graduação. 

Apesar da formação mais voltada para a área tecnológica de atuação dos 

cursos que coordenam, afirmam desempenhar tanto funções técnicas quanto 

pedagógicas na sua coordenação. Dos entrevistados, apenas os coordenadores do 

IFF possuem coordenador adjunto, e esses também possuem um perfil de formação 

tecnológica. 
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4.4. Objetivo principal dos cursos 

 

Aos serem questionados sobre qual seria o objetivo principal dos cursos que 

coordenavam, encontramos algumas similaridades e informações que não estavam 

presentes nos documentos anteriormente analisados (PDIs e PPCs), o que levou a 

algumas constatações relevantes. 

Nos dois cursos de Design Gráfico, tanto do IFF quanto da UNESA, apesar de 

não oferecerem uma formação restrita, ela se destina a área de comunicação visual. 

Segundo os coordenadores, trata-se de uma vertente de formação do curso de 

bacharelado em Desenho Industrial. No depoimento do coordenador do IFF a esse 

respeito, dois outros pontos também devem ser destacados. 

 O primeiro é a defesa de uma formação mais ampla, para além dos 

conteúdos tecnológicos, se aproximando da formação omnilateral defendida por 

Marx e Gramsci. E o segundo trata da alta capilaridade da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica, que atende várias cidades do interior sendo 

muitas vezes a única opção de oferta de ensino público gratuito na área tecnológica 

nos diferentes níveis: 

 
O objetivo é que a gente possa formar um profissional habilitado em 
desenvolver problemas de comunicação visual levando em 
consideração que é uma profissão que demanda muito de 
conhecimentos tecnológicos, mas também conhecimentos nas áreas 
humanas. Né. E o principal papel, é porque o nosso curso de Design, 
ele é o único curso com essa atividade num eixo muito importante 
que é entre Rio e Espírito Santo. Então, nós só temos um curso na 
área de comunicação visual na capital do Rio de Janeiro e na Capital 
do Espírito Santo. Então o nosso objetivo é formar profissionais 
capacitados na área de comunicação para atender o interior do Rio 
de Janeiro né, assim como a gente atende os Estados próximos, 
como o Espírito Santo, Minas Gerais, tanto que os nossos alunos 
vem muito dessa região, né (CoordDesignIFF). 
 

 Já nos cursos da área de telecomunicações, nas duas instituições os 

depoimentos dos coordenadores também apontam para o objetivo de uma formação 

mais ampla, mas englobando apenas os conteúdos tecnológicos, de modo a abordar 

diversas áreas dentro dos sistemas de telecomunicações, tais como sistemas de 

telefonia fixa e móvel celular, satélite, fibras ópticas, etc., não sendo direcionado 

para um ramo ou setor tecnológico exclusivo. Os cursos são voltados para a 

empregabilidade no mercado de trabalho, contando tanto com alunos que já 
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trabalham na área e buscam uma formação superior, como com os que pretendem 

iniciar carreira. O coordenador do CST em Redes de Telecomunicações da UNESA 

destaca ainda como ponto positivo o fato do seu corpo docente ser composto em 

maioria por profissionais que já atuam no mercado e possuir grande experiência, 

inclusive ele. Essa composição do corpo docente com profissionais do mercado já 

havia sido identificada na proposta do curso no PPC e no PDI da UNESA, e pode 

ser também observada na resposta dele quando questionado sobre o objetivo do 

CST que coordena: 

 
Dar experiência operacional para os alunos entrarem no mercado de 
trabalho. Graças a Deus eu consigo isso demais. É o que eu mais 
consigo. Arranjar emprego para os alunos do curso. Agora mesmo eu 
consegui botar 14 alunos que estavam desempregados dentro da 
Embratel. Para fazer... Eu trabalho nas olimpíadas. Até eu cheguei 
tarde agora por causa disso. As pessoas já aceitam com uma 
facilidade monstruosa, não só Embratel como Oi, a quantidade de 
alunos nessas grandes empresas aqui é muito grande. Por que? 
Porque a maior parte dos professores são professores de mercado. 
Não é professor que... Entendeu? Mas tem gente de mercado que 
tem mestrado, doutorado. Então é um cara que vivencia, respira 
telecomunicações. Isso é o diferencial. Quer dizer, pintou uma 
tecnologia nova que está surgindo nos Estados Unidos, a gente já 
tem informação, a gente já bota isso no plano de ensino para os que 
os alunos comecem a ter uma informação antes que muitas vezes 
várias empresas não tem.  Tem muitos professores que tem muita 
experiência. [...] Tem professores aí que trabalham com 
desenvolvimento de pesquisa dentro da Embratel. Ele pega essas 
informações e começa a disseminar para os alunos. A qualidade de 
aprendizado para eles é muito grande. Isso reflete também na 
empregabilidade, graças a Deus. [...] É uma das coisas que me deixa 
mais gratificado é saber que muita gente arruma emprego graças ao 
curso. Muita gente está na Embratel por causa do curso. Muita gente. 
Na Oi também. Isso pra mim não tem preço.  
(CoordTelecomUNESA). 
 

 Na entrevista com esse coordenador da UNESA tomamos conhecimento de 

outro aspecto relevante nessa relação entre formação e empregabilidade dos 

tecnólogos: o tecnólogo tem um conhecimento operacional muito maior do que o 

engenheiro formado na área de telecomunicações, o que tem despertado o interesse 

das empresas. Essa característica, associada aos altos salários dos engenheiros 

mesmo com pouca experiência tecnológica, tem levado ao aumento da contratação 

dos tecnólogos, conforme o trecho da entrevista apresentado a seguir: 

 
Então o aluno saindo daqui tem uma vivência muito maior. A grande 
vantagem: conhecimento operacional é muito maior do que um 
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engenheiro de Telecom. Por que? Porque o engenheiro de Telecom 
trabalha muito em cima da base matemática, e no curso 80% das 
disciplinas são de área técnica, específica da área de 
telecomunicações. Então isso aí não tem preço. Não diga que a 
engenharia... Esse é o curso para a pessoa entrar no mercado de 
trabalho mais rápido. Agora, só que é aquele esquema: o tecnólogo 
hoje está dentro da faixa de engenheiro. A maior parte das empresas 
está preferindo o tecnólogo porque o engenheiro já entra com o 
salário mais alto, elas não querem. Então às vezes o cara entra sem 
experiência e o tecnólogo o cara já tem uma experiência, uma 
vivência. Isso eu já verifiquei e comprovei várias vezes 
(CoordTelecomUNESA). 
 

 A partir desse depoimento identificamos uma nova faceta do capital que criou 

ocupações para diminuir os custos de contratação não apenas dos tecnólogos, mas 

também dos engenheiros. Segundo relato dos coordenadores entrevistados, as 

empresas estão criando em seus quadros de pessoal e planos de cargos e salários 

a função de analista, no caso em questão, analista de telecomunicações. Nesse 

cargo de nível superior empregam tanto tecnólogos de telecomunicações como 

engenheiros e, apesar de o salário geralmente ser compatível com as carreiras de 

nível superior, são em grande maioria menores do que o piso mínimo determinado 

pelo Confea/CREA e acordos coletivos para os engenheiros. 

 Esse movimento parece refletir a acomodação de perdas da burguesia com a 

criação de uma nova categoria de trabalhadores: os tecnólogos. Há algum tempo, 

com a indefinição legal sobre a formação promovida pelos CSTs e a falta de 

políticas públicas para a sua valorização, era comum a contratação desses 

profissionais como técnicos de nível médio. A partir do movimento de melhor 

regulamentação da formação e da maior aceitação profissional e social, refletindo na 

sua contratação pelo mercado nas ocupações especializadas de nível superior, o 

que contribui para o aumento de custos operacionais de produção e de serviços, a 

forma identificada para equilíbrio das despesas parece ter sido pagar menos aos 

engenheiros, a partir da criação dos cargos de analistas.  

Trata-se de uma reinvenção do capital em um movimento constante de 

ampliação dos lucros, tal como já identificado por Marx e Engels sobre a utilização 

de crianças nas fábricas, após a Revolução Industrial, o que além de diminuir os 

custos da mão de obra (já que as crianças recebiam de metade até um terço do 

salário do operário) permitia ainda que a classe capitalista forçasse para baixo o 

salário dos adultos, devido ao surgimento da concorrência provocada pela oferta 

dessa mão de obra infantil e com isso também a necessidade dos pais fazerem 
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trabalhar seus filhos para contribuir com a renda familiar que estava mais baixa por 

causa dessa concorrência.  

Pelo exposto, as formulações de Marx (1996) em “O Capital” continuam atuais 

em pleno século XXI: permanece o ciclo de desvalorização da mão de obra e o 

aumento da quantidade de trabalho à disposição do capital, majorando a mais-valia. 

Ao ser questionado sobre as principais diferenças na atuação no mercado de 

técnicos, tecnólogos e engenheiros na área de telecomunicações o coordenador da 

UNESA afirmou o seguinte: 

 
Olha, tem vários tecnólogos que fazem a mesma coisa que eu faço lá 
na Embratel. Não existe isso. O mercado não está fazendo essa 
separação não. A quantidade de tecnólogo que tem dentro da 
Embratel... Não tem distinção. É mais fácil entrar o tecnólogo. O cara 
para pegar um engenheiro, eu sou engenheiro, mas hoje no mercado 
o engenheiro tem uma limitação de salário. [...] A função do 
engenheiro acabou. Por que? Eu faço a pergunta. Por que acabou? 
Porque ninguém mais é engenheiro, é todo mundo analista. As vezes 
eles botam, analista de telecomunicações.  Antigamente, cadê meu 
crachá aqui... Meu crachá era engenheiro. Nem botam aqui mais. Eu 
sou analista máster de engenharia. Por que? Se botar engenheiro, 
tem que pagar o mínimo do CREA. E quanto é o mínimo do CREA? 
São oito salários mínimos. Faz as contas. Imagina um garoto novo 
saindo da faculdade e vai ganhar 8 salários mínimos? Seis mil e... 
Então bota um analista, chama o engenheiro, que a função é essa. 
Mas e o salário mínimo...? Não paga. Só paga esse 
(CoordTelecomUNESA). 
 

 Em sintonia com essa visão de mercado, o PPC do CST em Redes de 

Telecomunicações da UNESA, conforme identificado no momento da análise desse 

documento, já previa uma formação tecnológica que contempla teoria e prática, com 

uma visão ampla e sistêmica que permite o desenvolvimento de habilidades e 

competências para atuação como “analista de redes estruturadas, analista de redes 

ópticas, analista de sistemas de transmissão digital e analista de prospecção de 

novas tecnologias, preparando para atuarem de forma crítica e criativa, ética, 

sustentável, responsável e inovadora” (UNESA, 2014, p. 24). 

 Essa questão da nova forma de contratação dos tecnólogos e engenheiros de 

telecomunicações é ainda esclarecida ao tratar da empregabilidade dos egressos do 

seu curso: 

 
Mas não existe tecnólogo. É o cargo de analista. O tecnólogo é o 
cargo de analista. É a mesma coisa. E aí? Não existe um cargo hoje. 
Para a Embratel não é o cargo que não tinha não. Tem um cargo 
de... Você é analista máster ou sênior de engenharia. É o caso. 
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Existe graduação? Não, graduação tecnológica está dentro do 
analista máster ou analista de engenharia. Em todas as empresas. 
Tudo para fugir da situação do CREA, senão o cara bota na justiça. 
Então eles fazem isso (CoordTelecomUNESA). 

 

A diferenciação do perfil de formação de técnicos, engenheiros e tecnólogos 

foi explorada em outros momentos da entrevista com o intuito de obter dados que 

convergissem para a identificação da concepção de educação presente nos CSTs. 

Dessa forma, identificar seus diferenciais nos cursos pesquisados em relação a 

outras ofertas de mesmo nível contribuiu para esse objetivo. 

 

 

4.5. Diferenças entre Cursos Superiores de Tecnologia e de bacharelado 

 

 Uma primeira observação a esse respeito é que o perfil dos profissionais 

egressos nos CSTs pesquisados varia de acordo com a área tecnológica. Na área 

de design, os cursos são um pouco mais focados do que os cursos de bacharelado, 

visando a área de comunicação visual. Os cursos de bacharelado seriam mais 

abrangentes e com uma carga horária maior. O bacharelado, além de comunicação 

visual abordaria também design de produto, moda, dentre outros pontos, conforme 

os coordenadores. 

 Já na área de telecomunicações, os dois cursos não focam em um segmento 

tecnológico. Eles são mais abrangentes, tecnologicamente, mas por terem uma 

menor carga horária que os cursos de engenharia, não oferecem algumas 

disciplinas do núcleo básico como matemática, física e química, dentre outras, com 

a profundidade dos cursos de longa duração. 

 Esses dados levam a uma importante constatação: não é possível afirmar que 

todos os CSTs oferecem uma formação restrita, menor ou intermediária aos cursos 

de engenharia, pois alguns são focados em um determinado ramo ou setor da área 

(tal como identificado nos cursos de Design), mas outros são abrangentes e, muitas 

vezes, abordam um leque maior de tecnologias do que os cursos de engenharia (tal 

como verificado nos cursos de telecomunicações pesquisados).  

O ponto comum entre os cursos de tecnologia seria a carga horária menor em 

relação aos cursos de bacharelado que, no caso desses últimos, permitiria um maior 

aprofundamento em determinado assunto, geralmente em uma maior 
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fundamentação teórica e básica. Importante destacar que mesmo com uma carga 

horária total menor, os CSTs possuem geralmente um maior percentual de 

disciplinas e carga horária efetiva voltada para o campo profissional, para as 

técnicas e tecnologias, uma de suas principais características. O depoimento do 

coordenador do CST em Redes de Telecomunicações destaca bem isso: 

 
A engenharia tem muita base matemática. Se você pegar, por 
exemplo, 80% do curso é só tecnologia (se referindo aos CSTs). 
Engenharia tem muitas outras disciplinas que não são tecnologias. 
Eletromag, toda a matemática, todas as físicas, não estou 
desmerecendo. Engenharia é mais focada para quem quer 
desenvolver produto. A parte de pesquisa. Só que a gente mora no 
Brasil. Então a quantidade de matemática é... Dois anos só de 
básico. Dois anos só de base, resta três. Só que tem muita disciplina 
que não é da área de telecomunicações [...] São disciplinas distantes 
que muitas vezes não se coadunam uma com a outra.  
(CoordTelecomUNESA). 
 

Na área tecnológica, esse tempo de formação maior dos cursos de 

bacharelado ao invés de constituir uma vantagem pode acabar levando a uma 

desvantagem em relação aos CSTs, de acordo com o que foi apurado. Três dos 

coordenadores entrevistados afirmaram que devido ao fato de os CSTs serem mais 

rápidos, eles conseguem formar alunos atualizados com o que está disponível de 

tecnologia no mercado, diferentemente dos cursos de engenharia que por levarem 

cerca de 5 anos para formar seus alunos, acabam oferecendo para o mercado um 

profissional com um grande “gap tecnológico”, uma grande defasagem no 

conhecimento da tecnologia. Dependendo da área de formação, boa parte das 

tecnologias estudadas durante o curso quando chegar ao final já estará 

ultrapassada. O depoimento do coordenador do CST em Sistemas de 

Telecomunicações do IFF reforça isso: 

 
E o que está acontecendo no mercado de trabalho, que ele é 
dinâmico, devido a ser um curso tecnológico. O cara que via a 
engenharia há 5 anos atrás, é completamente diferente do que o 
cara que está se formando agora. Então, como que eu vou te dizer, o 
número desses alunos que estão saindo da engenharia pra ir para o 
mercado de trabalho, quando ele for para o mercado de trabalho, 
aquilo já está meio obsoleto. Né? Um pouco antigo. O curso é muito 
grande. E o tecnólogo não. Então os alunos engenheiros estão 
voltando para fazer um novo superior, mas agora com o tecnólogo de 
tele. Entendeu? Mas não somente questão de atualização, vamos 
dizer assim, questão também de acesso rápido a essa informação e 
porque telecomunicações, segundo o que eu escuto dos alunos e 
que a gente vê aí, as olimpíadas teve aí um... vamos dizer, um papel 
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um pouco importante na nossa área de telecomunicações porque a 
nossa área cresceu muito. A parte digital também cresceu muito. E 
os alunos, não vou dizer, é, os alunos, né? As pessoas que estão lá 
fora. Eles estão tendo essa consciência que telecomunicações é a 
área do futuro (CoordTelecomIFF). 
 

 Essa vantagem de o tempo de formação ser mais curto nos CSTs em relação 

aos cursos de bacharelado, propiciando uma maior atualização tecnológica, se opõe 

à crítica de Brandão (2013) sobre o curto tempo de duração da graduação 

tecnológica, e foi um dos motivos que levou o grupo de professores do curso de 

Sistemas de Telecomunicações a optar por continuar com a oferta do curso de 

tecnologia ao invés de migrar para a oferta de um de engenharia: 

 
O mercado, como eu te disse que é dinâmico, e os engenheiros se 
formam depois de 5 anos, não é? Isso ia demorar muito. Ia demorar 
muito e agente ia ter um aluno se formando na engenharia enquanto 
a maioria dos tecnólogos já estava no mercado há muito tempo. Ele 
está sendo reconhecido.  Não teria porque (CoordTelecomIFF). 
 

Outro ponto mencionado por todos os coordenadores entrevistados é a maior 

aceitação dos tecnólogos nos últimos anos, tanto para atuação no mercado de 

trabalho quanto para o prosseguimento de estudos em nível de pós-graduação. 

Esses dados acenam para a efetividade das ações do governo federal através do 

desenvolvimento de uma política nacional de valorização dos tecnólogos, conforme 

identificado e discutido anteriormente. Segundo o coordenador do CST em Design 

Gráfico da UNESA, atualmente os tecnólogos não são mais preteridos por 

engenheiros. Ao ser questionado se existe alguma restrição para os tecnólogos, ele 

afirmou: 

 
Não. Não vejo não. A gente há algum tempo atrás, a gente via nas 
instituições de ensino para fazer pós-graduação. Existia. A PUC era 
uma. PUC não aceitava e o aluno tinha entrar na justiça para fazer a 
pós-graduação lá. Não aceitava o aluno de graduação tecnológica. 
Só entrando na justiça e ganhando que ele conseguia fazer, mas isso 
assim, há muitos anos que eu não escuto mais nada parecido 
(CoordDesignUNESA). 
 

 Nesse mesmo sentido, o coordenador do CST em Sistemas de 

Telecomunicações do IFF aponta as dificuldades enfrentadas pelo seu curso em 

anos anteriores com a colocação dos alunos no mercado de trabalho, o que gerou 

grande evasão e redução da procura por ingressantes: 
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No início do curso eu posso te dizer que apanhamos um bocado. 
Apanhamos muito. Até hoje ter o que o tecnólogo é, e reconhecido lá 
fora, a gente apanhou um bocado. A gente levou muita coisa. 
Escutamos muita coisa sim. Do mercado, de outros institutos, dos 
próprios alunos, a gente escutou muita coisa. Mas hoje não...  [...] O 
problema era com o mercado. O X da questão era com o mercado. 
Por isso que a gente teve que fazer um trabalho muito agradável, né, 
porque a gente viu o resultado e está vendo o resultado hoje, do 
tecnólogo, e posso dizer a você que teve um período, até a questão 
da evasão, de não ter formados, que o curso quase fechou. O curso 
quase fechou. E não ter entrada, não ter interesse, então a gente 
sofreu um pouquinho (CoordTelecomIFF). 
 

 Esses depoimentos remetem à constatação feita no momento de análise das 

políticas públicas que o movimento inicial de oferta dos CSTs se deu com a 

justificativa de que era uma necessidade do mercado de trabalho, mas que a falta de 

políticas de implantação e articulação com o próprio mercado e outras instituições 

levaram a uma grande rejeição, tanto no campo profissional quanto no acadêmico. 

Esse panorama começou a mudar apenas no decorrer dos anos 2000 com o 

desenrolar de uma série de ações desenvolvidas pelo governo federal para valorizar 

a formação dos tecnólogos. 

 As dificuldades encontradas pelos egressos dos CSTs chegaram a gerar um 

movimento de retorno ao ensino superior em busca de “complementar” sua 

formação em cursos de bacharelado com o objetivo obter um diploma reconhecido 

que pudesse garantir uma melhor colocação profissional e o prosseguimento dos 

estudos em nível de pós-graduação. Um movimento semelhante ao dos engenheiros 

operacionais que buscaram complementação para engenheiro pleno dada a pouca 

aceitabilidade dos cursos de engenharia operacional no mercado na década de 

1970. 

 Pelos relatos, esse movimento de busca de complementação de formação 

pelos tecnólogos, frequente em anos anteriores, era mais intenso nos cursos que 

formam profissionais com registro em conselhos profissionais. Além da dificuldade 

encontrada pelos egressos de todos os cursos em dar continuidade aos seus 

estudos, a dificuldade na obtenção de registro profissional nos órgãos de classe e a 

atribuição de funções restritas alimentavam esse movimento para complementação 

da formação em outro curso mais tradicional. Segundo os coordenadores 

entrevistados, atualmente isso parece não existir mais. O depoimento do 

coordenador do CST em Design Gráfico da UNESA ajuda a compreender essa 

situação: 
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O que acontecia aqui, muito, era os alunos terminarem os curso de 
graduação tecnológica e depois complementarem no curso de 
Design. Entendeu? Isso acontecia muito. [...]Eu vejo da seguinte 
maneira, isso é opinião minha: no início do curso de graduação 
tecnológica quando ainda existia resistência no mercado de trabalho, 
nas instituições de ensino para a pós-graduação, então eles queriam 
complementar para pegar o diploma de bacharelado. Entendeu? Eu 
vejo dessa forma. E eu acho que isso também não vai ter muito 
futuro não. Porque a coisa mudou bastante já. [...]É o que eu falo 
com os meus alunos: Esquece tudo. Vocês tem que ter portifólio. 
Quando a gente vai para o mercado de trabalho, o que o mercado 
quer ver é o portifólio. O que você já fez, cadê os seus trabalhos, 
entendeu? Eu mesmo quando estava no mercado de trabalho nunca 
levei meu diploma para lugar nenhum. Agência de publicidade, nunca 
apresentei meu diploma. Nós somos artistas. [...]Mostrava o meu 
portifólio pra ele. Na minha época não tinha nem computador. Abria 
aquela pasta enorme com os nossos trabalhos. Tem isso, isso, isso... 
E isso aí... O que o mercado quer ver é o portifólio. Esse nosso aluno 
aí. O cara chega no mercado e diz eu ganhei o leão de prata em 
Cannes. Quer mais o que? [...]É o mais importante na nossa área 
(CoordDesignUNESA). 
 

 A fala do coordenador do CST em Design Gráfico do IFF também relata essas 

dificuldades, apesar de atuar em outra região do Estado do Rio de Janeiro, levando 

a constatação de que não se tratava de um problema localizado, mas de grande 

extensão, no contexto geral da oferta dos cursos de graduação tecnológica: 

 
E a única preocupação que eu já vi de aluno é ele não conseguir, o 
diploma dele não ser válido pra ele fazer um mestrado, que isso 
também cai por terra porque hoje a gente já tem uma aceitação, né. 
Eu lembro que nós tivemos um aluno que teve problema com a 
UENF, no tempo que a UENF tinha essa... E aí eu acho que também 
foi resolvido e tal posteriormente. Mas a gente não tem muito esse 
movimento não.[...] A nossa profissão, ela não é muito vista ou 
julgada quanto profissional pela sua formação acadêmica. O que é, 
de um lado a gente percebe, né, que é negativo porque também 
dependendo da pessoa ela se acomoda com o conhecimento que ela 
tem. O que faz a contratação do profissional desse é o que na 
verdade é a verificação do seu portfólio, né. A sua capacidade. E aí a 
gente até conversa isso com os alunos: no mercado os trabalhos 
acadêmicos são considerados. Então o que a gente sempre deixa 
muito claro, gente ao desenvolver o trabalho pense que isso pode ser 
e vai ser aceito como um passaporte pra vocês numa empresa. 
Então isso a gente sempre direciona. Eles não têm muito problema 
nesse sentido, ah porque é bacharelado ou não... (CoordDesignIFF). 
 

 Apesar de não observar esse movimento atualmente, esse coordenador 

ressalta a importância da área ter iniciado a oferta de um curso de pós-graduação 

lato sensu na instituição, pois se transformou em uma garantia imediata de 

aceitação para a continuidade de estudos dos alunos do CST em Design Gráfico: 
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A pós-graduação trouxe uma segurança para os alunos daqui, 
porque uma coisa que eu observo sempre e foi até contribuiu muito 
pra evasão. Porque o aluno hoje, até ontem mesmo eu estava 
conversando com uma aluna que falou: Eu preciso formar porque eu 
preciso fazer a pós. Então ter uma pós aqui ajudou muito nesse 
sentido, porque eles sabem que eles podem continuar 
(CoordDesignIFF). 
 

 Na área de telecomunicações, que também viveu esse movimento de 

migração após a conclusão do curso, hoje parece estar ocorrendo um novo 

movimento no sentido inverso: da migração de alunos dos cursos de engenharia 

para os cursos de tecnologia. A fala do coordenador do CST em Redes de 

Telecomunicações da UNESA retrata isso: 

 
O que eles falam é o seguinte. Muitas vezes eles querem saber o 
seguinte: curso de graduação tecnológica isenta quantas disciplinas? 
Aí eu falo: isenta 20 disciplinas na engenharia. Se você vê, são um 
ano e meio. Agora, são disciplinas pesadas. A carga horária é maior 
que as da engenharia. Agora, é mais fácil hoje em dia o da 
engenharia vir pra cá. Primeiro: custo. Segundo: velocidade. 
Terceiro: empregabilidade. Esperar cinco anos, eles têm condição de 
realizar. No PAN Americano, eu montei o PAN Americano, eu 
arranjei emprego para 100 alunos aqui. Entre emprego e estágio. 
Que as empresas não tinham, não tem mercado nessa área. Aí 
tinham duas empresas querendo. Uma da OI e a outra da Embratel, 
que era a Liga. (Se referindo a empresas terceirizadas). Mandei 
currículo e a maior parte foi contratada. E dessa quantidade de 
pessoas a maior parte era tecnólogo, engenheiro ou não tem 
isso? Não. A maior parte não tinha nem concluído. Pegou gente do 
primeiro, segundo, terceiro, quarto... tinha gente que já tinha 
concluído. Mas de qual curso? Do tecnólogo ou da engenharia? 
Não. Do tecnólogo.  O senhor acha que o mercado hoje está 
melhor para o tecnólogo do que para o engenheiro de 
telecomunicações? Não tenha dúvida. Vide a Embratel. É porque é 
aquele esquema: hoje, o que define o mercado de engenharia é o 
seguinte, o curso é reconhecido em várias grandes empresas. Não 
tem questão. Só que o engenheiro não vai receber o salário mínimo 
do CREA, então ele vai ter que se adequar com o salário como se o 
outro de graduação tecnológica recebeu. O que difere é o seguinte, 
conhecimento e a experiência adquirida (CoordTelecomUNESA). 
 

 Ainda nessa fala do coordenador do CST em Redes de Telecomunicações, 

destacam-se os motivos para o movimento reverso que foi identificado, que refletem 

algumas vantagens dos CSTs frente aos de engenharia na área: o custo, a 

velocidade (tempo de formação) e a empregabilidade. À medida que os problemas 

de continuidade de estudos dos tecnólogos são resolvidos e a empregabilidade 

aumenta, também tende a aumentar a procura por esses cursos, garantindo uma 

melhora substancial nos seus indicadores no cenário do ensino superior brasileiro, 
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conforme apresentado e discutido na Introdução desta tese. Recuperando dados do 

Censo da Educação Superior 2013, “embora o bacharelado possua maior número 

de cursos, o tecnológico alcançou maior percentual de crescimento (24,5%) de 2010 

a 2013, enquanto o bacharelado cresceu somente 7,9%” (BRASIL, 2015a, p. 19). 

 Os dados coletados nessa pesquisa reforçam a hipótese levantada no Censo, 

que afirma: “O fato de os cursos tecnológicos possibilitarem uma formação mais 

rápida e integrativa do tipo ‘educação, trabalho, ciência e tecnologia’ pode ter 

contribuído para aumentar a sua demanda” (BRASIL, 2015a, p. 19). Pelo verificado 

nos depoimentos analisados, incluem-se nesses motivos o custo (quando se tratar 

de uma instituição privada) e a empregabilidade como fatores de aumento dessa 

demanda. 

 Em relação à empregabilidade, a análise do perfil dos egressos dos cursos 

pesquisados contribuiu para outra constatação: a contratação dos tecnólogos 

aumentou nos últimos anos, mas já houve casos no início da oferta que eles não 

conseguiam emprego e muitas vezes eram admitidos como técnicos ou com outras 

funções incompatíveis com o ensino superior, tal como relatado em Ciavatta (2013). 

O depoimento do coordenador do CST em Sistemas de Telecomunicações do IFF 

fornece alguns elementos dessa constatação, também confirmada pelo coordenador 

do CST em Design Gráfico da UNESA: 

 
Voltando lá atrás. Quando o curso era novo, né, a maioria das 
empresas não reconhecia, então o tecnólogo estava no mercado de 
trabalho, mas recebendo e atuando como técnico. Hoje o mercado 
está reconhecendo e está ganhando como superior e trabalhando 
como superior. Então a gente já teve os dois lados. Já tivemos 
(CoordTelecomIFF). 
 

 O coordenador do CST em Design Gráfico do IFF traz ainda outro elemento 

para essa análise: devido à área de design não possuir conselho profissional, muitas 

vezes os egressos do CST não são contratados especificamente como tecnólogos 

em design, podendo ter outras funções correlatas, como programador visual 

(exemplo citado por ele como cargo de nível superior da carreira técnico-

administrativa do IFF que permite o ingresso de profissionais do CST em Design 

Gráfico). Nesse aspecto, a 3ª edição do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores 

de Tecnologia (BRASIL, 2016a), conforme análise empreendida na unidade anterior, 

traz a inclusão de informações importantes para a valorização dos tecnólogos: as 

ocupações CBO associadas e os campos de atuação, o que deve orientar melhor os 
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processos de contratação e dar mais visibilidade à atuação dos profissionais 

egressos. No caso deste CST, as ocupações CBO associadas que foram listadas no 

catálogo são: 2623-30 - Diretor de arte, 2624-10 - Desenhista industrial gráfico 

(designer gráfico) e 2624-10 - Tecnólogo em design gráfico. 

 Ainda segundo o coordenador desse curso, os seus egressos tem conseguido 

uma boa colocação no mercado, e em alguns casos ocupações de destaque: 

 
Olha, uma coisa que nós conseguimos perceber, e isso pra gente é 
muito satisfatório, que os alunos do curso, eles assim, 
revolucionaram o mercado no sentido do que é fazer design. 
Antigamente você tinha em Campos escritórios de publicidade ou 
que vendiam anúncios, etc e tal. A gente percebe que tem hoje muito 
escritório formado por ex-alunos, né, ou que maciçamente trabalham 
ex-alunos. Eu posso falar com você que nenhum dos escritórios hoje 
em Campos não tem um ex-aluno do IFF, né, atuando. E a gente 
percebe que os alunos hoje que tem coragem de sair daqui pra fora, 
eles estão se dando muito bem. Nós temos hoje esses dois alunos 
na Globo, nós temos uma aluna no Maurício de Souza, nós temos 
um aluno que ganhou esse prêmio que foi a identidade visual dessa 
vinda do Papa, e foi convidado para trabalhar na Bélgica, e está na 
Bélgica hoje. Nós temos alunos que ganharam... Tem um aluno que 
já ganhou dois prêmios na Bienal Nacional de Design. Então assim, a 
gente percebe que há uma... eu brinco sempre com esses alunos, é 
só uma questão mesmo de coragem. Vocês têm conhecimentos... Eu 
tenho um aluno que começou aqui em Campos, hoje ele está na 
Globo de São Paulo. Foi trabalhar num escritório em Niterói, ele 
chegou lá, diz ele que no primeiro mês de trabalho pela capacidade 
dele foi nomeado diretor de arte, porque ele viu que lá as pessoas 
não trabalhavam com tanta dedicação no sentido até de embasar 
suas ideias, né. Ele foi para fora do país se não me engano, voltou, e 
hoje mora em São Paulo e foi contratado pela Globo. Então quer 
dizer, a gente percebe que há uma entrada, há uma entrada deles no 
mercado. Entendeu? (CoordDesignIFF).  
 

 Também tratando da empregabilidade, o coordenador do CST em Redes de 

Telecomunicações da UNESA destacou uma dificuldade vivida pelo setor de 

telecomunicações naquele momento da entrevista, o que estava gerando alta taxa 

de desemprego, dificultando a entrada dos egressos no mercado de trabalho: 

 
Telecom talvez seja uma das áreas que está sofrendo mais nesse 
mercado. A Oi mandou 2.000 e a TIM 1.000. Gente boa... Esse aluno 
que falei contigo, o moleque é excelente. Quando fiquei sabendo, 
está de brincadeira! O cara falou, não, ele ficou desempregado... 
Manda o currículo dele. Mandei lá para a Embratel, desci ontem e 
encontrei com ele e já estava empregado. Tudo bem, por três meses. 
(se referindo a um trabalho temporário para as olimpíadas) Mas 
isso tem um peso muito grande no currículo. Por que? Primeiro lugar, 
o cara checa a tua vida toda no sistema de segurança nacional. Se 
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tem passagem na polícia... Entrou? E a Embratel tem uma peneira 
muito boa para ver a qualidade dos alunos, dos profissionais que 
estão entrando. Eu já botei uns 12 ou 14 lá. Ele ainda vai mandar 
mais dois amigos dele (CoordTelecomUNESA). 
 

Apesar de fornecerem esses dados sobre os seus egressos, os 

coordenadores afirmaram que não existe um trabalho permanente de 

pesquisa/acompanhamento deles. No entanto, como o grupo de Design Gráfico da 

UNESA pretendia implantar um curso de pós-graduação lato sensu, fizeram uma 

pesquisa com ex-alunos do curso no intuito obter suas impressões sobre o CST que 

cursaram, sua atuação profissional depois de formados e se teriam interesse de 

retornar à instituição para dar continuidade aos estudos. A pesquisa foi realizada a 

partir do envio de questionário por e-mail, no ano de 2015, e contou com a resposta 

de 96 ex-alunos. Das 11 questões formuladas51, algumas que contribuem para traçar 

o perfil desses alunos egressos e sua empregabilidade terão seus resultados 

apresentados a seguir. 

A maioria dos 96 egressos entrevistados atua na área há mais de 10 anos 

(40,6%); 34,4% atuam entre 6 e 10 anos; 21,9% atuam entre 2 e 5 anos e apenas 

3,1% atua há 1 ano (UNESA, 2015). 

Desse mercado de atuação, a maioria atua em empresas com número 

reduzido de designers contratados. Ao serem perguntados quantos profissionais da 

área de design atuavam aonde eles trabalham, 43,7% responderam que são de 2 a 

5 profissionais; 30,2% que é apenas 1 profissional (indicando uma possível atuação 

em empresas de outras áreas que não têm o design como atividade fim); 10,4% 

atuavam em empresas que possuem de 11 a 20 profissionais de design; 9,4% em 

empresas com mais de 20 profissionais e 6,3% em empresas com 6 a 10 

profissionais de design (UNESA, 2015). 

Em outra questão, ao serem perguntados como percebem o mercado para 

profissionais de design gráfico no Rio de Janeiro, em uma escala que variava de 1 

(muito difícil) a 5 (muito promissor), o resultado revelou que boa parte dos 

entrevistados (45) consideram que o mercado não está muito difícil nem muito 

promissor, conforme apresentado na Figura 1. 

 

                                                           
51 Nenhuma questão foi condicionada como obrigatória, ficando facultada ao egresso a escolha por 
responder ou não. Isso explica a participação de um número menor que 96 alunos em algumas 
questões. 
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Figura 1 – Percepção do mercado para profissionais de Design Gráfico no Rio de 
Janeiro 

 Escala  

 1 2 3 4 5  

Muito 

difícil 
O O O O O 

Muito 

promissor 

 19 23 45 6 3  

 Opção dos entrevistados  

Fonte: UNESA (2015) 
 

 O fato de não considerarem o mercado tão promissor talvez justifique o 

desejo de grande parte dos entrevistados sair do Rio de Janeiro para trabalhar 

(52,6%). Entre os demais, 33,7% não pretendem sair; 9,5% já estão em outro 

Estado ou país e 4,2% já saíram e retornaram. Dos 96 entrevistados, um não 

respondeu a essa questão (UNESA, 2015). 

 Para analisar diretamente a formação oferecida pelo curso, os ex-alunos 

foram perguntados sobre como classificariam a relevância do CST em Design 

Gráfico da UNESA para sua carreira. A maioria tende a classificar como muito 

satisfatório, conforme os resultados apresentados na Figura 2: 

 
Figura 2 – Relevância do CST em Design Gráfico para sua carreira 

 Escala  

 1 2 3 4 5  

Muito 

insatisfatório 
O O O O O 

Muito 

satisfatório 

 2 1 15 42 36  

 Opção dos entrevistados  

Fonte: UNESA (2015) 
 

E corroborando com a percepção do coordenador, 59 dos 96 entrevistados 

tem interesse em fazer uma pós-graduação em Design Gráfico na UNESA. Dentre 

os motivos que levaram os demais 37 egressos a afirmarem não haver tal interesse, 

está o fato de já terem cursado antes em outra instituição de ensino, conforme 

observações de outros itens da pesquisa. 
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Pelos dados apresentados, constata-se um bom grau de satisfação dos 

alunos com o curso e uma expressiva empregabilidade, apesar de não considerarem 

o mercado muito promissor no momento da entrevista. 

 Essa avaliação mais atual contrasta com as dificuldades verificadas, 

sobretudo na oferta desses cursos nas décadas de 1970 a 1990 e início dos anos 

2000, resultados de uma política que previa uma formação que era superior, mas 

que não garantia a partir das definições legais um diploma equivalente ao de 

graduação, o que levou a formação de tecnólogo ser considerada pelo mercado uma 

formação intermediária. 

 Contrasta também com a constatação de Ciavatta (2013) a partir de um 

estudo realizado pela Analítica Consultoria (2008)52, patrocinado pela Confederação 

Nacional da Indústria (CNI), pelo Sistema “S” e pela Confederação dos Engenheiros 

e Arquitetos (CONFEA), sobre o mercado de trabalho para engenheiros e 

tecnólogos. 

 
Quanto ao lugar dos tecnólogos no mercado de trabalho, os 
pesquisadores ponderam que “a indústria brasileira vem enfrentando 
o problema da mão de obra qualificada para postos intermediários, 
de chefia e supervisão – algo como os antigos mestres de diversas 
áreas – com níveis de formação e atualização adequados” (Analítica 
Consultoria, 2008, p. 40). Pomos em questão esta comparação com 
os antigos mestres, porque esses deveriam ter um conhecimento 
abrangente da área de trabalho, obtido com a experiência 
prolongada para o domínio de um ofício ou profissão, o que contradiz 
a formação do tecnólogo, do qual se espera aprendizado e 
desempenho com menos tempo de preparação (CIAVATTA, 2013, p. 
283). 
 

 A partir das constatações desta tese, os CSTs pesquisados ofertam uma 

formação profissional abrangente na sua área de atuação, contemplando teoria e 

prática, trabalho manual e intelectual, estando aptos e de fato ocupando estes 

postos de trabalho de chefia e supervisão colocados em questão por Ciavatta (2013) 

devido ao curto tempo de preparação. 

 Essa questão é mais um indício de que a partir das diversas políticas 

desenvolvidas nas últimas décadas o panorama mudou, sendo os CSTs atualmente 

reconhecidos legalmente como cursos de graduação e tendo maior aceitabilidade 

tanto no mundo acadêmico quanto no profissional. Apesar desses avanços, ainda 

                                                           
52 ANALÍTICA CONSULTORIA. Mercado de trabalho para o engenheiro e o tecnólogo no Brasil. 
2008. Disponível em: <http://www.techoje.com.br/bolttools_techoje/files/arquivos/ 
Mercado_de%20Trabalho_Engenheiro_Abr13.pdf>. Acesso em 17 jun. 2017. 
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merecem atenção as discussões com os conselhos de classe, a disputa por espaço 

de atuação com outros profissionais e o pleito por uma formação ampliada e de 

qualidade, que garanta uma visão mais completa da área de atuação. O depoimento 

do coordenador do CST em Design Gráfico da UNESA, que atua na instituição 

desde a época dos cursos sequenciais, enriquece e ilustra um pouco desse 

movimento de transformação do modelo nacional: 

 
Eu acho que foi uma coisa que começou no final da década passada, 
em 97 e que evoluiu muito e atendeu muita gente, não só na parte da 
área de design, mas na área de TI principalmente. Eu acho que foi 
uma coisa muito importante.  E aí até com algumas políticas 
públicas que acabaram reforçando essa formação. O senhor 
falou de as vezes não poder dar continuidade aos estudos, hoje 
o senhor já vê que isso facilitou? Já, sem dúvida. Quando 
começou ele era o curso politécnico que era considerado um curso 
sequencial, e depois eles viram o, o governo, o próprio MEC viu que 
era uma coisa que cresceu, que atendia muita gente no mercado de 
trabalho. Então eles passaram, mudaram para um curso de 
graduação. Os alunos que já tinham feito o sequencial puderam fazer 
as disciplinas para complementar e ter o diploma de graduação 
tecnológica.  Eles saiam com diploma de curso técnico? Não. Era 
curso sequencial. Curso superior sequencial. Entendeu? Aí acabou 
com isso. Aí passou a ser graduação tecnológica e no Brasil hoje 
existem essas duas graduações, tecnológica e bacharelado, e as 
licenciaturas, né. E os alunos que tinham feito sequencial tiveram 
essa oportunidade de fazer as disciplinas, completar a carga horária 
para ter o diploma de graduação tecnológica. E foi um sucesso até 
hoje. A Estácio foi a instituição que comprou esse projeto logo e teve 
um resultado excelente (CoordDesignUNESA). 
 

O modelo ofertado inicialmente foi legalmente alterado ao longo dos anos, 

mas será que os CSTs ainda são vistos pelos coordenadores como uma formação 

intermediária? Uma formação intermediária aos cursos de bacharelado? 

 

 

4.6. Cursos Superiores de Tecnologia: uma formação intermediária? 

  

Ao contrário de Brandão (2013), os coordenadores entrevistados 

compreendem que a formação promovida pelos CSTs não é intermediária. Segundo 

eles, é uma formação que prepara tanto para atuar no mercado quanto para dar 

prosseguimento nos estudos em nível de pós-graduação. E ainda possuem a 

vantagem de serem cursos muito mais profundos em determinadas áreas do que os 
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cursos de bacharelado. É o caso da área de design. Segundo o coordenador do 

CST em Design Gráfico da UNESA, 

 
O curso de graduação tecnológica em design gráfico é um curso 
muito mais profundo e o aluno sai muito mais preparado para o 
objetivo do curso que é projeto em comunicação visual. [...] Pra você 
ter ideia aqui a gente já teve aluno... Já tivemos aluno que, ainda 
aluno, nem se formado tinha, ganhou leão de prata em Cannes. Nós 
tivemos alunos que já ganharam diversos concursos de prefeitura, de 
órgãos públicos. Tivemos alunos classificados em 1º lugar em 
diversos concursos, como casa da moeda. [...] Aqui é bem mais 
focado em comunicação visual, coisa que não acontece no curso de 
design que tem uma abrangência maior, com disciplinas de design 
de moda como eu falei anteriormente, né. De moda, de produto, 
desenho técnico... e a gente pro mercado de trabalho, para mercado 
de trabalho de comunicação visual o nosso aluno sai mais bem 
preparado (CoordDesignUNESA). 
 

 Para o coordenador do CST em Redes de Telecomunicações da UNESA, as 

formações de engenharia e de tecnologia são do mesmo nível e tem objetivos 

diferentes: a primeira mais ligada ao desenvolvimento de produtos e a segunda para 

lidar com as tecnologias aplicadas e o setor de serviços em diferentes campos: 

 
Para mim é do mesmo nível.  Aquele esquema: o mercado de 
trabalho está precisando de profissionais qualificados naquela área 
específica. Ponto. A engenharia vai ter profissionais mais para 
desenvolver. Por que? Porque tem uma base matemática muito mais 
apurada. Mas o mercado, o que ele quer? Ele quer profissionais 
específicos naquela área. Não adianta ser PHD em 
eletromagnetismo, em engenharia de telecomunicações ter 2 ou 3 
disciplinas voltadas para essa parte de magnetismo se o mercado 
não trabalha com isso. É mais para desenvolver raciocínio 
(CoordTelecomUNESA). 
 

 Importante destacar no depoimento deste coordenador, que também atua no 

mercado de telecomunicações, a diferenciação entre os dois perfis de formação, não 

sendo estabelecida por ele uma diferenciação de um curso como de primeira linha 

destinado a funções mais nobres e outro de segunda dedicado a funções 

intermediárias. No entanto não podermos desconsiderar as transformações do 

mercado visando a majoração dos lucros a partir da exploração de trabalhadores, o 

que inclui a criação de novas profissões ou postos de trabalho conforme identificado 

anteriormente. E essas transformações associadas às disputas de categorias de 

trabalhadores por maiores espaços de atuação contribuem para o estabelecimento 

de parâmetros de diferenciação entre os perfis no próprio campo de trabalho, 

compondo o cenário de competição criado pelo capital. 
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Ainda no bojo de questionamento da formação superior de tecnologia como 

uma formação intermediária, destaca-se o depoimento do coordenador do CST em 

Design Gráfico do IFF, pois é ex-aluno do curso que atualmente coordena. O 

coordenador do CST em Sistemas de Telecomunicações também é egresso do CST 

que atualmente coordena no IFF. 

 
Eu não acho. Eu não considero porque eu sou formada numa área, 
né, eu sou tecnóloga. [...] É claro que, com as especialidades das 
profissões, você encurta essa formação. Né? Eu por exemplo me 
coloco no papel de que eu tive uma formação que me embasou para 
trabalhar no mercado e tive a oportunidade de ter um crescimento 
porque eu desejei posteriormente. [...] E se você vir que nas 
diretrizes dos cursos de tecnologia, ela já prevê fomentar o aluno à 
continuidade. Né? Ele não diz que ele tem que parar ali. Não acho 
que ninguém tem que parar, nem a pessoa que faz bacharelado. 
Então eu não vejo isso como intermediário (CoordDesignIFF). 
 

 Outro ponto ligado a essa caracterização da formação, o tempo mínimo 

proposto para a integralização dos cursos de graduação tecnológica, também foi 

abordado na entrevista. O objetivo era saber se o tempo destinado à formação em 

cada curso era suficiente para alcançar os objetivos propostos. 

 Dos quatro cursos pesquisados, três possuem previsão de integralização de 

três anos (6 períodos letivos) e apenas um tem previsão de formação em dois anos 

e meio (5 períodos) – caso do CST em Design Gráfico da UNESA. 

 Os coordenadores dos três cursos com duração de três anos julgam esse 

tempo suficiente para a formação proposta. Já o coordenador do CST em Design 

Gráfico da UNESA, curso que é integralizado em dois anos e meio, acha o tempo de 

formação curto, sendo o ideal trabalhar os conhecimentos com mais calma em três 

anos. Para ele, esse tempo muito curto é uma coisa errada que já vem do MEC: 

 
É aqui que a gente fala, uma coisa já vem errada do MEC, né. Eu 
acho que não. Eu acho que a gente precisava aí de mais um período 
pelo menos para a gente poder trabalhar algumas coisas com mais 
calma. Até disciplinas que tem quatro tempos, dividia, botar dois 
tempos num período e dois tempos no período depois... Entendeu? 
Que a gente não consegue. Então fica muito puxado para o aluno 
com quatro tempos num período só. Então eu acho que o ideal seria 
mais um período pelo menos. [...] De seis períodos, de três anos 
(CoordDesignUNESA). 
 

 Pelo depoimento desse coordenador, a necessidade inicial seria de mais 

tempo para a integralização do curso, não necessariamente de uma maior carga 

horária. Com um maior tempo para a formação, os assuntos poderiam ser 
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abordados em um intervalo maior de tempo, facilitando o entendimento, o 

amadurecimento e o aprendizado do aluno. E apesar do questionamento do 

coordenador ser a respeito do tempo de integralização e não explicitamente da 

carga horária, este é um ponto de muita diferença entre os cursos no catálogo 

nacional do MEC. São previstos cursos com 1600h, 2000h e 2400h.  

Os cursos da área de telecomunicações analisados possuem regulamentação 

em conselhos profissionais e têm as cargas horárias mínimas mais elevadas, de 

2400h. Já os cursos Design Gráfico não possuem regulamentação de conselho de 

classe e têm carga horária mínima bem inferior, de 1600h. Isso significa que alguns 

CSTs chegam a ter apenas cerca de 66% da carga horária de outros, o que também 

ocorre no universo dos cursos de bacharelado. 

De acordo com o Parecer CNE/CES n. 8, de 2007 (BRASIL, 2007a), e sua 

respectiva Resolução n. 2 (BRASIL, 2007b), os cursos de bacharelado na 

modalidade presencial são divididos em cinco grupos de diferentes cargas horárias e 

tempo de integralização, a saber: 

 
a)Grupo de Carga Horária Mínima de 2.400h: Limites mínimos para 
integralização de 3 (três) ou 4 (quatro) anos.  
b)Grupo de Carga Horária Mínima de 2.700h: Limites mínimos para 
integralização de 3,5 (três e meio) ou 4 (quatro) anos.  
c)Grupo de Carga Horária Mínima entre 3.000h e 3.200h: Limite 
mínimo para integralização de 4 (quatro) anos.  
d)Grupo de Carga Horária Mínima entre 3.600 e 4.000h: Limite 
mínimo para integralização de 5 (cinco) anos.  
e)Grupo de Carga Horária Mínima de 7.200h: Limite mínimo para 
integralização de 6 (seis) anos (BRASIL, 2007b, p. 1). 

 
 Os cursos de bacharelado em Design exigem a carga horária mínima de 

2.400h, por exemplo, podendo ser integralizados entre 3 e 4 anos. Já os cursos de 

engenharia em telecomunicações deverão ter carga horária mínima de 3.600h, 

podendo ser integralizados em até 5 anos. Verifica-se, da mesma forma que nos 

CSTs para os casos dessas duas áreas, que os cursos de bacharelado da área de 

Design chegam a ter cerca 66% da carga horária da engenharia de 

telecomunicações. 

Deve-se frisar que se trata de um mínimo obrigatório que pode ser superado 

pelas as instituições de ensino, já que possuem autonomia para construir o seu 

projeto pedagógico com as cargas horárias consideradas suficientes para a 

integralização do curso com qualidade, no tempo que julgarem adequado, de acordo 
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com a legislação em vigor. Destaca-se também que nesse cenário de diferentes 

exigências de carga horária mínima de acordo com as áreas de formação, é possível 

a oferta de um curso de bacharelado em Design com 2.400h e tempo de duração de 

três anos, ou seja, com carga horária e tempo de duração similares aos CSTs da 

área de Telecomunicações investigados. Influenciada por diferentes paradigmas e 

disputas localizadas, a definição de diferentes cargas horárias mínimas para cada 

área de oferta constitui um ponto contraditório que também requer atenção e 

estudos que analisem de fato a pertinência dos parâmetros adotados como 

suficientes (ou não) para o desenvolvimento de uma educação superior de 

qualidade. Se considerarmos que em qualquer curso superior é fundamental o 

desenvolvimento de conhecimentos básicos que contemplem uma formação 

intelectual, humana e cultural, além do estudo da ciência e da tecnologia em cada 

área de aplicação, essa diferença de 44% entre determinados cursos parece indicar 

incoerências na essência das definições legais. 

No caso dos cursos analisados nesta pesquisa, observa-se uma grande 

diferença entre a carga horária dos CSTs em Design Gráfico: o do IFF prevê a 

duração mínima de três anos para integralizar a carga horária total de 2.083 horas; 

já o da UNESA prevê a duração mínima de dois anos e meio para integralizar a 

carga horária total de 1.724 horas. Embora os dois cursos atendam o requisito 

mínimo do MEC, a instituição pública define uma carga horária bem maior, o que 

pode evidenciar uma tendência de oferta de cursos mais curtos e de menor custo 

como diferencial de mercado nas instituições privadas de ensino superior. 

 Nos CSTs da área de telecomunicações analisados não existe grande 

diferença entre as cargas horárias adotadas: o de Sistemas de Telecomunicações 

do IFF tem a carga horária mínima obrigatória de 2466 horas e o de Redes de 

Telecomunicações da UNESA de 2477 horas, devendo ser cumpridas em três anos 

nos dois casos. Por serem cursos com carga horária mínima prevista de 2.400h, o 

aumento desse quantitativo nas instituições implicaria na necessidade de acréscimo 

de mais um semestre letivo, o que tornaria os cursos mais longos e sem um dos 

seus principais atrativos: a formação em nível de graduação em até três anos. No 

caso da universidade particular, implicaria ainda em maior custo para o aluno. 

 Para o coordenador do CST em Design Gráfico do IFF, a formação em até 

três anos permite ao aluno concluir seu curso com qualidade e já ingressar no 
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mercado e ainda cursar uma pós-graduação lato sensu, o que não seria possível no 

mesmo intervalo de tempo se tivesse escolhido cursar o bacharelado: 

 
Na atuação do mercado, numa profissão que eles nem exigem que 
tenha formação, eu entendo que eles saem preparados. Mas acredito 
também, como eu falei com você, que se eu tenho o objetivo de 
expandir hoje o meu conhecimento, por exemplo, eu fiz o curso aqui 
obviamente numa instituição pública você tem as greves, mas eu fiz 
e fiz mais um ano de pós-graduação. Então quer dizer, eu tive um 
tempo de estudar e de conseguir estar no mercado. Que eu acho que 
isso é bem importante e o que a gente fica mais assim, quando a 
gente começa a falar os cases de sucesso do curso, que nós temos 
aluno na Globo, né, hoje nós temos alunos no Maurício de Souza, 
nós temos aqui cinco alunos que vieram do Ciências sem Fronteiras, 
né, que conseguiu estudar lá, Então a gente percebe que você 
consegue dar uma continuidade (CoordDesignIFF). 
 

 Outra questão referente ao tempo de duração do curso é se o mesmo seria 

suficiente para oferecer atividades de pesquisa e extensão, além das atividades 

regulares de ensino. A falta de preparação para a pesquisa acadêmica/aplicada, 

inclusive, é um dos aspectos que levam Brandão (2013) a afirmar que os CSTs 

promovem uma formação intermediária. 

 Os coordenadores dos CSTs do IFF afirmaram ser possível desenvolver o 

ensino, a pesquisa e a extensão nos cursos e confirmaram que já fazem isso, 

oferecendo para os alunos diferentes tipos de bolsas para a participação nos 

projetos. Os dados fornecidos no seu PDI e nos PPCs já indicavam essa 

possibilidade e efetivação dentro de uma concepção de educação que considera o 

ensino, a pesquisa e a extensão como indissociáveis. 

O coordenador do CST em Sistemas de Telecomunicações destacou que o 

curso consegue promover e incentivar as atividades de pesquisa e extensão, mas 

que às vezes ocorre renovação ou substituição dos alunos bolsistas antes do 

término do projeto: 

 
A gente consegue ter início desses projetos, mas o resultado final 
com esses três anos... É porque eu estou querendo te dizer o que: 
entra um aluno, o aluno está fazendo um projeto com um professor, 
como já existem bolsas de projetos de capacitação, monitoria, tem 
projetos científicos, entre outros projetos. Então os alunos se 
inscrevem, né, fazem entrevista, passam e vão fazer isso na prática 
lá fora. Então eles começam. Muitos começam a fazer parte desse 
projeto, no meio do caminho eles saem porque conseguiu um 
emprego, né, na área de tele, então esse aluno acaba não vendo o 
que ele realmente iniciou (CoordTelecomIFF). 
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 Já na UNESA, confirmando as constatações iniciais através da análise do PDI 

e dos PPCs, as atividades de pesquisa e de extensão ainda não são desenvolvidas 

de forma sistemática nos cursos de graduação tecnológica. No caso do CST em 

Design Gráfico, essas atividades seriam desenvolvidas dentro das próprias 

disciplinas e dos laboratórios a partir de propostas de criação de campanhas, 

principalmente como parcerias/extensão. A atuação dos alunos na pesquisa ainda é 

algo novo, conforme pode ser observado no depoimento do coordenador do curso 

ao ser perguntado se os professores possuem carga horária destinada ao 

desenvolvimento de projetos nessa linha: 

 
É. O que a gente está tentando é isso aí. É professores TI/TP 
(fazendo referência a tempo integral e tempo parcial) que são 
pagos aí pela extensão, pelo setor de pesquisa. Eles pegam uma 
carga de TI/TP, tempo integral ou parcial, pra fazer a pesquisa.  Mas 
isso o senhor não tem ainda, vocês estão tentando... 
Começamos a fazer. Temos o professor que esta nessa pesquisa, 
acho que até está terminando agora. Que é essa de arte mural, de 
arte urbana (CoordDesignUNESA). 
 

 No curso de Redes de Telecomunicações o coordenador levanta outra 

dificuldade para realizar as atividades de pesquisa e extensão: como grande parte 

dos professores atua no mercado e não são contratados com regime de tempo 

integral, acabam não dispondo de tempo para essas atividades além das aulas 

ministradas. Outra dificuldade é o alto custo para realização de pesquisas na área 

de telecomunicações, pois envolve investimento pesado na aquisição de 

equipamentos de ponta: 

 
É difícil. Está aberto, tem professores que tentaram, mas... Tem que 
ter muito tempo. E normalmente as pessoas que estão aí não têm 
muito tempo. O trabalho de pesquisa foi o que eu falei. Nessa área o 
custo é muito elevado. E o grupo está no mercado... Exatamente. E 
a faculdade vai bancar comprar equipamento? Esse é um dos 
problemas que agride. Eu ia montar um grupo de pesquisa. Cheguei 
até a ver um professor sobre a parte de LED, mandar informação via 
LED, mas já quando a gente começou nos equipamentos já viu que 
não tinha condição (CoordTelecomUNESA). 
 

 A restrição ao desenvolvimento da pesquisa e extensão como atividade 

sistemática da graduação parece não ser problema exclusivo dos CSTs na 

instituição, também ocorrendo nos cursos de bacharelado e de licenciatura. Essas 

atividades são mais presentes nos programas institucionais de pós-graduação 
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destinados aos alunos desse nível, mas também absorvendo em alguns casos os de 

graduação através de programa de bolsas. 

 

 

4.7. Organização curricular 

 

 Tratando especificamente da organização curricular dos CSTs pesquisados e 

das suas competências trabalhadas, comparando com os dados analisados dos 

PPCs e das políticas nacionais, os coordenadores de curso foram questionados 

sobre quais são as principais competências e habilidades desenvolvidas nos cursos. 

Todos apontaram competências e habilidades mais gerais, que contemplam de 

forma ampla a atuação do profissional formado. 

No caso do coordenador de Design Gráfico do IFF, o mesmo consultou o PPC 

e citou as que constam neste documento. No entanto, ao concluir sua exposição, 

argumentou que a formação deve ir além das competências tecnológicas: “Então 

assim, na verdade a gente percebe que os objetivos até que a gente mantém no 

PPC, ele necessita de um profissional que não tenha o olhar só tecnológico” 

(CoordDesignIFF). 

Nas respostas dos coordenadores dos outros três cursos, além de citar as 

competências e habilidades que julgavam mais importantes, foi recorrente a menção 

de que essas competências e habilidades são construídas a partir de disciplinas 

teóricas e práticas. Para o coordenador do CST em Sistemas de Telecom do IFF, 

“primeiro vem os conceitos e depois a gente vai pra prática.[...] Com o contexto 

histórico, né, de teoria. A gente traz isso primeiro. Depois é a prática. Mas não é o 

curso inteiro, é com algumas disciplinas, as mais específicas” (CoordTelecomIFF). 

Na mesma linha, o coordenador do CST em Redes de Telecomunicações da 

UNESA afirma que: “Tem aula prática e tem aula teórica. As duas coisas. Tem 

disciplinas que são práticas. Tem disciplina que é só prática; tem disciplina que é só 

teórica e tem disciplina prática e teórica. Dois tempos teoria e dois tempos prática” 

(CoordTelecomUNESA). 

 Tratando um pouco do modo que se dá a relação entre teoria e prática, o 

coordenador do CST em Design Gráfico da UNESA, ainda acrescenta: 
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Sempre tem a parte teórica. Não tem como não ter a parte teórica. 
Então a gente começa com a teoria, as vezes até na mesma 
disciplina, como acontece com história da arte. A gente começa com 
a parte teórica, mas finaliza sempre com eles fazendo alguma 
aplicação, alguma arte visual em cima de uma teoria 
(CoordDesignUNESA). 
 

Nessa temática da relação entre teoria e prática já foram tecidas algumas 

considerações na terceira parte desta tese ao analisar as matrizes dos cursos da 

UNESA e sua composição de carga horária entre aulas teóricas, práticas e de 

campo. A situação encontrada na análise documental foi ratificada no depoimento do 

coordenador de Design Gráfico da UNESA ao responder essa questão sobre as 

habilidades e competências do curso. Ele afirma que: 

 
A gente tem assim, disciplinas teóricas, básicas, que acompanham 
aulas práticas, mas a grande maioria é prática. A carga horária maior 
do curso é prática. Não tem como ser diferente. Temos algumas 
disciplinas que as pessoas olham e pensam teoricamente serem 
teóricas... História do Design... Mas a gente leva para a prática. 
História da arte. Estética e história da arte. Tudo tem toda a sua parte 
teórica, mas desde a pré-história, mas a gente sempre leva para a 
prática para o aluno já praticar mesmo a parte visual e não só a parte 
de história. Design... Design... É... Sociedade e cultura também os 
alunos desenvolvem alguns trabalhos, né... Não dá para fotografar, 
mas isso é um trabalho - nesse momento ele me mostra alguns 
trabalhos dos alunos que estavam na mesa ao lado 
(CoordDesignUNESA). 
 

 Nesta afirmação o coordenador defende que a maioria das disciplinas é 

prática, parecendo querer dar sentido de que a maior parte da carga horária do 

curso é contextualizada, aplicada, específica do currículo, técnica e tecnológica, o 

que poderíamos chamar também de formação interessada. Pelos exemplos 

mencionados por ele fica claro que procuram direcionar mesmo as disciplinas 

teóricas para as aplicações, para a relação com a prática, mas prática não apenas 

significando a habilidade de saber fazer, manipular um instrumento, uma ferramenta, 

mas de vislumbrar a finalidade real do que está sendo estudado e qual a aplicação 

“prática” os assuntos têm. Dessa forma, mesmo as disciplinas teóricas são voltadas 

para a prática, para a reflexão da sua importância na construção do saber fazer. Os 

assuntos são interligados e aplicados de modo que os alunos compreendam o que 

estão estudando e para que estão; aonde e em que momento será importante 

aquele conhecimento. 
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Cabe ainda registrar que apesar desse enfoque voltado para a prática, a 

carga horária destinada à teoria ultrapassa, nos dois cursos da UNESA, a destinada 

às práticas e aulas de campo, conforme pode ser verificado na análise dos PPCs e 

já mostrado anteriormente. No caso dos cursos analisados do IFF, os PPCs não 

apresentam essa divisão do que seria teórico ou prático para mensurar os 

percentuais. Mesmo sem essas informações, fica claro nos depoimentos dos 

coordenadores da instituição federal que a teoria é o ponto de partida dos estudos 

que depois convergem para a prática, refutando a possibilidade de que os cursos 

pesquisados trabalham pouco a teoria e estabelecem seus currículos em grande 

maioria para o saber fazer, para a execução. 

Esse desenvolvimento de saberes que contemplam o ensino tecnológico na 

teoria e na prática, contribuindo para o conhecimento geral de todos os processos 

de produção, conforme identificado nos quatro cursos pesquisados, se aproxima da 

proposta de educação tecnológica de Marx que previa ainda o ensino intelectual e a 

educação física (MARX; ENGELS, 1962 apud MANACORDA, 2007)53 

 Outro ponto verificado nas entrevistas é como se dá o ensino das técnicas e 

das tecnologias nos CSTs. De acordo com o relato dos coordenadores, em todos os 

cursos pesquisados as técnicas e tecnologias são estudadas na teoria e na prática, 

com enfoque na utilização de sistemas. Nenhum dos cursos pesquisados tem como 

finalidade o desenvolvimento de técnicas e tecnologias. 

Segundo o coordenador do CST em Redes de Telecomunicações da UNESA, 

as atividades de desenvolvimento requerem muito tempo e investimento em 

equipamentos de alto custo, um fator limitador, principalmente, em instituições de 

ensino particulares: 

 
Desenvolvimento requer disponibilidade de muito tempo, e ninguém 
tem disponibilidade. E investimento. Tecnologia na área de 
telecomunicações tem que ter equipamento, tem que ter material, e 
isso é difícil. E só em grandes faculdades federais que tem 
flexibilidade e tem verba disponível para desenvolver produtos. 
Particular é muito difícil, principalmente quando é tecnologia que eu 
estou falando. Uma vez eu ia desenvolver um projeto de pesquisa, já 
estava quase certo mas deu... não vingou aqui. Porque eu vou 
precisar de equipamentos, e os equipamentos são muito caros. 
Qualquer coisa que faça dentro de telecomunicações não é com 
multímetro. É com osciloscópios melhores, gerador de frequência e 

                                                           
53 MARX, K.; ENGELS, F. Instruktionen fuer die delegierten des provisorischen zmtralrates zu den ein 
zelnen fragen. In: MARX, K; ENGELS, F. Werke. Vol. XVI. Berlim: Dietz Verlag, 1962. 
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isso são coisas caras. Quer dizer, não é uma coisa que dá para 
comprar (CoordTelecomUNESA). 
 

Também foi identificado um grande movimento de renovação tecnológica nas 

áreas de atuação dos cursos, o que exige alterações nas matrizes curriculares 

constantemente e contato com empresas do setor para visitas técnicas e aulas de 

campo de modo a ter acesso a tecnologias de ponta que ainda não estão 

disponíveis nos laboratórios de ensino, seja pelo alto custo ou pela grande 

“rotatividade” tecnológica. O coordenador do CST em Design Gráfico da UNESA 

destaca esse aspecto da evolução e a dificuldade de acompanha-la: 

 
Isso aí é um problema... Mudando-se currículo, porque o 
desenvolvimento tecnológico hoje é uma coisa tão acelerada, tão 
rápida, e as vezes a gente tem que atualizar a matriz curricular, né. 
Então muda-se a matriz e a gente tem que estar sempre atento ao 
que vem acontecendo, né. Principalmente na parte de produção 
gráfica, né, que hoje em dia você vê até pouco tempo atrás para 
você fazer uma impressão um pouco maior era uma dificuldade. Hoje 
você consegue imprimir uma fachada de um shopping. É uma coisa 
assim de louco. Então a gente tem que estar atento a isso. E a parte 
de digital: de internet web, que isso aí é... a gente corre atrás o 
tempo todo (CoordDesignUNESA). 
 

Na área de Design Gráfico as tecnologias são tratadas no nível de usuário: 

são ensinadas e utilizadas como ferramentas para o desenvolvimento das funções 

do designer. Quanto às técnicas, são ensinadas desde as ligadas ao trabalho 

artístico, manual, até as com apoio de ferramentas digitais. O coordenador do CST 

ofertado no IFF descreveu bem como ocorre o processo de ensino ao longo do seu 

curso e em quais momentos as técnicas e tecnologias são ensinadas e de que 

forma: 

 
Um aluno no primeiro período aqui, tem algumas disciplinas como as 
minhas que eles não podem nem pensar em fazer um trabalho 
usando o computador. Né, porque tem a questão da forma... porque 
eu acho que é um momento que ele precisa ter a experiência prática 
e entender talvez, pode até se considerar um momento mais lúdico, 
mas entender o design como uma profissão que tem uma essência 
manual. Então todas as bases dos primeiros períodos ele vai 
trabalhar com plástica, desenho, desenho de observação, desenho 
técnico, e eles tem essa formação. A partir do segundo período eles 
começam a ter uma noção da estrutura da espinha dorsal do curso 
que são as disciplinas de projeto, que vai lá começa com 
Planejamento Visual 1, 2, 3, e vai ser ali Computação Gráfica, então 
eles começam ali abordando a parte mais estrutural mesmo da 
profissão e finalizam com algumas disciplinas que são disciplinas 
mais voltadas para sua atividade de mercado, como Ética e 
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Legislação, entender um pouco de teoria da comunicação... Então 
tudo isso é voltado para que eles consigam ter uma formação da 
essência até as ferramentas tecnológicas (CoordDesignIFF). 
 

 Na área de telecomunicações, a tecnologia além de ser ferramenta, também é 

um produto ou sistema (conjunto de produtos interligados) que deve ser 

montado/instalado, reparado e utilizado; e para isso são ensinadas as técnicas. As 

atividades de ensino das técnicas e das tecnologias se enquadram então nesse 

contexto, não contemplando, porém, o desenvolvimento de produtos e novas 

tecnologias. Mesmo quando são desenvolvidos projetos de pesquisa e extensão 

normalmente não é proposto o desenvolvimento de uma tecnologia nova: as 

propostas geralmente tratam de estudar melhor certas tecnologias e suas diversas 

aplicações, propor novas utilizações e adaptações em contextos até então não 

previstos, desenvolver novos métodos de instalação e manutenção e racionalização 

de procedimentos de manutenção, dentre outras atividades e finalidades. 

Compreende-se então que as pesquisas desenvolvidas nos CSTs adquirem um 

escopo bem diferenciado das que ocorrem nos cursos de bacharelado. 

O coordenador do CST em Sistemas de Telecomunicações citou um exemplo 

de projeto desenvolvido com alunos do curso que trabalha diretamente com 

tecnologia, com a utilização e aplicação, não com o desenvolvimento: “Faz estudos 

de campo, né? Nós temos um projeto que está analisando sinal de instalações de 

pontos pra Internet – Cidades Digitais. Cidades digitais. Então na verdade não está 

desenvolvendo, está implantando” (CoordTelecomIFF). 

Os coordenadores também foram perguntados sobre quais as competências 

gerais descritas no artigo 2º da Resolução n. 03, de 18 de dezembro de 2002 

(BRASIL, 2002c), que estabeleceu as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para 

a organização e o funcionamento dos CSTs, são mais importantes para o seu curso. 

O objetivo era verificar se os coordenadores estavam familiarizados com o 

documento legal e qual o enfoque principal do curso que coordenavam, já que todas 

aquelas definições da Resolução deveriam ser adotadas e o apontamento da mais 

importante indicaria o foco de maior relevância na sua visão. Para isso foi fornecida 

uma cópia do documento legal para consulta deles no momento da entrevista. 

 Todos os coordenadores pareciam já conhecer o documento e indicaram 

maior importância ao que é definido no inciso III do artigo 2º: “III - desenvolver 
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competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a gestão de 

processos e a produção de bens e serviços” (BRASIL, 2002c). 

 Também foi destacada, principalmente pelos coordenadores dos cursos de 

Design Gráfico, a importância do ensino de empreendedorismo nos CSTs. O 

coordenador desse curso no IFF relatou o desejo de criar uma disciplina específica 

para tratar do assunto, já que atualmente é abordado apenas parcialmente na 

disciplina “Prática de Mercado”: 

 
Agora, um dos sonhos de consumo nosso aqui, é incentivar o 
desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão 
do processo tecnológico, em suas causas e efeitos. Eu digo mais a 
capacidade empreendedora, né. Uma das disciplinas que nós 
sentimos muita necessidade de inserir no nosso curso é 
Empreendedorismo, porque a maioria desses profissionais tem uma 
atuação autônoma no mercado. Por vezes ou ele abre seu próprio 
negócio, ou ele trabalha de forma autônoma. Então a gente percebe 
que há uma necessidade de reforçar isso, né, inserir isso nas 
diretrizes, na matriz do nosso curso (CoordDesignIFF). 
 

Já o coordenador do CST em Design Gráfico da UNESA destaca que seu 

curso possui essa disciplina em sua matriz e mostra estar sintonizado com as 

políticas nacionais que incentivam o desenvolvimento do empreendedorismo na 

educação profissional ao afirmar: “Desenvolver capacidade empreendedora, que 

hoje eu acho que é uma coisa que todos os cursos estão orientados pelo MEC a 

fazer” (CoordDesignUNESA). Deve-se destacar que o incentivo ao 

empreendedorismo na educação profissional faz parte de um conjunto de políticas 

neoliberais iniciadas na década de 1990 que foi incorporado às Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para os CSTs, Resolução n. 3/2002 do CNE (BRASIL, 

2002c), e permanece em vigor até hoje, mesmo com as importantes transformações 

na concepção de EPT identificadas anteriormente. 

Ainda nesse escopo, mostrando preocupação com a evolução tecnológica e 

com o desenvolvimento de competências que permitam acompanhar esse 

movimento, os coordenadores dos CSTs de telecomunicações citaram vários 

exemplos de mudanças tecnológicas em sua área e destacaram que seus cursos 

devem estar preparados para isso, o que constitui um grande desafio. A esse 

respeito o coordenador do CST em Sistemas de Telecomunicações do IFF afirmou: 

 
Porque a gente está numa área de tecnologia e a tecnologia avança 
a cada segundo e os alunos, não só os alunos, vou dizer o corpo 
todo, discente e docente, tem que estar atualizado. Então hoje tem 
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muitos aplicativos, tem muitos softwares, muitos programas, e que 
isso ajuda muito aos alunos e os professores. [...] Graças a Deus os 
nossos alunos e professores não têm receio nenhum com essas 
novas tecnologias. Né. Eles são curiosos. E eles estudam e 
trabalham para poder trazer algo diferente para sala de aula. Então 
hoje você não precisa exclusivamente botar um aparelho e sair 
medindo. Né. Você pode apenas digitar alguns dados e você já tem 
ali uma relação. Né. Nesse aplicativo ou no tablet ou qualquer outra 
coisa. [...] Que você já vê o avanço que está tendo. De telefonia pra 
televisão tudo digital, agora a rádio digital. Tem a rádio web, agora, 
entre outras coisas (CoordTelecomIFF). 
 

Já o depoimento do coordenador do CST em Redes de Telecomunicações da 

UNESA, ressaltando o papel de trabalhar as competências tecnológicas e 

acompanhar seus avanços, destaca a complexidade desse processo: 

 
Há quantos anos atrás você tinha um celular que era uma caixinha. 
Hoje você tem um celular que é um computador. É o que eu falo, de 
dois em dois anos a tecnologia vai mudar violentamente. 
Antigamente, você na rede era absoluto. Hoje, o sujeito entra dentro 
da sua casa e mesmo com o telefone desligado eles conseguem 
escutar você falando. Isso é o avanço tecnológico. Hoje, antigamente 
o sujeito criptografava a entrada. Hoje existe equipamento para 
criptografar a fibra. O cara grampeia a fibra óptica para evitar que o 
pessoal... Hoje existem sistemas que o cara pluga na fibra óptica e a 
informação que está passando ele copia. Quer dizer, não adianta 
criptografar daqui. Ele pega ali. Pega antes de chegar no seu 
sistema. Isso é tecnologia. Isso está evoluindo constantemente e não 
para. Telecomunicações é uma área de segurança mundial. Quem 
está na frente tem o poder. O que está acontecendo hoje nos 
Estados Unidos? A NS, o que é a NS? A NS é a área de segurança 
dos Estados Unidos. Se ela quiser ela grampeia qualquer país do 
mundo. Por que? Porque ela tem os melhores equipamentos, os 
melhores roteadores, e os servidores mais pesados do mundo estão 
dentro dos Estados Unidos. [...] Não tem como relaxar. Já está 
provado, você não pode falar no telefone. E hoje em dia tem software 
que com o telefone desligado a pessoa consegue escutar você 
falando. Por isso que hoje em dia quando você vai fazer uma reunião 
importante, o que você faz? Desliga o celular e tira a bateria. Já tem 
até filme fazendo isso. Isso é tecnologia. Entendeu o que eu estou 
dizendo? Cada dia as coisas estão avançando. É isso que eu falo. 
Não adianta você se acomodar, vai marcar passo. E daqui a um ano 
está surgindo coisa nova. A gente mesmo para se atualizar muitas 
vezes é difícil porque a atualização vem muito rápido. No mercado, 
esse mercado ferve violentamente. [...] A tendência é cada vez mais 
melhorar. Tu vê: a televisão digital tinha um tipo, HD. Agora já tem a 
4k e estão pensando a 8k. E aí? Aí tu pergunta aonde vai parar? Não 
vai parar, cara (CoordTelecomUNESA). 
 

Ainda no desenvolvimento dessa questão de tentar acompanhar a evolução 

tecnológica, três coordenadores citaram a importância de um curso de pós-

graduação lato sensu na área para dar continuidade nos estudos. A oferta desse 
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curso já é realidade na área de Design do IFF e ainda um desejo (já com estudos e 

processos de criação em andamento) para as áreas de Telecomunicações também 

do IFF e Design da UNESA. 

Outra característica comum aos CSTs pesquisados, identificada nos PPCs e 

confirmada na entrevista com os coordenadores é a não obrigatoriedade do estágio. 

Caso surjam oportunidades para os alunos, eles poderão fazer de acordo com a 

legislação vigente, mas os cursos elaboraram uma matriz curricular com atividades 

para a obtenção de experiências e vivências na área de modo que não seja 

considerado obrigatório. 

Em relação ao registro profissional em conselho de classe, conforme 

mencionado anteriormente, apenas os cursos da área de telecomunicações 

analisados possuem essa obrigatoriedade. Os coordenadores dos CSTs dessa área 

confirmaram que seus cursos estão com o registro em dia com o CREA e que não 

tiveram grandes dificuldades no processo de cadastramento. No entanto, os dois 

tiveram que adequar a nomenclatura às existentes no Catálogo Nacional De Cursos 

Superiores de Tecnologia para finalizar o processo, atendendo a um movimento 

nacional de organização e valorização da graduação tecnológica conforme analisado 

anteriormente. 

O curso ofertado no IFF teve que alterar a nomenclatura de “Curso Superior 

de Tecnologia em Telecomunicações” para “Curso Superior de Tecnologia em 

Sistemas de Telecomunicações”; enquanto o da UNESA teve que alterar de “Curso 

Superior de Tecnologia em Redes Avançadas de Telecomunicações” para “Curso 

Superior de Tecnologia em Redes de Telecomunicações”. 

Outro aspecto associado a organização dos CSTs é a parceria com empresas 

do mercado. Devido a sua vertente de formação profissional e tecnológica, em 

vários pontos dos documentos legais analisados é defendida uma maior 

aproximação com o mercado de trabalho para a formação dos profissionais e 

contribuição no desenvolvimento local e regional. No entanto, ao serem 

questionados se existia uma parceria com empresas e outras instituições do 

mercado de trabalho na área de formação que ofertam, os coordenadores afirmaram 

que não existe uma parceria formal que relacione os cursos a essas empresas. As 

ações entre eles acabam acontecendo através de professores que atuam no 

mercado ou de ex-alunos que fazem contato e trazem oportunidades de emprego 

e/ou estágio para a instituição de ensino. Quando foi perguntado se a aproximação 
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com as empresas se dava ao ponto de elas apresentarem sugestões de alteração 

de matriz ou de conteúdo programático para o curso, os coordenadores afirmaram 

que isso nunca aconteceu e que o movimento de atualização do curso se dá através 

dos professores no contato com o aluno, na sua capacitação e atualização 

profissional, na sua atuação no mercado e visão de mundo. 

O coordenador do CST em Sistemas de Telecomunicações do IFF afirmou 

que algo parecido aconteceu quando foi iniciado na instituição um projeto chamado 

TECNOPROJ. Como parte desse projeto, os coordenadores dos cursos de 

tecnologia do IFF visitaram empresas e outras instituições de ensino para observar o 

que o mercado esperava dos tecnólogos e como outras instituições de ensino que 

ofertavam cursos dessa natureza se organizavam e regulavam a oferta. Foi um 

momento para avaliar o trabalho desenvolvido e repensar algumas práticas, 

contribuindo dessa forma para a atualização dos PPCs e melhoria dos índices 

institucionais dos cursos, tais como número de ingressantes, de concluintes, de 

abandono, reprovação e retenção, dentre outros. 

 

 

4.8. Laboratórios 

 

Nessa questão, o objetivo foi verificar se existiam os laboratórios descritos 

nos PPCs e entender como era feita a sua utilização pelos CSTs. 

Pelo observado nas entrevistas, por questões de otimização de recursos e 

espaço físico, alguns laboratórios são compartilhados com outros cursos da mesma 

natureza ou eixo tecnológico, diminuindo bastante o número de laboratórios 

exclusivos dos cursos. O depoimento do coordenador do CST em Redes de 

Telecomunicações da UNESA ilustra bem essa situação: 

 
É porque hoje em dia são muitos laboratórios. Hoje não tem 
condições de ter laboratório específico para Telecom. Para Telecom 
são laboratórios que tem bancada. Se tem bancada, outros cursos 
podem atingir. Então é difícil. Até porque a faculdade está muito 
grande e tem muito curso. Então é difícil você ter um laboratório só 
para aquilo. Só quando uma disciplina é muito específica. Mas as 
nossas não são assim. Tem alguns, mas outros entram. Esse mesmo 
da DLINK tinha gente que entrava só para aproveitar os 
computadores. Eu vou dizer o que , não é?   Entendi. Agora, 
desses laboratórios, quais que vocês têm que o curso utiliza? 
Laboratório de eletrônica? Eletrônica, Cabeamento Estruturado, de 
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Redes Internas e Redes Externas, tem o da DLINK que a parte de... 
Tem o Sistemas Digitais também. Esse de Sistemas Digitais não é só 
específico do curso. Específico da engenharia. Então é junto. Uns 4 
ou 5.  Aí vocês compartilham com outras engenharias?[...] O 
curso tem uma disciplina de Redes de Computadores, mas tem o 
curso de Redes de Computadores. Então todos eles usam. Hoje o 
que acontece: não está existindo uma separação como antigamente 
existia separação da área de TI com Telecom. Hoje é uma coisa 
única (CoordTelecomUNESA). 
 

 A utilização sem compartilhamento acaba acontecendo nos casos em que 

não existem cursos da mesma natureza ou área tecnológica ou ainda quando se 

trata de assuntos muito específicos mesmo dentro de uma área comum. No caso do 

CST em Sistemas de Telecomunicações do IFF, todos os laboratórios são 

compartilhados com o curso técnico de Telecomunicações e alguns deles com 

outros cursos técnicos e superiores. 

 Uma particularidade dos laboratórios do CST em Sistemas de 

Telecomunicações é que no mesmo ambiente existe sala de aula em conjunto. 

Dessa forma, tanto as aulas práticas quanto as teóricas são ministradas nos 

laboratórios, o que facilita a exposição de determinados assuntos e a utilização de 

equipamentos para enriquecer ou contextualizar o ensino. Segundo o coordenador 

deste curso, esse ambiente integrado foi elogiado pela comissão de avaliação do 

MEC em sua última visita: “Inclusive os avaliadores do MEC gostaram muito dessa 

nossa estrutura. Das salas com os laboratórios juntos. Eles gostaram muito desse 

perfil, vamos dizer assim. Da infraestrutura dos nossos laboratórios” 

(CoordTelecomIFF). Trata-se de uma alternativa encontrada para garantir a 

indissociabilidade entre teoria e prática, outra constatação importante desta 

pesquisa. 

 Nos CSTs em Design Gráfico foi verificado ainda que em algumas disciplinas 

as aulas ocorrem em sala de aula para depois irem para o laboratório, mas existem 

casos de disciplinas que ocorrem todo o tempo no laboratório, conforme pode ser 

verificado no depoimento do coordenador da UNESA: 

 
Por exemplo, em algumas disciplinas, na maioria dessas disciplinas 
começa em sala de aula. Os softwares não. As aulas de... a gente 
ensina na... são quatro softwares que o aluno aprende no curso. 
Esses são direto no laboratório. As aulas já começam no laboratório. 
Né. A parte de... a disciplina de fotografia, de produção gráfica, essas 
já começam em sala de aula e depois eles vão para o laboratório 
específico. E os laboratórios de desenho, né, que já começam 
também no laboratório de desenho.  Com relação a desenho, 
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vocês trabalham com desenho manual ainda, trabalham com 
software para desenho digital? Tem ilustração digital, tem a 
disciplina de ilustração que a professora pega desde a parte de 
ilustração tradicional e vai até digital. Dá uma introdução ao digital, 
né, que eles já vêem alguma coisa na disciplina de Ilustrator que é no 
laboratório de informática. E tem a disciplina de desenho artístico que 
aí eles fazem desde... e teoria e prática da cor, que eles mexem com 
tinta, né, a parte de desenho de observação, perspectiva, entendeu? 
(CoordDesignUNESA). 
 

 No CST em Design Gráfico do IFF, os laboratórios são utilizados também 

para o desenvolvimento de atividades práticas em projetos da área, fora do horário 

das aulas. A participação dos alunos é expressiva, apesar de não serem destinadas 

bolsas de apoio para essa finalidade. Ao finalizar a entrevista, verificamos um 

grande número desses alunos aguardando o coordenador para uma reunião. O 

depoimento sobre a utilização dos laboratórios para essa finalidade fornece maiores 

detalhes: 

 
Então nós temos dois laboratórios de MACs, nós temos um 
laboratório de fotografia e nós temos um espaço de Artes, que é a 
parte mais manual do curso. Então as cerâmicas, serigrafia, é que 
fica lá no bloco B. E foi na verdade o que mais encantou o MEC. Foi 
essa área, porque o pessoal lá nós temos agora um grupo que se 
chama “Coletivo Design”. Então eles trabalham muito 
reaproveitamento, atendendo... agora a gente até conseguiu um 
espaço para eles aqui, vai ter até uma reunião daqui a pouco com 
eles. São alunos na verdade por vontade própria: não recebem nada, 
não são bolsistas. Na verdade eles são voluntários que vem aqui 
atender tanto as demandas do próprio curso como de instituições. 
Eles não atendem mercado, eles só atendem instituições públicas ou 
cooperativas, nada que tenha um cunho financeiro. E eles trabalham 
muito promovendo os próprios cursos. Os alunos que sabem mais 
um pouco, que sabem alguma coisa a mais, vem aqui pro IFF para 
dar aula pro outro. Então a gente está conseguindo fomentar isso, e 
é geralmente nesses espaços porque os laboratórios ficam abertos 
para os alunos a tarde, né? A partir de uma hora até cinco e meia / 
seis horas que é o horário das aulas ele fica aberto 
(CoordDesignIFF). 
 

 Outro ponto destacado nas entrevistas é o compromisso com as aulas 

práticas. Apesar de ter sido constatado nessa pesquisa que os CSTs analisados são 

mais teóricos do que práticos, o tempo destinado às experiências e aplicações 

práticas de laboratório é bem planejado e possui papel importante na formação 

proporcionada, conforme pode ser observado no trecho a seguir da entrevista com o 

coordenador do CST em Design Gráfico do IFF: 
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Então, o objetivo dos laboratórios de computação gráfica, é o aluno 
conseguir realmente lidar com essas ferramentas tecnológicas. Então 
o que eles aprendem ali são as ferramentas que eles vão lidar no dia 
a dia, né. Assim como o estudo de fotografia. Eles têm a parte teórica 
e a parte prática de fotografia. Não que haja um objetivo do curso 
que esses alunos sejam fotógrafos, mas eles precisam entender da 
forma que é produzida a essência básica do design que é a imagem. 
Assim como o laboratório de artes que é um momento onde o aluno, 
muitas das vezes eles acham até meio lúdico, né, porque ali tanto 
eles mexem com massa, com barro, assim como fazem trabalhos 
finais, então é ali também onde eles percebem que o design não é só 
tecnológico. A essência dele é muito manual, né. Então a gente tenta 
trabalhar esses espaços para que eles tenham possibilidade de uma 
formação prática, né, baseada em experiências diárias. Então é o 
nosso propósito (CoordDesignIFF). 

 

 

4.9. Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Foi confirmado nas entrevistas que o TCC é obrigatório nos CSTs 

pesquisados no IFF, mas não consta nas exigências para integralização dos cursos 

da UNESA. 

No CST em Design Gráfico do IFF, os trabalhos podem assumir vertentes 

mais práticas ou teóricas, tal como verificado no PPC. O coordenador do curso 

apresentou mais detalhes de como são elaborados os trabalhos e quais os seus 

objetivos: 

 
É obrigatório. Só que com alguns diferenciais que o nosso trabalho é 
um memorial descritivo, então é um trabalho que pode... Na verdade 
nós trabalhamos com trabalhos de conclusão práticos e podem ser 
práticos e teóricos. Até para dar uma liberdade ao aluno que é mais 
teórico, desenvolver algum tipo de pesquisa, e mais a maioria dos 
nossos alunos são muito práticos, né. E o que nós implementamos e 
que vai até acontecer na semana que vem, é o que chamamos de 
pré-banca. Então o aluno, ele vem aí ao longo do quinto período, já 
começa a estudar produção de texto científico, no sexto período ele 
trabalha TCC, no final da disciplina TCC tem um seminário, depois 
desse seminário, para que ele apresente à banca ele tem que 
apresentar na pré-banca, que é uma comissão de professores que 
ajuda aquele aluno a entender se ele está no caminho certo. E essa 
pré banca é válida, eles recebem uma declaração, isso é válido por 
dois semestres. Se em dois semestres ele não apresentar aquilo não 
é válido mais. Né. Ele tem que fazer outra pré banca, etc e tal 
(CoordDesignIFF). 
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 Já na UNESA, onde o TCC não faz parte da matriz curricular dos cursos 

pesquisados, o coordenador do CST em Design Gráfico explica que possui uma 

disciplina com função similar: 

 
O senhor falou de um projeto final de curso. Vocês trabalham 
com a obrigatoriedade do TCC? Não. Como que é esse projeto 
de curso? A gente faz uma banca informal e eles apresentam. Eles 
têm uma disciplina de sinalização ambiental que é o projeto base. O 
professor já começa a passar no início com metodologia, então eles 
tem aquela noção, fazem um relatório, apresentam relatório escrito, o 
projeto em si ou seja lá o que for, de identidade visual ou sinalização. 
Aí existe uma banca, mas não é um TCC.  O TCC não tem no curso. 
Mas ele tem um trabalho obrigatório para fazer no final?  Tem. 
No final é a disciplina de projeto em Design Gráfico. Ele escolhe o 
projeto que ele quer fazer. Olha, eu quero fazer o projeto de 
sinalização da Praça Nossa Senhora da Paz...  Entendi.  Entendeu?  
Vocês chegaram a ter o TCC no início? Não. Acho que poucos 
cursos de graduação tecnológica tem TCC. É. Poucos cursos 
(CoordDesignUNESA). 
 

 Pela fala do coordenador, a opção por não ter TCC na matriz curricular não é 

exclusiva dos CSTs investigados na UNESA, devendo acontecer na maior parte dos 

cursos de graduação tecnológica. A ausência desse instrumento de elaboração 

teórica e/ou prática que permite a conexão de diferentes conhecimentos e saberes 

adquiridos ao longo do curso, a construção de um projeto que geralmente é 

interdisciplinar e envolve habilidades de pesquisa, contribui para a caracterização de 

uma formação mais restrita, que não contempla a iniciação científica. Essa ausência, 

associada à falta de desenvolvimento de atividades de pesquisa nos cursos de 

forma sistemática, pode trazer resultados negativos para atuação profissional bem 

como para o prosseguimento nos estudos em nível de pós-graduação. Pelo que foi 

observado, o CST em Design Gráfico da UNESA criou uma forma particular de suprir 

em parte essa necessidade através de uma disciplina que tem como requisito final a 

apresentação de um projeto, mas sem a formalidade de um TCC. 

 

 

4.10. Perfil dos docentes 

 

As entrevistas com os coordenadores dos cursos investigados possibilitaram 

a confirmação de uma constatação feita após análise documental dos PPCs e PDIs: 

a importância dada a professores com experiência de mercado.  
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Todos os coordenadores indicaram que acham importante o professor ter 

uma experiência fora da sala de aula além de uma boa formação acadêmica, pois 

enriquece suas aulas e facilita a atualização do profissional que mantém o contato 

com as tecnologias emergentes no mercado. A esse respeito, é comum nos cursos 

técnicos e de tecnologia a indagação aos professores: “O que o senhor faz além de 

ser professor? O senhor trabalha ou já trabalhou na área?”. Trata-se do interesse 

dos alunos pela experiência dos professores; pelo saber de alguém que já fez e que 

agora ensina como fazer. 

No entanto, no IFF, por ser uma instituição pública, a contratação se dá 

através de concurso público e não há muito como regular esse perfil de experiência 

na atuação de mercado. A contratação com esse perfil acaba ocorrendo com maior 

frequência quando se trata de processo para professor temporário. No caso dos 

professores efetivos, com a publicação da lei em vigor que estabelece o plano de 

cargos e salários para os professores do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

(EBTT) – Lei n. 12.772, de 28 de dezembro de 2012 (BRASIL, 2012c) – a dupla 

atuação dos professores tende a diminuir cada vez mais. Isso porque essa lei 

impossibilitou novas admissões de professores de tempo integral com 40h, 

permitindo apenas no regime integral de 40h com dedicação exclusiva ou regime 

parcial de 20h, sendo estes raramente contemplados em concursos. Esse ponto é 

destacado na resposta do coordenador do CST em Design Gráfico: 

 
Então. O que eu percebo, eu não estou falando pela essência do 
curso, pela construção do curso, mas há uma inclinação para o 
profissional de mercado. Exatamente pela questão, essa experiência 
ser válida, não estou dizendo que isso é o que vai nortear a escolha, 
mas ele ter uma experiência no mercado de aplicação do que ele faz, 
é muito importante porque o próprio aluno ele não exige, mas há um 
olhar diferenciado quando ele sabe que o profissional, o professor 
dele tem uma atuação no mercado. De ver trabalho, de ver 
referência, e a gente percebe que eles são inclinados a passar mais 
segurança pra ele porque aquele profissional está no mercado. O 
que vai muito de encontro com a proposta do IFF das dedicações 
exclusivas, né, que os profissionais que tem essa dedicação 
exclusiva não atuam, né. E tem professor aqui que não é dedicação 
exclusiva exatamente por isso, porque não abre mão de atuar fora 
(CoordDesignIFF). 
 

Apesar de valorizar a atuação no mercado, por ser um perfil que o aluno 

parece se interessar mais, o CST em Design Gráfico do IFF possui 16 professores 

em regime de dedicação exclusiva e dois em regime integral de 40h, conforme 
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indicado na análise do PPC, o que reflete a dificuldade de contratar profissionais que 

estejam atuando fora da instituição de ensino. 

No CST em Sistemas de Telecomunicações a maioria dos professores é 

contratada no regime integral com dedicação exclusiva e, segundo o coordenador, a 

maior parte tem mais experiência acadêmica do que de mercado. 

Já na UNESA não existe dificuldade na contratação de professores com esse 

perfil de mercado. Na verdade, trata-se de uma opção já definida no PDI e nos PPCs 

analisados. No CST em Redes de Telecomunicações todos os professores possuem 

grande experiência e ainda atuam no mercado, segundo o coordenador. Situação 

que também ocorre no CST em Design Gráfico, que busca docentes com 

experiência profissional e também acadêmica: 

 
A gente quer o melhor. Então a gente quer o com experiência 
profissional, de mercado, e experiência dentro de sala de aula. Nem 
sempre a gente consegue pegar um profissional desses, um 
professor desse. Então no teste de aula, vários professores que a 
gente já viu que não tem experiência de mercado que só tem 
experiência de sala de aula, mas que são excelentes professores. 
Mas a ideia é ter professores com experiência de mercado. Nós 
temos hoje, tecnólogos, temos alunos do curso dando aula já. É um 
aluno que se formou aqui no curso. Ele foi trabalhar numa gráfica. 
Ele tem uma gráfica dele. E hoje ele é professor do curso. Temos 
professores que só são professores, desde o início só professores... 
poucos que não trabalharam no mercado de trabalho e são 
professores. E temos alguns que são de mercado de trabalho mesmo 
e que são professores. Trabalham durante o dia e dão aula a noite e 
quando podem de manhã. Então a gente tem um pouquinho de cada 
aí (CoordDesignUNESA). 
 

Outro ponto a ser destacado nessa fala é a constatação de que o corpo 

docente atual já conta com tecnólogos egressos do curso atuando como 

professores, algo que também foi observado nos CSTs em Design Gráfico e em 

Sistemas de Telecomunicações do IFF. 

Essa relação entre formação acadêmica e experiência de mercado, associada 

com o regime de trabalho do docente constitui um problema de difícil solução nas 

instituições pesquisadas.  Se por um lado, os regimes de trabalho de tempo integral 

com ou sem dedicação exclusiva contribuem para uma maior qualidade do trabalho 

docente e o desenvolvimento de atividades de pesquisa e extensão, por outro lado 

dificulta a contratação de profissionais que atuam no mercado e geralmente são 

contratados sob o regime de tempo parcial 20h ou horista. Devido a essas questões, 

verificou-se nos CSTs do IFF um perfil docente com formação acadêmica mais 
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elevada, com regime de trabalho de tempo integral e pouca atuação no mercado; 

enquanto que nos CSTs da UNESA os professores são contratados em maior parte 

no regime de tempo parcial ou horista, com formação acadêmica menor e maior 

experiência atual de mercado. 

Ainda com relação ao corpo docente, foi perguntado se é dado algum 

treinamento ou ministrado curso voltado para os professores ingressantes nos 

cursos, mas todos afirmaram que essa atividade não é prevista. Na UNESA existem 

alguns materiais que abordam como utilizar o sistema acadêmico do portal para 

lançar notas, obter dados dos alunos, dentre outras funções, conforme descrito pelo 

coordenador do CST em Design Gráfico. Também existem no portal institucional 

alguns cursos que os professores podem se inscrever. No IFF, apesar de também 

não existir curso de formação específica para os docentes, foi mencionada a 

iniciativa de pleitear um curso de formação pedagógica para os docentes, já que a 

maioria tem o perfil profissional técnico/tecnológico, conforme pode ser observado 

no depoimento do coordenador do CST em Design Gráfico: 

 
No caso de professores da nossa área, ele não é formado em 
licenciatura ou ele não teve uma formação de docência. Ele é um 
profissional de mercado. É obvio que quando você vai fazer ali as 
provas, né, você tem o pedagogo, né, que vai analisar essa sua 
capacidade de transmitir conteúdo e tal, mas não tem uma formação 
e aí professores que são professores mais antigos da casa, que tem 
30 anos aí, [...] sempre fala isso, que quando ele entrou tinha esses 
cursos. O profissional entrava, mas ele fazia alguns cursos que ele 
até falou... Teve uma reunião que a agente estava discutindo sobre 
isso que ele falou que o IFF deveria exigir isso no tempo, nos três 
anos de estágio probatório. Obrigar o profissional a fazer alguma 
coisa voltada na área de docência, e não contar só com a habilidade 
dele natural de conseguir transmitir conhecimento (CoordDesignIFF). 
 

Outro aspecto pesquisado na atuação docente é se existia alguma regra ou 

norma que impedisse ou exigisse um perfil específico para que professores dos 

CSTs também atuassem em cursos de bacharelado. Não foi observada restrição 

para esse caso nos quatro cursos pesquisados. 

No CST em Design Gráfico do IFF, os professores da área atuam apenas 

nesse curso e no curso de pós-graduação lato sensu ofertado na mesma área. E 

ocorre de alguns professores de outras áreas atuarem no CST em Design Gráfico, 

mas não o contrário. 
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 Já no CST em Sistemas de Telecomunicações tem professores da área que 

atuam em outros cursos de engenharia da instituição e em cursos técnicos de nível 

médio, o que revela um perfil de professores com formação tecnológica mais 

abrangente que permite a atuação em outros cursos de áreas correlatas e em 

diferentes níveis de ensino, característica da rede de Institutos Federais. 

 Na UNESA, tanto os professores do CST em Design Gráfico quanto em 

Redes de Telecomunicações podem atuar em outros cursos de bacharelado da 

instituição. 

 

 

4.11. Participação na construção do PDI 

 

Os coordenadores de curso também foram questionados sobre a participação 

na construção do PDI. Pelo que foi observado, as instituições pesquisadas não 

promovem uma participação coletiva efetiva e com a definição de metodologia, 

calendário e instrumentos de forma clara e disponível para a consulta de toda a 

comunidade. 

No IFF, além da constatação de que o último PDI está vencido e que uma 

nova proposta ainda se encontra em momento inicial de elaboração, poucas são as 

informações sobre o procedimento e o calendário de construção. Pelos depoimentos 

dos coordenadores, parece até existir uma logística para a participação de 

servidores e alunos, mas não é definida e divulgada nos meios institucionais. Os 

coordenadores confirmaram a participação na elaboração do plano anterior e 

relataram um movimento inicial de construção do novo, informando que existe uma 

comissão que se responsabiliza pelo processo e que as direções de campus fazem 

consultas aos coordenadores que por sua vez consultam seus professores. Não 

ficou muito claro em que momento se dá a participação dos alunos. Ao 

mencionarem que são enviados questionários para todos, constatou-se haver certa 

confusão na participação da autoavaliação institucional e da construção do PDI, 

atividades distintas realizadas pela CPA. 

 Na UNESA a realidade é semelhante à encontrada no IFF: parece não haver 

participação das coordenações de cursos e professores na construção do PDI. O 

planejamento e a construção seriam feitos então por algum setor da instituição e 

divulgado para toda comunidade. A falta de sistematização de procedimentos para 
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ampla participação no momento de sua construção seria causada pelo grande 

crescimento e expansão do número de unidades, o que dificultaria uma ação mais 

coletiva. De acordo com o depoimento dos entrevistados, a participação efetiva do 

grupo de professores e seus coordenadores ocorre na construção dos PPCs. 

 

 

4.12. O processo de construção do PPC 

 

A entrevista com os coordenadores dos cursos revelou que o processo de 

construção dos PPCs acontece na própria coordenação com a participação dos 

professores e, em alguns momentos, com apoio pedagógico de outros setores das 

instituições. 

Na UNESA, por exemplo, foi informado que parte do PPI é incluído no PPC, 

ratificando o que foi constatado na análise documental realizada nesta pesquisa. 

Segundo o coordenador do CST em Design Gráfico,  

 
A gente lê e muita coisa que está no PPI, ele vem no PPC para 
gente. Ele já vem no PPC pra gente. A gente lê e tenta ser o mais 
coerente possível com o que está ali. Muita coisa já vem pronta. Já 
vem pronto da instituição. As diretrizes institucionais... Seria uma 
diretriz institucional... É. Já vem aquele texto institucional e a gente 
parte dali (CoordDesignUNESA). 
 

 Já a discussão da matriz, o arranjo das disciplinas, o estudo da necessidade 

do profissional na cidade e região aonde é ofertado o curso, dentre outros aspectos 

mais específicos, são discutidos e elaborados com o grupo de professores na 

coordenação. 

 Os coordenadores foram ainda perguntados se utilizaram alguma pesquisa da 

área de educação profissional e tecnológica para subsidiar a construção do PPC de 

cada curso. Em análise documental efetuada nos PPCs, essa utilização não havia 

sido identificada. Mas como poderia ter sido feita em momento anterior da 

construção ou mesmo ter servido de base para alguma decisão técnica ou 

pedagógica e não ter entrado na redação final dos PPCs, os coordenadores foram 

então consultados. 

 Nenhum deles afirmou ter utilizado pesquisas ou estudos da área de 

educação profissional no momento de discussão e elaboração das propostas de 
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PPC. Segundo o coordenador do CST em Design Gráfico da UNESA, foram 

consultados: 

 
O mercado de trabalho como um todo, os segmentos que contratam, 
os projetos governamentais... Aqui no Rio agora a gente está tendo 
um plus muito grande da área da indústria criativa que foi criada, né, 
com Senai, Sesc, a prefeitura... Eles estão dando um incentivo muito 
grande nessa área da indústria criativa onde o designer se inclui. 
Então isso tudo é pesquisado. Tudo foi pesquisado 
(CoordDesignUNESA). 
 

 Já o coordenador co CST em Sistemas de Telecomunicações afirma ter 

levado em consideração apenas as determinações legais: “Não. A gente só trouxe a 

questão das leis” (CoordTelecomIFF). Quanto aos estudos na área educacional, 

apesar de julgar importante, disse não terem sido considerados e discutidos por falta 

de tempo devido ao curto prazo para finalizar a atualização do PPC. Para esse 

coordenador, os estudos de autores renomados na área de educação são 

importantes: 

 
Dá um suporte muito grande pra gente pensar no que fazer, no que 
não fazer na área acadêmica, principalmente dentro do curso. Não 
foi em relação a isso. Foi vamos dizer questão de tempo. A gente 
tinha um tempo curto pra poder apresentar, né, em um prazo X, e a 
gente fez um estudo de caso, né, de campo, de pesquisa, entrevistas 
com as empresas, com os Institutos até criar uma nova atualização 
de PPC. Analisamos outras ementas, outras matrizes, a questão de 
carga horária. Annn.... Entendi. Fez um trabalho mais técnico.  É. 
A gente fez um trabalho... exatamente, técnico (CoordTelecomIFF). 
 

 Os coordenadores foram perguntados também se existe algum documento ou 

orientação institucional sobre organização, metodologia ou procedimentos 

acadêmicos e pedagógicos para os CSTs. No caso do IFF, foi comentada a 

existência de uma cartilha dos CSTs elaborada como parte das atividades 

desenvolvidas no TECNOPROJ, mas ao analisar esse documento verificou-se que 

trata de um folheto informativo com as características dos cursos de graduação 

tecnológica ofertados pela instituição: um documento informativo. 

 Na UNESA os coordenadores mencionaram que as orientações e definições 

no campo pedagógico são as que constam no PPI, mas esse documento não traz 

definições específicas para os CSTs, restando para essa finalidade apenas as 

contidas no PDI e apresentadas na discussão da terceira parte desta tese. 
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4.13. Pontos positivos e negativos na visão dos coordenadores 

 

Os coordenadores dos CSTs pesquisados também foram perguntados sobre 

os pontos positivos e negativos dos cursos que coordenavam. Os pontos 

comentados convergem com informações obtidas em outros momentos da entrevista 

e mostram certa similaridade em alguns casos. 

Nos cursos pesquisados na área de telecomunicações os coordenadores 

apresentaram o mesmo ponto positivo principal: a empregabilidade. E o coordenador 

do CST em Redes de Telecomunicações da UNESA associa essa empregabilidade 

a uma formação mais abrangente na área de telecomunicações, contemplando 

diversas áreas de atuação. Ainda segundo esse coordenador, a evolução 

tecnológica está promovendo o desaparecimento de profissões e a reorganização 

radical dos cursos, que em alguns casos precisarão se juntar e formar um só: 

 
O principal que eu acho é a empregabilidade. É a quantidade disso 
que eu estou falando. A quantidade de conhecimento técnico é muito 
grande por ser 80% só de disciplina específica da área. Então o cara 
sai com muito embasamento técnico. E a facilidade de mercado de 
trabalho é muito boa para isso. E nessas disciplinas específicas o 
senhor disse que trabalha tanto teoria quanto prática... Tem 
disciplinas práticas, tem disciplinas teóricas, tem disciplinas que são 
teóricas e práticas. [...] 
A vantagem é isso que eu falo, né. Nesse curso o cara não trabalha 
em uma área específica. Ele pode trabalhar em CFTV, pode 
trabalhar na parte de Wi-Fi, pode trabalhar na parte de transmissão, 
pode trabalhar na parte de gerência, pode trabalhar na parte 
comercial. Ele dá a quantidade de disciplinas, dão um norte total na 
área de telecomunicações. Não é uma coisa específica. Aqui 
antigamente tinha curso de satélite, tinha curso de celular... O 
mercado não quer isso. Ele quer um cara que tenha conhecimento 
de tudo. Você conhece isso? Conheço um pouco. Não conheço 
muito, mas eu tenho uma base, então o cara quer isso. Um exemplo: 
o cara só sabe celular. Fez curso de celular. Você conhece 
transmissão de fibra? Não. Então não adianta nada. Por isso que eu 
estou falando. Essa parte de redes de computadores a tendência é 
mudar. O curso de Redes de Computadores não estava vendo muito 
isso. Eles pegaram várias disciplinas de telecomunicações e 
colocaram dentro do curso. Banda larga, Wi-Fi, porque Redes de 
Computadores estava muito simplória a estrutura deles. Começaram 
a pegar disciplinas do curso de telecomunicações e embutiram 
dentro. Banda larga, Wi-Fi, rede convergente... É o mercado. É 
aquilo que eu falo: o avanço é tal que tem profissões, cursos que vão 
ter que se juntar. Virar um. Então quer dizer: o curso de tecnologia 
seria o curso, não tão específico. Ele tem que ser abrangente, 
mas voltado para a tecnologia. Não tão aberto quanto o de 
engenharia, mas mais voltado para... O de engenharia é mais 
voltado para a parte de pesquisa. Por isso que tem uma parte 
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matemática monstruosa. Mas para mercado... Antigamente só tinha 
engenheiro. Hoje não. Tem engenheiro e a graduação tecnológica 
(CoordTelecomUNESA). 
 

Importante observar que esses dois pontos apresentados como vantagens da 

formação pelos coordenadores entrevistados (empregabilidade e oferta de formação 

ampla tecnologicamente) são opostos às fragilidades da formação de tecnólogos 

listadas por Ciavatta (2013) e Brandão (2013) (baixa empregabilidade ou 

empregabilidade em postos de trabalho intermediários e formação restrita voltada 

para um determinado campo). 

Como ponto negativo, os coordenadores de curso também demonstraram 

certa proximidade nas respostas fornecidas. 

O coordenador do CST em Sistemas de Telecomunicações do IFF 

apresentou como ponto negativo a dificuldade na aquisição de equipamentos, pois 

por se tratar de processo de compra no serviço público o procedimento acaba sendo 

extremamente burocrático e moroso. E isso torna o trabalho de manter laboratórios 

com equipamentos de ponta muito difícil, uma vez que o atraso frequentemente 

supera a evolução tecnológica: os equipamentos adquiridos demoram tanto a serem 

comprados que quando chegam a ser utilizados já estão defasados 

tecnologicamente. A solução para esse problema acaba sendo a realização de 

visitas técnicas com os alunos para acompanhar as tendências tecnológicas do 

mercado e a utilização de alguns softwares, conforme pode ser verificado no seu 

depoimento: 

 
Eu vou te dizer um que é muito negativo, mas na verdade não 
depende nem muito da gente, né, depende do governo. A gente faz 
os processos de equipamentos, como eu te disse, é um curso 
dinâmico, precisa de equipamentos atualizados, e a gente solicita, 
mas isso demora dois, três, quatro anos e quando a peça vem, 
aquele equipamento vem já está quase que ultrapassado. A 
essência, né, é lógico, é a mesma, né, a questão da prática, que a 
gente vai fazer com o aluno, não vai mudar, mas os alunos nos 
observa, principalmente esses alunos que estão no mercado de 
trabalho. Eles ficam falando: Poxa, [...] eu estou trabalhando com um 
osciloscópio top, X de linha, [...] e vocês estão com esse. Pois é. 
Esse é o único problema que nós temos, porque a gente solicita, né, 
um equipamento, a gente não pode colocar a marca, a gente não 
pode, a gente é um pouco limitado em relação a isso, por ser uma 
escola pública, mas isso é algo ruim mas que não atrapalha a 
qualidade do curso. Entendi. Entendeu? Porque os professores se 
for necessário, a gente, como eu te disse, a gente faz visita técnica. 
Então a gente leva esses alunos para as empresas, eles têm contato, 
né, com algumas máquinas, com alguns equipamentos mais 
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atualizados, então a gente tenta articular e solucionar algum 
problema dessa forma ou através de programas, softwares, etc. e tal 
(CoordTelecomIFF). 
 

No CST em Redes de Telecomunicações, o coordenador também mencionou 

os laboratórios como ponto negativo, mas em outra vertente: a dos altos custos de 

aquisição, funcionamento e manutenção dos equipamentos da área, o que acaba 

inviabilizando a construção de determinados laboratórios:  

 
O que eu poderia melhorar? De repente investir mais em laboratório, 
mas aí não sou eu que decido isso. O investimento tem um custo. O 
equipamento tem um preço. A gente trabalha com equipamentos que 
são uma fortuna. Uma vez até eu trouxe um diretor de uma empresa, 
a PATITEK.  Ele queria fazer uma parceria aqui comigo, veio aqui ele 
e o representante. Estava até o Bruno, na época. Ele falou, olha.., a 
empresa é grande. Faz WDM, é lá de Campinas. Eu contrato os 
caras e eles vão embora, A gente dá um treinamento e eles vão 
embora. Aí eles queriam fazer uma parceria e falou, eu boto 
equipamento aqui. Equipamento muito grande. Boto 50km de fibra 
pra gente trabalhar essa parte de fibra, mas só que são 
equipamentos grandes que tem que ter uma coisa, uma estrutura de 
energia diferenciada. Não dá pra ligar um equipamento desse na 
tomada! Bicho, nem adianta... E são equipamentos que você não 
pode ligar e desligar. Equipamento que tem que ficar ligado. 
Equipamentos que tem uma estrutura de gerência. Então não é plug 
in, tipo televisão, tira, tira... Posso até arranjar gente para ele, 
profissional, e mandar para Campinas. Agora, esse tipo de 
equipamento não dá. Esses equipamentos de transmissão puxam 
muita corrente. Tem toda uma estrutura, toda uma gerência. 
Manutenção. Não pode desligar. Imagina, o cara desliga um 
sistema... Lá ligou fica direto. Complicado. Não é computadorzinho, 
não é um software que tu bota dentro do computador. São 
equipamentos pesados. E tem que ter uma temperatura apropriada 
também. Aí não dá. O cara diz para montar, mas nem tem como. 
Desiste. Agradeço, mas... Acaba tendo algumas limitações. 
Telefonia celular, por exemplo, como é que você vai ter uma 
ERB aqui dentro, um ponto de acesso, uma central de 
comutação... Isso aí é um custo muito alto. E muitas vezes a nível 
de aprendizado para o aluno não é tanto, porque ele não pode 
manusear diretamente isso. Só vai ver. Até agente tem umas lá em 
cima, mas só para ver (CoordTelecomUNESA). 
 

Nos cursos de Design Gráfico foram observados pontos positivos e negativos 

diferentes desses apresentados acima. Como pontos positivos, aparece nos dois 

cursos a organização curricular consistente, mas ainda são apresentados outros por 

cada coordenador. 

No caso do CST em Design Gráfico do IFF, também são apresentados como 

pontos positivos a carga horária elevada do curso, a organização curricular que 
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permite a formação na área tecnológica, na área humana e nas áreas mais práticas, 

além do potencial do corpo docente devido ao seu alto grau de formação e sua 

disponibilidade em maior parte com dedicação exclusiva. Um trecho da exposição 

com esses elementos é apresentado a seguir: 

 
Olha, eu acho que o nosso curso dentro das exigências de carga 
horária de um curso de tecnologia, ele consegue ser muito bem 
compartilhado em questão de conteúdos, né. A gente consegue 
atender a parte de tecnologia, a gente consegue dar um olhar para a 
área humana, assim como as áreas mais práticas. Tanto que a gente 
percebe também a necessidade de se ter mais porque a nossa 
profissão é uma profissão que exige uma constante... um constante 
olhar nesse sentido. Mas a gente acredita que hoje a gente consegue 
ter um curso que é bem encorpado. Então eu acho que é uma 
grande vantagem, nesse sentido. E a gente conseguiu, né, ao longo 
desses 15 anos, ele ter uma estrutura para isso. Houve um 
crescimento muito grande na própria instituição do entendimento da 
importância do curso assim como entender que a gente precisava ter 
essa estrutura que nós temos hoje. Então eu acho, a formação dos 
profissionais aqui, dos professores, até pelo fato de os professores 
aqui serem dedicados ao curso, isso faz com que o nosso grupo seja 
muito coerente e muito coeso também (CoordDesignIFF). 
 

 Como pontos negativos foi apresentado por esse coordenador a falta de um 

sistema de oferta de disciplinas por crédito e o fato de a oferta ser no turno da noite, 

o que apesar de privilegiar o ingresso do aluno trabalhador acaba por prejudicar 

algumas atividades práticas que seriam melhores desenvolvidas durante o dia: 

 
Eu vejo que o curso hoje se fosse em sistema de créditos, ele daria 
maior flexibilidade para o aluno, né. Principalmente se você pensar 
num aluno trabalhador, como a gente preza tanto esse aluno, as 
vezes ele inviabiliza porque naquele momento ele não tem como 
fazer todas as disciplinas. E o fato também de ser um curso noturno. 
Né. Porque entendendo o Design como uma profissão que trabalha 
tanto no sentido visual, é obvio que um aluno que trabalha e chega 
aqui seis horas da tarde, tem disciplinas como a própria minha 
disciplina que mexe com a forma, mexe com tinta, né, a própria 
questão do ambiente não colabora. Então eu acho que de ele não 
ser um curso diurno também talvez cria um certo... talvez poderia ter 
um rendimento maior e melhor do aluno (CoordDesignIFF). 
 

 Já no CST em Design Gráfico da UNESA o destaque positivo do curso é a 

organização curricular que permite uma formação ampla na área de design, 

permitindo ao profissional a atuação em diferentes ramos, o que segundo o 

coordenador não ocorre em todos os cursos da área. Segundo ele, a formação é 

focada em comunicação visual, mas em todas as áreas da comunicação visual: 
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Eu acho que aqui na Estácio o nosso curso tem um ponto forte, muito 
forte que a gente em 5 períodos, apesar de ser uma coisa muito 
corrida, um curso intensivo, a gente consegue fazer com que o aluno 
seja capacitado em quase todas as áreas de atuação do designer 
gráfico. Ele começa no segundo período vendo projeto de 
sinalização. Ele vai para o terceiro período e faz identidade visual. 
Essa é a linha projetual do curso, que ele vai criar uma marca, um 
logotipo, como é que ele vai aplicar isso num uniforme, frota de carro, 
em pratos, seja lá aonde for. No quarto período ele faz um projeto 
editorial, normalmente eles fazem um livro. No quinto período eles 
fazem um projeto final, que é o projeto da escolha deles. Essa é a 
linha projetual. Durante os períodos, junto com esses projetos eles 
fazem pequenos projetos como projeto de comunicação visual de 
embalagem, projeto de web design – eles vão trabalhar como é que 
eles podem leiautar uma página na internet, entendeu? Eles vão 
aprender na disciplina de comunicação, expressão e vídeo como é 
que eles podem editar um vídeo, fazer a coisa funcionar no vídeo 
assim como fotografia. Entendeu? Então, a vantagem do nosso curso 
aqui, diferentemente de outras instituições onde tem o curso de 
Design Gráfico, mas o foco é mídias digitais. Entendeu? Só mídias 
digitais. Então ele sai apto para atuar só em mídias digitais. O aluno 
aqui ele pode escolher a área que ele vai atuar ou até atuar em 
todas. [...] Ela é em comunicação visual, ela é focada em 
comunicação visual, mas em todas as áreas da comunicação visual 
(CoordDesignUNESA).   
 

 Como ponto negativo foi citado o pequeno intervalo de tempo para a sua 

integralização, que é de cinco períodos. Para o coordenador, o ideal seria que o 

curso tivesse pelo menos seis períodos. 

 

 

4.14. Redução da oferta de Cursos Superiores de Tecnologia no IFF 

 

Durante a análise do PDI do IFF foi identificado um movimento de redução do 

número de CSTs e consequentemente das vagas ofertadas nesse segmento da 

educação superior. De acordo com o exame inicial dos documentos disponíveis, 

esse movimento teve início com o surgimento da oferta de cursos de bacharelado, 

sendo o primeiro deles na área de Automação Industrial. 

Algumas hipóteses levantadas para a redução/encerramento da oferta são: a 

criação de um novo curso da área (de bacharelado) exigia o deslocamento do corpo 

docente; ocorreu baixa procura por parte da comunidade; a pouca absorção dos 

egressos pelo mercado de trabalho; ou por uma opção/orientação institucional. 
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O fato concreto inicial é que enquanto os dados nacionais do Censo da 

Educação Superior sinalizam o expressivo crescimento de vários indicadores dos 

CSTs a oferta desses cursos nos campi do IFF tem diminuído. 

Não foi observado, por exemplo, no último PDI disponível e analisado nessa 

pesquisa, qualquer ação dentro do planejamento institucional que sinalizasse a 

abertura de novos cursos, sequer para os novos campi em início de funcionamento. 

Ressalta-se que no caso desses campi em implantação, por contar com número 

reduzido de professores e servidores técnicos administrativos, a oferta de CSTs 

poderia ser uma solução imediata de ensino superior para a comunidade do entorno 

atendendo às necessidades regionais identificadas através de audiências públicas. 

No entanto, não foram encontradas essas ações de implantação e nem mesmo o 

registro de encerramento da oferta no período de ação do PDI. 

Para entender um pouco melhor esse movimento de fechamento de CSTs e 

abertura de novos cursos de bacharelado no IFF, os coordenadores dos cursos 

investigados foram então indagados sobre como ocorreu esse processo: se houve 

nos cursos coordenados por eles; o porquê de seus cursos continuarem a ser 

ofertados e outros não; enfim, elementos que pudessem clarificar um pouco melhor 

essa dinâmica constatada na análise do PDI e dos últimos editais de vestibular 

disponíveis. 

 Segundo os coordenadores dos CSTs pesquisados e os dados constantes 

nos documentos fornecidos nas entrevistas, uma grande reestruturação dos cursos 

de graduação tecnológica do IFF ocorreu a partir da criação de um projeto 

institucional chamado TECNOPROJ. Trata-se de um grupo de trabalho responsável 

pelo Projeto de Reestruturação dos Cursos Superiores de Tecnologia do campus 

Campos-Centro do Instituto Federal Fluminense, criado através da Ordem de 

Serviço n. 09, de 18 de abril de 2011, da Direção Geral desse campus. O grupo de 

trabalho responsável pelo projeto era formado por diretores de ensino do campus 

Campos-Centro, coordenadores dos CSTs, uma pedagoga e uma técnica em 

assuntos educacionais. 

 De acordo com o Termo de Abertura de Projeto (IFF, 2010), o TECNOPROJ 

pretendia realizar: 

 
Análise de conformidade e consequente reformulação dos Cursos 
Superiores de Tecnologia do IF Fluminense, objetivando equilibrar a 
empregabilidade do egresso com a demanda dos sistemas 
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produtivos regionais à luz das diretrizes do MEC. Com base em um 
diagnóstico da situação atual, ações subsequentes de ajustamento, 
descontinuidade ou criação de cursos são esperadas (IFF, 2010). 
 

 As atividades do projeto foram desenvolvidas nos anos de 2011 e 2012 e 

compreenderam três etapas: diagnóstico da situação atual, reestruturação dos CSTs 

e encerramento do projeto (MARTINS et al., 2013). 

 Na primeira etapa foram realizadas diversas pesquisas: com professores, 

alunos matriculados e evadidos, egressos, empresas e outras instituições de ensino 

que atuam com CSTs nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. 

 Desses dados, os que tratam dos estudantes evadidos54 revelam um cenário 

perverso do capital: uma significativa parte desses alunos (45%) abandonou seus 

cursos devido a incompatibilidade com o horário do trabalho, conforme pode ser 

observado na Tabela 3. Isso significa que mesmo os CSTs sendo ofertados no turno 

da noite (das 18h20min às 22h40min) e com carga horária reduzida em comparação 

com os cursos de bacharelado, os alunos não conseguiram conciliar o emprego com 

os estudos. Parece tratar-se de algo já constatado por Marx no século XIX e que 

defendia ser superado: o problema da relação entre o tempo de trabalho e o tempo 

livre, decorrente da divisão do trabalho e da alienação humana. Caso em que o 

capitalista tende a destinar o tempo disponível do trabalhador como sobre-trabalho 

para produção de mais-valia, negando a configuração de tempo livre para o próprio 

trabalhador. 

Outra constatação é que parte dos alunos que acusaram ter abandonado por 

dificuldades com o TCC/Projeto Final faltava cumprir apenas esse requisito para 

concluir o curso. E a partir dessa constatação o grupo de trabalho desenvolveu 

ações para garantir o retorno e a permanência deles, o que melhorou 

consideravelmente os índices de conclusão dos CSTs nos anos seguintes ao 

TECNOPROJ (MARTINS et al., 2013). 

 
 
 
 
 

 

                                                           
54 Foram mapeados os alunos nessa situação nos últimos três anos nos CSTs e feito contato por 
telefone, no intuito de que fosse preenchido um questionário visando identificar alguns fatores, tais 
como: “causas da evasão, tempo de permanência no referido curso, a situação do ex-aluno após o 
abandono e o interesse em retornar ao curso” (MARTINS et al., 2013, p. 66). 



278 

 

Tabela 3 – Tabela resumo das causas de evasão nos CSTs 

 
Fonte: Martins, et al. (2013, p. 66) 

 

 Na segunda etapa do TECNOPROJ foram realizadas reformulações 

estruturais nos CSTs e elaborada uma política de combate à evasão e retenção, 

implicando em algumas iniciativas: 

 
revisão dos itinerários formativos; revisão da condução dos 
Trabalhos de Conclusão de Curso; inserção do Projeto Integrador em 
Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs), com o intuito de permitir 
que o aluno trabalhe a interdisciplinaridade na sua proposta 
curricular; análise da necessidade de descontinuidade ou criação de 
cursos; bem como a adoção de medidas de caráter pedagógico-
administrativas (MARTINS et al., 2013, p. 69). 
 

Dessa forma, a partir do desenvolvimento do projeto, cada um dos CSTs 

ofertados passou por uma avaliação, o que levou à descontinuidade de oferta de 

alguns e reformulação de outros, conforme descrito a seguir. Apesar de estar 

prevista nos objetivos a possibilidade de abertura de novos cursos, tal iniciativa não 

foi observada no campus Campos-Centro ao término dos trabalhos previstos para os 

anos de 2011 e 2012. 

 
- Eixo tecnológico de controle e processos industriais: neste 
segmento, optou-se pela descontinuidade do CST em Sistemas 
Elétricos devido ao alto índice evasão e dificuldade de 
empregabilidade do egresso, estando em andamento a construção 
do PPC de uma Engenharia Elétrica na instituição.  
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- Eixo Tecnológico de produção cultural e design: neste eixo, 
uma vez que não existe regulamentação por órgãos de fiscalização 
das profissões e que, consequentemente, a absorção da mão de 
obra pelo setor produtivo não é comprometida, optou-se por manter a 
oferta do CST em Design Gráfico, com a devida reformulação 
curricular proveniente do projeto Tecnoproj.  
- Eixo de informação e comunicação: no IFF câmpus Campos 
Centro eram ofertados neste eixo os CSTs em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas e em Sistemas de Telecomunicações, 
bem como o Bacharelado em Sistemas de Informação. Uma vez que 
o CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas apresenta perfil 
muito abrangente e generalista para um curso de tecnologia, optou-
se por sua descontinuação e manutenção do bacharelado na área 
(MARTINS et al., 2013, p. 70). 
 

 Pelo exposto, o fechamento dos CSTs no período de abrangência do projeto 

teve como motivos a dificuldade de empregabilidade dos egressos na área (no caso 

do CST em Sistemas Elétricos) e a proposta de um perfil muito abrangente e 

generalista para um curso de tecnologia (no caso do CST em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas). Nos dois casos o corpo docente foi direcionado para 

atuação em outros cursos de bacharelado da área – Engenharia Elétrica e Sistemas 

de Informação, respectivamente. O curso de Engenharia Elétrica que estava com o 

PPC em construção já passou a ser ofertado desde o vestibular para o 1º semestre 

de 2015. 

  Um ponto contraditório emerge nesse movimento analisado: a premissa 

institucional de que os CSTs não podem ter um perfil muito abrangente e 

generalista. Apresentamos como contraditório uma vez que os CSTs analisados 

nessa pesquisa apresentam justamente esse perfil tecnológico abrangente, o que foi 

apontado pelos coordenadores, inclusive, como uma de suas vantagens por garantir 

ao egresso uma visão melhor e um maior domínio da sua área de atuação, refletindo 

em uma maior empregabilidade. Verifica-se então uma corrente institucional, que 

não parece ser geral e uniforme, de que os CSTs não poderiam objetivar uma 

formação mais ampla e que, nesse casso, o curso deveria ser transformado em um 

de bacharelado na mesma área ou eixo tecnológico. 

 Considerando a declaração identificada no PDI em que se defende uma 

concepção de educação a favor de uma formação omnilateral, humanística, 

científica e tecnológica, integral, que contemple teoria e prática, que desenvolva o 

ensino, a pesquisa e a extensão de forma indissociável em todos os cursos 

ofertados nos diferentes níveis, defender uma formação menos abrangente, mais 
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específica e restrita para os CSTs contraria a essência da proposta educacional em 

tela e conduz ao encerramento da oferta. 

 Ainda nessa questão, tratando especificamente da descontinuidade da oferta 

do CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, verifica-se uma discrepância 

entre o motivo apresentado acima e o verificado no Relatório de Gestão do Exercício 

de 2012 do IFF, aprovado pela Resolução n. 05 de 2012 do seu Conselho Superior 

(IFF, 2013). Neste documento, ao tratar do TECNOPROJ, é afirmado que: 

 
O Projeto de Reestruturação dos Cursos Superiores de Tecnologia 
do campus Campos-Centro do IFFluminense – TECNOPROJ, 
realizado no campus Campos Centro apresentou alguns indicativos, 
a saber: grande evasão evidenciada em determinados cursos de 
tecnologia, a dificuldade de os tecnólogos terem reconhecimento 
como profissionais de nível superior e consequente acesso ao 
mercado de trabalho, bem como a urgência na atualização das 
matrizes curriculares, que devem criar mecanismos para maior 
flexibilização, inclusive nos Trabalhos de Conclusão de Curso – TCC, 
que culminaram com a reformulação dos Cursos Superiores de 
Tecnologia de Design Gráfico e de Manutenção Industrial, a partir de 
2012, por meio da Resolução do Conselho Superior n°02/2012. 
Também como desdobramento do TECNOPROJ, podem-se citar 
algumas outras ações: - apoio pedagógico para a conclusão dos 
projetos TCC; descontinuação do Curso Superior de Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, tendo sido substituído pelo 
Bacharelado em Sistemas de Informação, em função do perfil exigido 
em concursos públicos da região; harmonização de conteúdos 
programáticos das disciplinas de Formação Geral (Português, Inglês, 
Matemática e Física) entre todos os cursos, a fim de oferecer uma 
maior mobilidade de horários aos Alunos (IFF, 2013, p. 170-171). 
 

 A justificativa para descontinuidade do CST em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas nesse documento é diferente da constatada no outro documento: a 

dificuldade com o perfil exigido em concursos públicos da região. Na região, a oferta 

de vaga majoritária em concursos públicos é da Petrobras, empresa com grande 

histórico de restrições a tecnólogos nos seus quadros de pessoal. No entanto, 

conforme discutido anteriormente nesta pesquisa, a partir de intervenções do MEC e 

de políticas públicas implementadas a partir dos anos 2000, alguns CSTs passaram 

a ser aceitos nos concursos da estatal a partir do ano de 2011, contemplando 

justamente o curso do eixo tecnológico de Informação e Comunicação que foi 

descontinuado pouco tempo após essa aceitação. Mesmo com essa conquista, o 

CST mais antigo do IFF, o primeiro curso superior a ser oferecido na instituição, 

antes mesmo dos cursos de licenciatura e bacharelado, foi descontinuado com a 

justificativa de não ter espaço de mercado através de concursos públicos. 
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 Problemas com a empregabilidade dos egressos dos CSTs bem como com a 

continuidade dos seus estudos em nível de pós-graduação diminuíram 

consideravelmente nos últimos anos, conforme pode ser observado a partir dos 

depoimentos dos coordenadores entrevistados, tanto no interior do Estado do Rio de 

Janeiro quanto na capital. No entanto, mesmo nesse Estado bem como em outras 

regiões do país, dificuldades com a empregabilidade dos egressos ainda ocorrem, 

não somente pelas características de sua formação, mas pela concorrência 

produzida e estimulada pelo capitalismo na divisão dos trabalhadores, criação de 

novas profissões e ocupações e ampliação do desemprego. 

 Os coordenadores dos CSTs em Design Gráfico e Sistemas de 

Telecomunicações do IFF representam então dois dos três cursos ofertados no 

campus Campos-Centro que continuaram com oferta após o encerramento das 

atividades do TECNOPROJ. Juntos com o CST em Manutenção Industrial passaram 

por reformulações, mas tiveram a oferta continuada, sem entrar no movimento de 

migração para cursos de bacharelado. 

 O coordenador do CST em Sistemas de Telecomunicações cita algumas 

vantagens da realização projeto TECNOPROJ, como a identificação de problemas 

nos cursos e ações que contribuíram para a redução de evasão e o maior número 

de concluintes: 

 
Falando até na evasão, não sei se entra pra você, mas o nosso curso 
há um tempo atrás, posso dizer uns 4,5, 6 anos atrás, ele teve um 
número muito grande de evasão. Até por isso que foi essa reunião do 
TECNOPROJ, né, a gente estudar, analisar tudo isso e aí agora o 
curso está com uma roupagem, os alunos não estão indo mais 
embora, tem gente se formando, e isso tudo veio com o trabalho da 
Cláudia mesmo, com a atualização do PPC, as visitas técnicas, as 
viagens técnicas, os Simpósios que a gente criou, né, a gente já fez 
o segundo simpósio. Annn... Agora está tendo os sábados letivos 
com palestras, tem as feiras, né, os projetos os professores também 
direcionam, comandam junto com os alunos... E essas ações 
conseguiram atuar na redução da evasão.  Exatamente. A gente 
teve um reflexo muito bom com relação a diminuição aí do número 
de evadidos (CoordTelecomIFF). 
 

 Também ressaltou a criação de uma regulamentação de TCC mais ampla e 

completa a partir dos estudos do projeto institucional, mas mantendo a essência do 

trabalho monográfico já que produzia bons resultados. Segundo o coordenador, 

alguns TCCs do curso já receberam até premiação do CREA-RJ: 
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Como a gente teve essa atualização do PPC e a gente fez essa 
pesquisa de campo, em outros institutos e empresas, e foram todos 
os cursos de tecnólogos da instituição, do IFF, (interpelei: Foi 
daquele projeto...) Foi do TECNOPROJ. Exatamente. Esse projeto, 
eu posso dizer particularmente, que foi fundamental, porque a gente 
teve que reestruturar todos os ensinos superiores, principalmente os 
tecnólogos. Né. E questão legal, sim. Tem o catálogo, você tinha que 
atingir uma carga horária X, você tem aquelas regras, tem aquele 
perfil... Então você tem que atender ao governo, tem que atender às 
regras que existem. Elas existem. Elas estão aí. E vamos dizer, 
internamente, a gente fez um estudo com esse TECNOPROJ e ele 
chegou a conclusão que alguns cursos tiveram que ter atualização, 
como foi o nosso, o de Manutenção, e outros mudaram, né, 
preferiram mudar, e nessa a gente fez uma discussão eu até vou te 
dar um exemplo do TCC, o Trabalho de Conclusão de Curso. Alguns 
cursos optaram em fazer só um relatório. Outros cursos optaram em 
fazer só um artigo científico. Aí vai: tem publicação, não tem 
publicação, é aceito, não é aceito, é na revista ou só em congresso... 
Então alguns cursos tiveram a sua, vamos dizer, particularidade na 
relação do TCC. O nosso continuou no formato de TCC mesmo. [...] 
Até porque a gente teve vários prêmios, né, do Oscar Niemayer (se 
referindo a uma premiação fornecida pelo CREA-RJ para os 
melhores trabalhos de graduação). Então a gente não queria 
mudar esse perfil de Trabalho de Conclusão de Curso. A gente 
continuou. [...] Trabalho monográfico. Isso. A gente manteve esse 
formato e aí o que a gente fez? A gente criou, que não tinha, uma 
regulamentação do TCC do curso. Então o TECNOPROJ foi 
direcionando a gente a fazer o que as vezes não tinha. Né. Atualizou 
algumas coisas (CoordTelecomIFF). 
 

 Ao ser questionado se o grupo de professores chegou a discutir a entrada no 

movimento de transformação institucional, afirmou que a opção foi por continuar com 

o CST no modelo atual e elaborar um estudo de criação de curso de pós-graduação 

lato sensu: 

 
A gente pensou o que: a questão da pós. Entendeu? A gente não vai 
então virar uma engenharia, foi uma opção nossa. Até porque o 
curso de tecnólogo de tele está dando certo, então porque mexer 
nele agora. Por que mudar para uma engenharia se a gente está 
dando um caminho certo? Se a gente já a gente já discutiu a questão 
lá do cálculo e ele atende os conteúdos do que a gente precisa na 
parte específica? Então, por que entrar nessa questão da 
engenharia? Né, não tinha porque agora. Isso hoje, pode ser que 
amanhã a gente não tenha essa visão. Mas não criamos, não 
optamos pela questão da engenharia, mas demos a sugestão de 
uma pós. Tem uma questão também do porque não da engenharia. 
O mercado, como eu te disse que é dinâmico, e os engenheiros se 
formam depois de 5 anos, não é? Isso ia demorar muito. Ia demorar 
muito e agente ia ter um aluno se formando na engenharia enquanto 
a maioria dos tecnólogos já estava no mercado há muito tempo. Ele 
está sendo reconhecido. Não teria porque (CoordTelecomIFF). 
 



283 

 

 Já no CST em Design Gráfico, o coordenador informou que foi criada uma 

comissão para avaliar a possibilidade de transformar esse curso em um de 

bacharelado. Pelos depoimentos, parte dessa comissão parece concordar com uma 

das premissas utilizadas para descontinuar o CST em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas: que os CSTs não podem ter um perfil muito abrangente e generalista – 

esse perfil seria de uma formação de bacharelado. Apesar do CST em Design 

Gráfico possuir boa empregabilidade, o fato de possuir uma carga horária bem 

acima da mínima exigida no catálogo nacional do MEC, conforme já mencionado 

anteriormente, associado ao desejo de criar novas disciplinas para um 

desenvolvimento mais humanista no curso, motiva o estudo em questão. 

 
O professor [...], ele que era coordenador né, foi coordenador aqui 5, 
6 anos, ele participou num momento numa comissão que era uma 
comissão do Instituto, né, que repensava os cursos de tecnologia. E 
nesses estudos ele foi percebendo que o nosso curso não era tão 
tecnólogo assim, né. E nisso a gente começou a conversar sobre 
essa questão e formamos agora depois de passar por essa 
reavaliação do curso, já era um plano, era um projeto, nós formamos 
uma comissão que é formada por 4 professores,[...] onde nós 
estamos pensando em uma comissão, primeiramente uma comissão 
interna, repensando essas diretrizes do curso pra verificar realmente 
essa possibilidade de se transformar em um curso de bacharelado. 
É... Nós não entendemos que..., não entendemos e não queremos 
que se transforme em um curso de bacharelado só por ser um curso 
de bacharelado. A gente quer que realmente o estudo da matriz 
desse curso traga um complemento para esse profissional e a gente 
percebe cada vez mais que esse complemento deve ser muito mais 
humanista do que tecnológico. Então é o que hoje a gente pensa, né, 
e está na verdade... Eu posso até te responder isso melhor no final 
da comissão. De perceber isso melhor, mas hoje é o caminho que 
estamos traçando (CoordDesignIFF). 
 

 Outros elementos dessa análise de transformação também foram 

identificados no depoimento do coordenador, ligados diretamente ao movimento das 

políticas nacionais discutidas anteriormente nesta tese: nos IFs, então CEFETs, os 

CSTs eram a primeira e única oportunidade de oferta de ensino superior, o que 

levou ao surgimento desses cursos nas diferentes áreas. Posteriormente é que o 

arcabouço legal permitiu gradativamente a oferta de cursos de licenciatura e de 

bacharelado. Com essas possibilidades disponíveis atualmente, parte desse 

movimento de transformação também é um movimento de reflexão da sua essência 

(ao que parece no caso do CST em Design Gráfico investigado): se o que o curso 
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propõe desenvolver é o caso de uma graduação tecnológica de qualidade e 

referência ou um bacharelado. 

 
Eu entendo os cursos de tecnologia muito voltados para atender 
mercados, voltado para atender uma necessidade do mercado em 
determinado tempo. Eu não sei os demais cursos, mas eu acho que 
no nosso caso são duas questões: nós percebemos que o mercado 
de Campos, ele hoje o curso cumpriu uma tarefa de trazer 
profissionais mais capacitados para o mercado. Então a gente 
percebe que isso é visível. E a gente percebe que dentro das 
exigências da nossa própria profissão, os conhecimentos estão 
sendo aprimorados e no tamanho do nosso curso a gente não 
consegue atender. Né? Porque a gente não pode mudar essa 
quantidade de carga horária e etc e tal. Então a gente percebe que 
até a educação, até a nossa estagiária aqui é da UENF, ela está 
fazendo pesquisa aqui sobre universidades públicas, né, e ela estava 
até conversando isso comigo, que existe aquele profissional, aquele 
tipo de profissional... hoje as universidades tinham um perfil de 
formar pessoas baseados na moral, na ética, etc e tal. E muitas das 
vezes hoje a instituição é voltada para o mercado, moldar um 
profissional para atender aquele mercado. E hoje eu estou vendo 
uma mudança maior, que é entender a preocupação de que além do 
mercado tem pessoas. Né? E a nossa profissão, ela tem que 
comunicar com essas pessoas. Então a gente percebe que a gente 
precisa introduzir conteúdos que embasem mais essa área. Por isso 
que a gente quer fazer essa mudança. Tanto que há sim essa 
interrogação de professores que falam: mas será que nós não somos 
um caso de sucesso? Precisamos realmente mudar? Eu achei graça 
que um professor falou um dia desses: nós temos que mudar, porque 
a política está assim, assim e assado... há uma desvalorização dos 
Institutos, que não sei o que... pa,pa,pa... Né. E o que eu vejo é: 
quando o curso de Design nasceu não podíamos ter curso de 
bacharelado. Então ele não é porque nós escolhemos, é porque 
realmente não podia. Foi uma forma de introduzir o curso superior no 
Instituto, né? Hoje a gente tem essa possibilidade e a gente percebe 
que talvez seja... não estou te dizendo que vai acontecer, porque 
antes da comissão eu não posso falar nada. Talvez daqui a 180 dias 
eu fale pra você: olha, resolvemos, estamos bem como estamos e 
vamos continuar. Mas há uma inclinação de pensar sempre mais, né, 
além. O que a gente pode fazer para aprimorar o que nós já temos? 
E se o bacharelado se confirmar sendo uma boa saída nós com 
certeza iremos ter (CoordDesignIFF). 
 

 Dentre as questões pensadas e analisadas pelo grupo de estudo do curso 

está a necessidade de oferta de outras disciplinas, o que não seria comportado 

devido a carga horária já estar além da mínima estipulada pelo MEC. Esse aumento 

de disciplinas, e consequentemente da carga horária, levaria imediatamente a um 

curso de bacharelado, já que inicialmente um CST com o dobro ou mais da carga 

horária mínima prevista perderia uma de suas atratividades, o tempo reduzido de 

formação. 
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 Considerando todas as informações que já haviam sido passadas pelo 

coordenador do CST em Design Gráfico de que o curso mantém uma matriz 

curricular diversificada, que trabalha teoria e prática, tecnologias e assuntos da área 

de humanas, que a receptividade do mercado é muito boa e não existe conselho 

profissional, reforçamos o questionamento de qual seria o motivo da análise de 

mudança para o bacharelado: seria apenas a ampliação das disciplinas? O 

coordenador então revelou outro motivo: a concepção dos alunos de que os cursos 

de bacharelado são maiores e mais completos do que os CSTs: 

 
A primeira ideia é o fato de a gente entender que talvez precisamos 
de mais conteúdos. De inserir algumas outras disciplinas. E quando 
você falou sobre o aluno, é uma coisa que eu lembrei aqui, a única 
coisa que há em relação ao nosso curso é a indagação de porque 
que o bacharelado, porque existe a Arquitetura e é bacharelado e 
porque que o curso de Design não é. Aluno às vezes fica meio 
assim. Por exemplo, nós já tivemos caso de alunos... Nós temos 
também aluno que faz Arquitetura e vem pro curso de Design, mas 
porque ele percebeu que ah eu não gosto de cálculo. Entrei no lugar 
errado porque aqui não gosto. Mas nós temos alunos de Design que 
já aconteceu de ir para a Arquitetura porque Arquitetura é 
bacharelado. Entendeu? Então tem, ah eu gosto das duas áreas, 
mas lá a minha formação vai ser mais completa. Porque é isso. Há 
um entendimento que a formação do bacharelado é mais completa 
até pela quantidade de anos, né, porque é maior (CoordDesignIFF). 
 

 O tamanho maior, nesse caso, parece estar ligado diretamente à ideia do que 

é maior é melhor. Antecede às discussões do modelo de formação e suas principais 

finalidades e características e impera a avaliação conservadora que opta pelo 

tradicional, que é maior, e o define como melhor. E essa não parece ser uma 

avaliação apenas dos alunos, mas também recorrente nos professores, sociedade 

civil e mercado de trabalho, frente a um modelo que em boa parte de sua 

disponibilidade era definido legalmente como intermediário e voltado apenas para as 

necessidades do mercado, mas que depois foi ressignificado, ampliado e valorizado 

a partir de políticas públicas nacionais. Mas a avaliação imediata e minimalista ainda 

existe e coopera para conotação de superioridade aos cursos de bacharelado sobre 

os de tecnologia, sendo esses ainda intermediários ou menores (no sentido de 

piores) que os tradicionais. 

 Os depoimentos analisados nessa seção reforçam a necessidade de 

continuidade de políticas públicas para graduação tecnológica e a ampliação dos 

programas de divulgação junto a sociedade e as empresas no intuito de solidificar a 
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profissão de tecnólogo, diminuindo não apenas as barreiras no mercado de trabalho 

e na continuidade de estudos, mas garantindo um maior prestígio a profissão. Em 

suas considerações finais, o coordenador do CST em Design Gráfico do IFF 

destacou sua preocupação: 

 
Eu acho assim, como eu falei com você, eu acho que deveria haver 
uma maior... não digo divulgação, mas esforço para as pessoas 
entenderem a importância de um curso de tecnologia no sentido de 
tirar algumas dúvidas que faz parte da pessoa quando ela escolhe 
uma profissão, né? No sentido da própria formação continuada, que 
as pessoas entendem que não é possível. O fato das pessoas 
entenderem que o curso de tecnologia é incompleto, ou como você 
falou, intermediário. As vezes dentro da sua especialidade ele é 
completo. Ele consegue atender. Então eu acho que há uma, não sei 
das próprias instituições, né, por exemplo, a história do IFF ela é 
muito natural para ter cursos tecnológicos, né, porque são cursos 
técnicos e aí as pessoas entendem um pouco. Hoje as pessoas 
ainda chamam o IFF de escola técnica. Né? Aí as pessoas entendem 
que é quase assim: estou melhorando um pouquinho. Estou no 
tecnólogo, do técnico vou passar para o tecnológico. Mas eu acho 
que por uma falta de entendimento da sociedade do que é um curso 
de tecnologia. Aí fica parecendo também, falam: curso de tecnologia. 
Essa palavra tecnologia fica muito voltada para as questões é de 
aprimoramento de softwares, computacionais, né, e aí você acaba 
que... Tanto que tem aluno que entra aqui às vezes entendendo que 
só vai mexer com computador. Porque ele liga a palavra tecnologia 
aos softwares. Aí quando chega, gente, mas eu tinha que fazer isso? 
Porque entende que seria isso. A maioria dos nossos alunos quando 
chega num determinado período aqui, ele fala: nossa, é muito mais 
do que eu pensava. [...] E a gente gostaria de fazer um trabalho até 
com as escolas públicas de ensino médio, porque a gente percebe 
muito uma carência que tem os alunos na área de comunicação 
visual porque a educação artística ela é tratada como recreação no 
ensino básico. E aí uma pessoa que tem um certo olhar para isso, 
um talento, ele não sabe que pode ser um profissional. Aí ele chega 
aqui meio perdido, né. Tanto que a primeira coisa que eles falam: ah, 
é porque eu gosto de desenhar. Aí eu brinco, gente, design não é só 
gostar de desenhar. Aí eu falo com eles que quando eu entrei aqui 
eu fiquei em dúvida, porque eu falava que gostava de desenhar, eles 
falavam que o design não era só gostar de desenhar. Eu falava que 
não sabia computador, eles falavam, não se preocupa, porque o 
design não é só computador. Gente, o que é o design então? Né? 
(risos) Eu não sei o que é! Então há uma falta de entendimento e às 
vezes talvez lá no ensino médio um aluno já tem o olhar, porque toda 
vez que tem Semana do Saber Fazer aqui e que a gente coloca tudo, 
e os trabalhos dos alunos para eles verem, os alunos ficam 
encantados. Eles ficam achando que é uma coisa de outro mundo 
porque eles não sabem que tem uma profissão, né, que poderia 
atendê-los futuramente. Então a gente queria fazer um trabalho 
nesse sentido. Nas próprias escolas e talvez mostrar o que é um 
curso de tecnologia, né, para não afastar esse público 
(CoordDesignIFF). 
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 No caso em questão, compreendemos que os CSTs podem e devem primar 

por características que agreguem maior qualidade e valor aos cursos. Mas essa 

busca não deve ser para se igualar ou se transformar em cursos de bacharelado, até 

porque esses cursos também possuem seus problemas e o fato de ser uma 

formação de maior duração não garante por si só um padrão de qualidade em sua 

totalidade. Os CSTs podem ser mais, podem romper barreiras, podem ir além da 

transformação em bacharelados, o que se aplica inclusive ao CST em Design 

Gráfico do IFF que já tem seu padrão de qualidade reconhecido, conforme 

depoimento do seu coordenador: 

 
O profissional de design de tecnologia principalmente do nosso curso 
que prima por trazer algumas disciplinas que possa dar esse esboço 
teórico, ele está preparado assim como o aluno num curso de 
bacharelado. Nós temos até aqui uma experiência de um aluno 
nosso, que é até capitão da polícia, e ele foi transferido para o Rio de 
Janeiro e foi estudar na UFRJ, no curso de Design, e ele falou 
comigo, eu encontrei ele e ele falou: “[...] cara o curso do IFF de 
Design não perde em nada para o curso bacharelado”. Né, então eu 
fico até muito feliz de ter essa resposta, né, assim como o pessoal da 
UFES, alunos desses encontros nacionais de Design como nós 
sediamos vários regionais, que são os RDesigns, nós recebemos 
alunos de todas as instituições que afirmam que até a nossa 
estrutura, a estrutura do nosso curso ela não deixa a desejar para um 
outro curso que são cursos de bacharelado. Entendeu? Mas aí hoje a 
gente pensa em transformar por entender que a gente precisa de 
mais tempo, dar mais tempo para esse aluno, talvez um maior 
conteúdo para que ele vá para o mercado (CoordDesignIFF). 
 

 Defendemos então a manutenção e ampliação desse padrão de qualidade 

associado ao incentivo e oportunidade de ingresso e permanência do aluno 

trabalhador nos CSTs, o que se concretiza com maior amplitude quando os cursos 

são oferecidos no turno da noite, diferentemente do que ocorre nos cursos de 

bacharelado que geralmente são ofertados no diurno devido à grande carga horária 

a ser cumprida. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise das políticas públicas educacionais voltadas para os CSTs, 

a hipótese inicial referente ao contexto da produção de texto foi confirmada: o 

modelo inicial proposto para os CSTs teve sua concepção de educação alterada 

significativamente ao longo dos anos, sobretudo nas últimas décadas. Também foi 

possível obter os esclarecimentos para a primeira questão de estudo, que tinha 

como objetivo identificar a concepção de EPT e a relação entre trabalho e educação 

nos documentos legais e regulatórios das políticas públicas. 

O modelo inicial previsto para os cursos superiores de curta duração, dentre 

os quais se enquadravam as Engenharias de Operação e os CSTs, previa uma 

formação voltada para a prática, para a execução, sem uma preparação científica 

ampla, com duração geralmente de três anos. A oferta desses novos cursos teve o 

apoio da Fundação Ford e objetivava a formação de mão de obra para operação de 

equipamentos com tecnologia que o Brasil importava. Tal modelo, apesar de definir 

essa formação como superior, não garantia sua equivalência à graduação. Tratava-

se de um nível intermediário e com terminalidade, assim como ocorria nos cursos 

oferecidos nos Estados Unidos através dos Junior Colleges, Technical Colleges e os 

Community Colleges (BRANDÃO, 2006, 2013). 

Verificou-se na regulamentação da sua oferta, Lei n. 5.540, de 28 de 

novembro de 1968 que instituiu a Reforma Universitária no Brasil, que se tratava de 

uma formação intermediária para atendimento ao mercado de trabalho. 

Com essa concepção inicial de uma formação intermediária e com 

terminalidade para atender ao mercado de trabalho, a oferta dos CSTs foi expandida 

na década de 1970 a partir da criação de vários Centros de Educação Tecnológica. 

No entanto, no final dessa década as políticas nacionais de incentivo à formação 

tecnológica foram descontinuadas, sendo retomadas apenas nos anos 1990. 

A análise das políticas públicas responsáveis pela retomada da oferta desses 

cursos em âmbito nacional indicou a permanência do modelo inicial que 

contemplava uma formação intermediária entre o ensino médio e a graduação, em 

um nível que só existia na educação profissional: o nível tecnológico. Por não existir 

em qualquer documento a garantia de equivalência aos cursos de graduação, ficava 

mantido o modelo inicial de formação intermediária destinada à qualificação rápida 

para o mercado de trabalho. Ressalta-se ainda nessa época a ausência de 
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dispositivos legais que garantissem a qualidade desses cursos, permitindo uma 

oferta bem diversificada em âmbito nacional. 

Somente a partir dos anos 2000 foram observadas as primeiras alterações na 

concepção inicial de oferta dos CSTs. Em abril de 2001, a Câmara de Educação 

Superior do CNE deu um primeiro passo em direção à equiparação dos CSTs com 

os cursos de graduação tradicionais ao emitir o parecer CNE/CES n. 436. No 

entanto, efetivamente essa equiparação só ocorreu no final do governo de FHC, em 

dezembro de 2002, por intermédio do Conselho Pleno do CNE na publicação do 

Parecer CNE/CP n. 29 e sua respectiva Resolução n. 3, que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos CSTs. 

Começava ali a transformação do modelo originalmente implantado no Brasil. 

Essas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais voltadas para os CSTs 

trouxeram a definição dos principais objetivos desses cursos, os critérios para seu 

planejamento e organização, a equiparação com os cursos de graduação, os 

detalhes para organização por competências, a formação acadêmica do corpo 

docente condizente com o exigido para cursos de nível superior, dentre outros 

aspectos que garantiram uma melhor definição, organização e uniformização para a 

oferta em âmbito nacional, estabelecendo uma nova concepção de educação para 

esses cursos.  

Apesar de no parágrafo 1º do artigo 6º dessa resolução ficar definido que “A 

organização curricular compreenderá as competências profissionais tecnológicas, 

gerais e específicas, incluindo os fundamentos científicos e humanísticos 

necessários ao desempenho profissional do graduado em tecnologia” (BRASIL, 

2002c), não foram apresentados os percentuais mínimos de exigência para esses 

fundamentos científicos e humanísticos tal como ocorre nas diretrizes curriculares de 

outros cursos de graduação, guardando ainda grande aproximação dos CSTs com o 

mercado de trabalho e uma formação voltada para a tecnologia e o saber fazer. 

Deve-se atentar que a ausência de definições mais específicas sobre a organização 

curricular e os percentuais mínimos exigidos em cada domínio da formação acaba 

permitindo variações do modelo com diferentes apropriações pelas instituições de 

ensino no contexto da prática. 

A análise das políticas públicas revelou ainda que durante os governos de 

FHC persistia a baixa aceitação dos profissionais formados, compreendendo uma 

grande dificuldade para continuidade dos estudos acadêmicos em nível de pós-
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graduação e para ocupação das suas funções profissionais em postos de trabalho 

de nível superior, ou seja, a formação intermediária proposta nas políticas públicas 

era vista como tal (intermediária) pelo mercado, pela academia e pela sociedade. 

Essas dificuldades começaram a ser superadas apenas nos governos 

seguintes, dos presidentes Lula e Dilma, a partir do desenvolvimento de políticas 

públicas para melhoria da organização da oferta e da qualidade dos cursos, bem 

como a valorização do profissional e a garantia legal de exercício da profissão e da 

continuidade dos estudos. 

No âmbito legal, o modelo começou a ser ressignificado com a publicação 

Decreto n. 5.154 em 23 de julho de 2004, revogando o Decreto n. 2.208/1997. Foi 

através desse ato que pela primeira vez os CSTs foram definidos em lei como 

cursos de graduação, prevendo ainda a oferta de cursos de educação profissional 

tecnológica de pós-graduação. Legalmente, a formação de tecnólogos deixava de 

ser uma formação intermediária por definição. As acepções desse decreto foram 

posteriormente incorporadas na LDB a partir da publicação da Lei n. 11.741, de 16 

de julho de 2008, que alterou os artigos 37, 39, 41 e 42, revogou os parágrafos 2º e 

4º do artigo 36 e o parágrafo único do artigo 41 da LDB, além de criar a seção IV-A – 

da Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

A partir da nova definição legal, verificou-se que a SETEC/MEC desenvolveu 

um trabalho de organização do modelo a partir da construção e publicação do 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia na sua primeira versão em 

2006. Esse documento passou a servir como base para as funções de regulação, 

supervisão e avaliação dos CSTs e instituições de educação superior, uma vez que 

ficavam nele definidas todas as denominações de cursos e cargas horárias mínimas 

exigidas. Posteriormente foi atualizado e suas definições ampliadas em outras duas 

versões, publicadas nos anos de 2010 e 2016, refletindo o impacto das políticas 

públicas desenvolvidas para garantia da atuação profissional e continuidade de 

estudos em cursos de pós-graduação ao incluir na última versão as ocupações CBO 

associadas às formações e as possibilidades de prosseguimento de estudos. 

Outra ação que impactou na reformulação do modelo de formação dos CSTs, 

reforçando o compromisso do MEC com a avaliação da qualidade desses cursos, foi 

a inclusão deles no ENADE a partir do ano de 2007, tal como já ocorria com os 

outros cursos de graduação. Além da averiguação de parâmetros de qualidade, a 

participação dos cursos de graduação tecnológica nesse exame acaba exigindo o 
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compromisso com o desenvolvimento de uma base curricular mínima que é alvo do 

processo de avaliação, delegando um papel de estabelecimento de diretrizes 

curriculares nacionais ao ENADE, quando na verdade deveria ser exercido em 

documentos próprios das DCNs. 

Foram ainda desenvolvidas ações junto aos conselhos profissionais, 

empresas públicas e privadas e instituições de ensino no sentido de ampliar a 

atuação dos tecnólogos e garantir o desempenho de funções de nível superior e o 

prosseguimento dos estudos em cursos de pós-graduação. 

Pela análise empreendida, observou-se que o modelo original foi 

significativamente transformado, deixando de ser definido legalmente como uma 

formação intermediária, sendo equiparado a uma formação de nível de graduação e 

cumprindo as exigências de regulação do MEC, o que aumentou a qualidade dos 

cursos e proporcionou uma maior aceitação por parte da sociedade e do mundo do 

trabalho. No entanto, permaneceu a concepção de uma formação voltada para o 

mercado de trabalho nos seus arranjos locais e regionais. 

No contexto da prática, a hipótese inicial também foi confirmada a partir da 

pesquisa empírica realizada no Estado do Rio de Janeiro: o modelo adotado pelas 

instituições de ensino está de acordo com as definições das políticas públicas, mas 

apresenta variações na sua concepção e/ou organização, resultado da interpretação 

e ressignificação por parte dos agentes envolvidos. 

A partir da análise dos documentos das instituições e cursos pesquisados, 

bem como através das entrevistas com seus coordenadores, também foi possível 

responder às outras três questões de estudo formuladas nesta pesquisa, 

corroborando a tese. 

Um primeiro ponto a ser observado para a confirmação dessa hipótese é que 

todos os quatro cursos pesquisados nas duas instituições de ensino já passaram por 

procedimento de reconhecimento e renovação de reconhecimento, tendo sido 

aprovados e estando autorizados pelo MEC para oferta de vagas no momento de 

realização da pesquisa. Essa condição garante que foram realizados todos os 

procedimentos de avaliação e verificação necessários para garantir que os CSTs em 

questão cumprem os critérios legais referentes à graduação tecnológica bem como 

possuem os requisitos mínimos de qualidade exigidos. Na análise documental e nas 

entrevistas semiestruturadas realizadas esse atendimento às definições legais do 

modelo foi ratificado, conforme apresentado na terceira e quarta parte desta tese. 
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O outro ponto a ser considerado para confirmação da hipótese é que apesar 

de cumprirem com as determinações legais referentes aos CSTs, tanto as 

instituições quanto os cursos apresentaram algumas particularidades no 

desenvolvimento de suas atividades, respaldados pela autonomia garantida em lei e 

a pouca objetividade de alguns instrumentos legais, tal como as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais dos Cursos Superiores de Tecnologia. Essas 

características que constituem a concepção de educação dos cursos estudados 

foram identificadas nos PDIs e PPCs e trianguladas com as entrevistas transcritas, 

cooperando para elucidação da segunda questão de estudo que visava identificar a 

concepção de EPT e a relação entre trabalho e educação nos CSTs selecionados. 

O IFF, em seu PDI, estabeleceu como objetivo principal a inclusão e 

transformação social a partir de uma concepção de educação a favor da formação 

omnilateral, humanística, científica e tecnológica, integral, que contemple teoria e 

prática, que desenvolva o ensino, a pesquisa e a extensão de forma indissociável 

em todos os cursos ofertados nos diferentes níveis, incluindo os CSTs. Destaca 

estudos de Moacir Gadotti, Paulo Freire, Dermeval Saviani, Acácia Kuenzer, Pierre 

Bourdieu e Antonio Gramsci para reforçar essa defesa de uma educação mais 

ampla e transformadora, indicando certa aproximação com os estudos no campo da 

EPT conforme propunha verificar a terceira questão de estudo. 

Já no PDI da UNESA, que apresenta três pilares como princípio de 

construção (qualidade, inclusão social e sustentabilidade), verificou-se a defesa de 

uma educação de qualidade que contribua para o desenvolvimento científico, 

tecnológico, cultural e social do país, garantindo a inclusão social e o acesso da 

população aos resultados da pesquisa, extensão e da formação continuada. 

Também foi reforçado o compromisso de estimular a criação artística e cultural e o 

aprimoramento do espírito científico e do pensamento crítico, uma educação que vai 

além do simples saber fazer. São apresentadas propostas diferenciadas para os 

cursos de graduação tradicionais e a graduação tecnológica.  

Para a graduação tradicional é reservada uma formação mais generalista; e 

para os CSTs, que tiveram origem nos cursos superiores sequenciais oferecidos no 

Instituto Politécnico, uma formação superior profissionalizante voltada para o 

mercado de trabalho local e regional. Apesar dessa defesa de uma educação 

eminentemente voltada para o mercado de trabalho, também foi verificado no PDI da 

UNESA a proposta de uma aprendizagem como um processo eminentemente social, 
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onde o sujeito é ativo e integral na construção do conhecimento, com o 

relacionamento da teoria e da prática e com a contextualização dos saberes. Em 

atendimento à terceira questão de estudo, não foi verificada apropriação de estudos 

de EPT na elaboração do PDI. 

A UNESA também prevê em seus documentos analisados a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. No entanto, foi verificado que 

as atividades de pesquisa e extensão ainda não são desenvolvidas de forma 

sistemática nos cursos de graduação tecnológica pesquisados, sendo mais 

frequentes nos cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. Essa realidade é 

diferente nos CSTs pesquisados no IFF, que apresentou o desenvolvimento de 

vários projetos e a oferta de bolsas de pesquisa e extensão em atividades ligadas 

diretamente aos cursos ou às suas áreas de atuação, incluindo efetivamente as 

competências de pesquisa e extensão na concepção de educação desses cursos.  

Nesse aspecto, verifica-se que a constatação de Brandão (2013) de que os 

CSTs não preparam para o desenvolvimento da pesquisa, sendo essa atribuição dos 

cursos de bacharelado, foi validada na UNESA e rejeitada no IFF.  

Pelo que foi constatado a partir da análise documental e das entrevistas, o 

não desenvolvimento de pesquisa e extensão como atividades regulares na 

graduação da UNESA (incluindo os cursos de bacharelado) está ligado à 

necessidade de altos investimentos em equipamentos para laboratórios, dificultando 

a sua aplicação principalmente nas instituições de natureza privada e, portanto, não 

sendo uma restrição dos CSTs. Também traz dificuldades para o desenvolvimento 

dessas atividades o regime de contratação de professores, que em grande parte 

atua no mercado de trabalho e não é contrato em regime integral. Esses aspectos 

identificados, somados à natureza da instituição, influenciam diretamente a 

concepção de educação adotada, respondendo a quarta questão de estudo. 

Ainda sobre a relação do ensino com a pesquisa e a extensão, verificou-se 

que o TCC é obrigatório nos CSTs do IFF, enquanto nos cursos da UNESA não 

havia essa previsão, ratificando as opções institucionais no desenvolvimento dessas 

atividades. No entanto, foi constatado nas entrevistas que o CST em Design Gráfico 

da UNESA criou uma forma particular de suprir em parte essa necessidade através 

de uma disciplina que tem como requisito final a apresentação de um projeto, mas 

sem a formalidade de um TCC. 
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A concepção de educação e a natureza diferenciada de cada instituição 

pesquisada contribuem também para a formação de seus quadros de professores 

nos diferentes cursos. No caso do IFF, verificou-se um corpo docente de formação 

acadêmica mais elevada (mestres e doutores) e majoritariamente contratado nos 

regimes de dedicação exclusiva e tempo integral. Já na UNESA a maioria dos 

professores que atuam nos CSTs pesquisados é de especialistas e contratada no 

regime horista ou de tempo parcial, garantindo a possibilidade da continuidade de 

sua atuação em outras funções e setores do mercado de trabalho, agregando 

experiência profissional à docência. Em suma, o perfil docente do IFF assume uma 

representação mais acadêmica, enquanto o da UNESA aponta para o profissional, 

ligado à atuação no mercado de trabalho. 

Destaca-se ainda a atuação de tecnólogos egressos dos CSTs atuando como 

professores nas duas instituições de ensino e, no caso dos cursos pesquisados do 

IFF, ocupando o cargo de coordenador. 

Um ponto de aproximação entre as instituições e os cursos pesquisados é a 

preocupação com uma formação sistêmica, com visão ampla que permita ao 

profissional atuar em vários segmentos da sua área tecnológica, um dos preceitos 

da educação politécnica proposta por Marx. Defendem uma formação que 

contemple a teoria e a prática, voltadas para as técnicas e tecnologias. Nesse 

aspecto, destaca-se uma importante constatação dessa pesquisa: os cursos 

pesquisados possuem maior carga horária destinada a teoria, contrariando os 

estudos que afirmam que os CSTs são predominantemente voltados para a prática e 

com um pequeno volume de aulas teóricas ou de fundamentação científica.  

Deve-se ainda destacar que nos cursos pesquisados tanto as aulas teóricas 

quanto as práticas são aplicadas e contextualizadas, voltadas para uma tecnologia, 

sistema ou equipamento a ser estudado. Também foi constatado nas entrevistas que 

boa parte das aulas ministradas nos quatro cursos pesquisados acontece em 

laboratórios, independente de serem teóricas ou práticas. No CST em Sistemas de 

Telecomunicações do IFF, todos os laboratórios tem sala de aula integrada no 

mesmo ambiente, uma alternativa encontrada para garantir a indissociabilidade 

entre teoria e prática. 

Os quatro coordenadores indicaram também um forte direcionamento de seus 

cursos para o mercado de trabalho. Mesmo no IFF, que no PDI declarava o 

desenvolvimento de uma formação omnilateral, humanística, científica e tecnológica, 
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integral, contemplando teoria e prática, tal como proposto por Antonio Gramsci, ou 

na perspectiva da politecnia de Marx, os coordenadores sinalizaram uma 

estruturação dos CSTs voltada para as características do mercado de trabalho. O 

perfil do egresso, a matriz curricular e os conteúdos programáticos seriam então 

elaborados mediante o campo de atuação dos profissionais formados e 

considerando a evolução tecnológica da área. 

No entanto, essa aproximação com o mercado de trabalho não parece 

resultar em uma formação limitada para o trabalhador, uma formação imediatista. 

Constatou-se em todos os CSTs investigados uma preocupação elevada com o 

acompanhamento tecnológico, com o que o mercado está utilizando e pretendendo 

utilizar de tecnologia. O mercado seria uma espécie de indicador do que há de mais 

avançado em tecnologia, e esse movimento de aproximação serviria para promover 

uma formação tecnologicamente contextualizada e atualizada. Apesar dos quatro 

cursos pesquisados serem concebidos a partir das características do mercado de 

trabalho, propõem uma formação abrangente que propicia a atuação profissional em 

diferentes segmentos da área de formação profissional em que estão inseridos. 

Como não faz parte da proposta curricular dos cursos pesquisados o 

desenvolvimento de novas tecnologias, mas sim o estudo e a aplicação das 

tecnologias existentes, essa aproximação com o mercado cumpre o papel de manter 

os cursos atualizados. 

Apesar de proporcionarem essa educação abrangente e atualizada no campo 

das tecnologias, contemplando teoria e prática, não foram verificadas ações 

sistemáticas através das disciplinas obrigatórias para o desenvolvimento do ensino 

intelectual, de cultura geral e humanista. Os processos são voltados para o que 

Gramsci chamara de formação interessada no campo da tecnologia, mas apesar de 

incluir a base científica necessária ao entendimento ampliado das aplicações 

tecnológicas, faltam ações sistemáticas para a formação desinteressada nos cursos 

pesquisados. 

A partir dos depoimentos dos coordenadores chegamos à outra importante 

constatação: o surgimento de novas ocupações no mercado para diminuir os custos 

de contratação com os tecnólogos e engenheiros. Conforme apurado, as empresas 

estão criando em seus quadros de pessoal e planos de cargos e salários a função 

de analista, no caso em questão analista de telecomunicações, empregando tanto 

tecnólogos de telecomunicações quanto engenheiros, mas com salários mais baixos 
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do que o piso mínimo determinado pelo Confea/CREA e acordos coletivos para a 

função de engenheiro. 

Outro aspecto pesquisado na relação entre a formação nos CSTs e nos 

cursos de engenharia foi o tempo de duração dos cursos, onde emergiu a 

associação desse tempo com a atualização tecnológica. 

Para os coordenadores entrevistados, o tempo de formação mais curto (em 

torno de três anos) permite que os egressos saiam mais atualizados para atuação 

profissional, uma vez que nos cursos de engenharia, por exemplo, por levar cerca de 

cinco anos para integralização, as tecnologias que estudou no início provavelmente 

já estarão desatualizadas ao final desse período, tendo em vista o alto grau de 

renovação tecnológica do mercado atualmente. Outro ponto é que os CSTs, apesar 

de terem uma carga horária total menor do que os cursos de engenharia, possuem 

geralmente um maior percentual de disciplinas e carga horária efetiva voltada para o 

campo profissional, para as técnicas e tecnologias. Já as engenharias concentram 

maior carga horária para fundamentação científica e aprofundamento matemático. 

Para acompanhar o rápido e constante movimento de renovação tecnológica, 

os coordenadores entrevistados destacaram a importância do contato permanente 

com as empresas para realização de visitas técnicas e aulas de campo para ter 

acesso a tecnologias de ponta que ainda não estão disponíveis nos laboratórios de 

ensino. Esse movimento também implica na constante atualização da matriz 

curricular dos cursos e ementas das disciplinas. 

Por não existirem parcerias formalizadas dos CSTs pesquisados com 

empresas e outras instituições do mercado de trabalho na área de formação que 

ofertam, as ações conjuntas ocorrem por intermédio de professores ou de ex-alunos 

que atuam no mercado. 

Foi ainda identificado um movimento de migração de alunos dos cursos de 

engenharia para os cursos de tecnologia. Para o coordenador do CST em Redes de 

Telecomunicações da UNESA, isso deve estar refletindo algumas vantagens dos 

cursos de graduação tecnológica: o custo, a velocidade (tempo de formação) e a 

empregabilidade. 

Outra constatação é de que aumentou a aceitação dos tecnólogos nos últimos 

anos, tanto para atuação no mercado de trabalho quanto para o prosseguimento de 

estudos em nível de pós-graduação. E isso contribui para que a formação 
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proporcionada pela graduação tecnológica deixe de ser rotulada como intermediária 

no plano social, além do plano legal. 

Para os coordenadores entrevistados, a formação promovida pelos CSTs não 

é intermediária: é uma formação que prepara tanto para atuar no mercado quanto 

para dar prosseguimento nos estudos em nível de pós-graduação. Afirmam também 

que os CSTs possuem a vantagem de serem muito mais profundos em 

determinadas áreas do conhecimento do que os cursos de bacharelado. Para o 

coordenador do CST em Redes de Telecomunicações da UNESA, as formações de 

engenharia e tecnologia são do mesmo nível, mas possuem objetivos diferentes: a 

primeira mais ligada ao desenvolvimento de produtos e a segunda para lidar com as 

tecnologias aplicadas e o setor de serviços em diferentes campos. 

Quanto à disponibilização e utilização dos laboratórios, observou-se uma 

tentativa de otimização de espaços e recursos financeiros nas instituições a partir do 

compartilhamento das instalações e equipamentos que sejam comuns a alguns 

cursos, geralmente do mesmo eixo tecnológico, reduzindo o número de espaços 

exclusivos. 

Foi identificada também uma grande dificuldade para a aquisição dos 

equipamentos para esses laboratórios, tanto na instituição pública quanto na 

privada. Na pública, a burocratização e a morosidade dos processos de compra são 

o principal fator, uma vez que esse atraso no processo licitatório chega a superar o 

tempo de evolução tecnológica em alguns casos, ou seja, os equipamentos 

demoram tanto para serem adquiridos que quando são entregues já estão 

desatualizados tecnologicamente. Já na privada os problemas são o alto custo de 

aquisição, funcionamento e manutenção, o que acaba inviabilizando a montagem de 

laboratórios em determinadas áreas. 

Com o intuito de responder a terceira questão de estudo que versava sobre 

como as principais pesquisas no campo da EPT estão sendo apropriadas nos PPCs 

dos cursos pesquisados, verificamos nos depoimentos dos coordenadores 

entrevistados que nenhum CST fez uso ou tomou como base esses estudos. Pelos 

relatos, foram consideradas apenas as determinações legais e o mercado de 

trabalho. O coordenador do CST em Sistemas de Telecomunicações chegou a 

reconhecer a importância da apropriação desses estudos no campo educacional, 

mas alegou a falta de tempo na elaboração do PPC para justificar a ausência. Essa 

constatação revela o grande distanciamento ainda existente entre as pesquisas 



298 

 

educacionais e os campos pesquisados para que os seus resultados sejam 

apropriados. 

Durante a pesquisa também foi identificado um movimento antagônico na 

oferta da graduação tecnológica nas duas instituições de ensino: enquanto a UNESA 

previa em seu PDI a expansão do número de CSTs e de vagas ofertadas, o IFF tem 

promovido o encerramento de oferta desses cursos, sem previsão de ampliação de 

vagas. 

Segundo os coordenadores dos CSTs pesquisados e os dados constantes 

nos documentos fornecidos nas entrevistas, os cursos de graduação tecnológica do 

IFF passaram por uma grande reestruturação a partir da criação do projeto 

institucional chamado TECNOPROJ, conforme detalhado na quarta parte desta tese. 

A partir desse projeto, alguns CSTs foram encerrados e outros reformulados. 

Constatou-se que esse movimento identificado no IFF vigora a partir de uma 

premissa institucional de que os CSTs não podem ter um perfil muito abrangente e 

generalista. O enquadramento nesse aspecto faria dos CSTs possíveis cursos a 

serem transformados em cursos de bacharelado. Mesmo tendo esse perfil desejado 

para a transformação, os dois CSTs analisados nessa pesquisa continuam sendo 

ofertados como graduação tecnológica, tendo o grupo de professores optado pela 

continuidade das atividades e elaboração de um curso de pós-graduação lato sensu 

na área. No entanto, foi identificada a existência de um grupo de trabalho na área de 

Design Gráfico que continua estudando a possibilidade de criação de um curso de 

bacharelado, o que implicaria no encerramento da oferta do curso de tecnologia. 

O coordenador do CST em Design Gráfico do IFF forneceu ainda outro 

elemento importante a essa análise, ligado diretamente ao movimento das políticas 

nacionais: nos IFs, então CEFETs, os CSTs eram a primeira e única oportunidade 

de oferta de ensino superior permitida legalmente, o que levou ao surgimento 

desses cursos nas diferentes áreas. Posteriormente é que o arcabouço legal 

permitiu gradativamente a oferta de cursos de licenciatura e de bacharelado na rede. 

Com todas essas possibilidades disponíveis atualmente (o que não existia no 

momento de surgimento desses cursos), esse movimento de transformação também 

assume ares de uma oportunidade de reflexão da sua essência: se o que o curso 

propõe desenvolver é o caso de uma graduação tecnológica ou um bacharelado. 

Consideramos esse movimento institucional contraditório em sua essência, 

uma vez que no PDI é defendida uma educação ampla, omnilateral e nos traços da 
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politecnia para todos os cursos nos diferentes níveis, não havendo sentido, portanto, 

em defender um perfil reduzido/intermediário para os CSTs e mais abrangente para 

os bacharelados. Defender essa visão míope de formação profissional e tecnológica 

significa ignorar os depoimentos dos coordenadores entrevistados que apresentam 

justamente o perfil tecnológico abrangente como uma das principais vantagens dos 

CSTs estudados, uma vez que garantem ao egresso uma compreensão do todo e 

um maior domínio da sua área de atuação, refletindo em uma maior 

empregabilidade.  

Outro motivo para essa transformação dos cursos seria a cultura 

institucionalizada, também entre os alunos, de que os cursos de bacharelado são 

maiores e melhores do que os CSTs, conforme observado no depoimento do 

coordenador de Design Gráfico do IFF. 

O tamanho maior, nesse caso, se refere ao tempo do curso e parece estar 

ligado diretamente a ideia de qualidade, do que é maior é melhor. Parece imperar a 

avaliação conservadora que opta pelo tradicional, que é maior, com maior carga 

horária, e o define como melhor. E essa não parece ser uma avaliação apenas dos 

alunos, mas ainda recorrente em alguns professores, sociedade civil e mercado de 

trabalho, frente a um modelo que em boa parte de sua existência foi definido 

legalmente como intermediário e voltado para o mercado. Mesmo em menor 

proporção atualmente, verificou-se que essa avaliação imediata e minimalista ainda 

existe e coopera para conotação de superioridade aos cursos de bacharelado sobre 

os de tecnologia, apesar de objetivarem formações diferenciadas no campo da 

tecnologia. 

Se considerarmos ainda que a maior parte dos alunos evadidos dos CSTs do 

IFF nos últimos anos indicou como motivo de abandono a incompatibilidade do 

horário do curso com o de trabalho (MARTINS et al., 2013), migrar para uma 

formação de bacharelado, atualmente ofertada em outros cursos no diurno, reduzirá 

ainda mais as possibilidades do trabalhador ingressar em uma graduação na área 

de tecnologia, já que não tem conseguido sequer frequentar os CSTs ofertados no 

turno da noite. 

Essas constatações reforçam a necessidade de continuidade e avanço na 

elaboração de políticas públicas para graduação tecnológica e a ampliação dos 

programas de divulgação junto a sociedade e as empresas no intuito de solidificar a 

profissão de tecnólogo, diminuindo não apenas as barreiras no mercado de trabalho 
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e na continuidade de estudos, mas garantindo um maior prestígio para a profissão. 

Também é necessária a ampliação de definições das Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para os CSTs ou a criação de outro instrumento legal no intuito de 

melhor definir a concepção dessa graduação. Defendemos que sejam estabelecidas 

definições no escopo da organização curricular que contribuam para uma formação 

ampliada no seu campo de saber, voltada para a formação omnilateral do 

trabalhador, contemplando teoria e prática, trabalho manual e intelectual, para além 

da simples capacidade de resolver problemas imediatos e inerentes ao mercado de 

trabalho, em todos os projetos desenvolvidos em âmbito nacional, migrando de um 

status atual de possibilidade para realidade. Uma formação para o trabalho, não 

para o emprego: uma formação politécnica/tecnológica, tendo o trabalho como 

princípio educativo. 

Compreendemos que os CSTs podem e devem primar por características que 

agreguem maior qualidade e abrangência de atuação aos cursos, mas essa busca 

não deve ser para se igualar ou se transformar em cursos de bacharelado, tendo em 

vista seus objetivos diferenciados e o fato destes também possuírem suas 

limitações.  

Isso exige a criação de instrumentos de políticas públicas nacionais que 

melhor definam e orientem as ações educacionais em todo o ensino superior, dando 

maior organicidade ao sistema e melhor definindo o papel de cada curso na 

sociedade e no mundo do trabalho. Que seja garantida uma educação ampla, que 

utilize o trabalho como princípio educativo no desenvolvimento da capacidade 

intelectual e manual, associando teoria e prática, e contemplando a 

indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão em todos os cursos de 

graduação, incluindo os CSTs. 

A partir das constatações efetuadas nesta pesquisa, sugerimos a realização 

de estudos empíricos no contexto da prática em outros Estados brasileiros com o 

objetivo de identificar similaridades e contradições com os resultados obtidos no 

Estado do Rio de Janeiro e outras particularidades importantes à elaboração e 

desenvolvimento das políticas públicas nacionais voltadas para os Cursos 

Superiores de Tecnologia, contribuindo para a continuidade de transformação do 

modelo em busca de uma educação omnilateral que supere a ruptura entre a ciência 

e o trabalho, contrariando a defesa de uma formação praticista e profissional que 

decorre do sistema capitalista. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA REALIZADA 

COM OS COORDENADORES DE CURSO 

 

Data: ____ / ____ / _____ Horário: ____h_____min 

Local da entrevista: __________________________ 

Curso Superior de Tecnologia: _______________________________ 

Nome do coordenador: _______________________________________________ 

Formação do coordenador: ____________________________________________ 

Tempo mínimo de duração do curso: _______________ 

Tempo máximo de duração do curso: _______________ 

Carga horária total do curso: ________________ 

Número de vagas ofertadas: 

por semestre: _____________ 

por ano: _______________ 

 

Esse número é fixo ou variável? No caso de variável, qual o limite mínimo e 

máximo para a formação de turma? 

 

Regime: 

(   ) seriado  

(   ) semestral  

(   ) créditos 

 

1. O senhor coordena um curso superior de tecnologia. Como o senhor avalia 

sua coordenação, como mais técnica, mais pedagógica, enfim, como concilia 

essas duas coisas?  

1.1 Existe apoio de algum outro profissional do campo pedagógico à 

sua coordenação? E especificamente da área de tecnologia? 

2. Qual o objetivo desse curso que o senhor coordena? 

3. A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é historicamente influenciada 

por diferentes concepções de formação. Dentre essas concepções, duas são 

encontradas com maior frequência nas políticas públicas educacionais, nos 
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documentos legais, nos projetos políticos pedagógicos das instituições ou 

mesmo nos Projetos Pedagógicos de Curso (PPC): são encontradas 

características de uma educação voltada para atender aos anseios dos 

arranjos produtivos, ao modelo de desenvolvimento econômico, implicando 

em uma formação tecnicista com foco no mercado de trabalho, geralmente 

voltada predominantemente para o ensino prático de técnicas manuais 

utilizadas no campo industrial; ou a que almeja uma formação profissional 

humanista, unitária ou na perspectiva da politecnia, mais ampla e com foco na 

formação científica reunindo teoria e prática, trabalho intelectual e manual, 

visando uma formação integral do trabalhador. 

3.1 Nesse contexto, qual a concepção de educação profissional e 

tecnológica norteia esse curso superior de tecnologia que o 

senhor coordena?  

3.2 Essa concepção é baseada no atendimento a algum documento 

legal, orientação institucional, exigências de conselho 

profissional, referencial teórico ou trabalho acadêmico de algum 

autor? Qual? Se não utilizou nenhum desses, qual utilizou? 

4. Algum estudo de pesquisadores de EPT foi utilizado na elaboração do PPC? 

Quais? Por que utilizou ou não utilizou? 

5. Existe algum documento norteador ou orientação institucional sobre 

organização, metodologia e procedimentos acadêmicos e pedagógicos para 

os cursos superiores de tecnologia na sua instituição? Qual? O que eles 

abordam? Poderia fornecer uma cópia? 

6. Quais são as competências e habilidades principais desenvolvidas nesse 

curso superior de tecnologia? Elas são voltadas para uma formação mais 

teórica, prática ou teórica e prática? Por quê? 

7. Dentre as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para esse curso, quais 

competências o senhor (a) julga mais importante? Por quê? 

8. A instituição disponibiliza laboratórios para as aulas ministradas nesse curso 

superior de tecnologia? Quais são? Quais os objetivos desses laboratórios (o 

que se pretende com as aulas ministradas neles?)? Esses laboratórios são 

compartilhados com outros cursos? Caso sejam compartilhados, quais são 

esses cursos? 
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9. É comum surgirem comparações dos cursos superiores de tecnologia com 

cursos técnicos ou superiores de engenharia. Quais são as diferenças entre 

esses três cursos? O que diferencia a formação de tecnólogos em relação as 

demais? Eles fazem parte de níveis diferentes? Como é essa divisão? 

10. Como é feita a abordagem das técnicas e das tecnologias nesse curso? Os 

tecnólogos são formados apenas para utilização ou também são preparados 

para o desenvolvimento dessas técnicas e tecnologias? 

11. Vocês também ofertam curso de Engenharia nessa mesma área de 

conhecimento? 

12. Quais as principais diferenças entre o perfil de conclusão dos egressos do 

curso superior de tecnologia que o senhor coordena e desse curso de 

engenharia ofertado? 

13. O senhor considera a formação de tecnólogo como intermediária a de 

engenharia? Por quê? 

14. Consideram o tempo de formação adequado ao que é proposto no PPC para 

a formação de tecnólogo? Nesse tempo é possível desenvolver o ensino, a 

pesquisa científica e a extensão? Os alunos desse curso participam de 

projetos e grupos de pesquisa e extensão? 

15. O estágio é obrigatório nesse curso? A partir de qual período é possível de 

ser cursado? 

16. O curso está cadastrado no conselho de classe? Qual? Quando o pedido de 

cadastramento foi deferido? Houve algum problema na tramitação do 

processo? Em caso de resposta positiva, qual? 

17. Vocês possuem parcerias com empresas da mesma área de formação desse 

curso? Como é essa relação? Qual o papel ou influência dessas empresas na 

formação dos alunos? 

18. Quanto aos professores que atuam nesse curso: 

a. Qual formação mínima é exigida para os professores que atuam nesse 

curso? Qual o perfil desejado? Por quê? 

b. Vocês oferecem alguma formação complementar e/ou treinamento 

para esses professores? Como é essa formação? Qual a duração? 

Quem ministra? Essa formação é mais voltada para a prática ou para 

teoria? 
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c. Esses mesmos professores atuam em outros cursos de engenharia? 

Existe um requisito específico para atuação em cada um desses 

cursos? Quais? 

d. Vocês já fizeram algum estudo ou observaram uma movimentação de 

transferência dos alunos desse curso de tecnologia para outros cursos 

de engenharia? Caso tenham observado, por que eles mudaram? 

19. Existe algum estudo sobre o perfil dos alunos ingressantes nesse curso? 

Existe diferença para o perfil dos alunos que ingressam nos cursos de 

engenharia? 

20. Vocês fazem algum acompanhamento dos alunos egressos? Caso façam, 

como é a empregabilidade deles? Em que eles trabalham? São contratados 

como tecnólogos ou para desempenhar outra função? 

21. Vocês participaram da construção do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI)? Como foi essa participação? Existe algum planejamento específico 

para os cursos superiores de tecnologia? Seria possível fornecer uma cópia 

deste PDI? 

22. Quais são os pontos positivos que o senhor citaria sobre esse curso superior 

de tecnologia? E os pontos negativos? 

23. O senhor gostaria de abordar mais algum aspecto importante para o estudo 

dos cursos superiores de tecnologia? 
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APÊNDICE B - MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

________________________________________________________________________ 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA  
 
Nome:........................................................................................................................................................ 

Sexo: (   ) Masculino   (   ) Feminino   Data Nascimento: ........../........../........  

Endereço:.................................................................................................................................................. 

Bairro:............................................................ Cidade:............................................................................... 

Estado:............ 

Telefone: (.....).................................. Email: ............................................................................................. 

 

Título do Protocolo de Pesquisa:  
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA DE GRADUAÇÃO: ANÁLISE DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS PARA FORMAÇÃO DE TECNÓLOGOS NO BRASIL E DE CURSOS OFERTADOS NO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
Subárea de Investigação: Ciências Humanas - Educação 
 
Pesquisador responsável:  
Anthone Mateus Magalhães Afonso – Universidade Estácio de Sá (UNESA) 
Rua Alvarenga Prazeres, No 220, Donana, Campos dos Goytacazes/RJ - Telefone: (22) 99824-0713 
Email: anthone.mateus@gmail.com 
 
Orientadora: 
Professora Dra. Wania Regina Coutinho Gonzalez – Universidade Estácio de Sá (UNESA) 
Telefone: (21) 22069741 Email: waniagonzalez@gmail.com  
 
Avaliação do risco da pesquisa:  
( X ) Risco Mínimo ( ) Risco Médio ( ) Risco Baixo ( ) Risco Maior  
 
Objetivos e Justificativa:  
O objetivo principal desse trabalho é analisar os documentos legais e referências nacionais que 
regulamentam e norteiam a oferta dos cursos superiores de tecnologia através de políticas públicas 
desde a década de 1990 na perspectiva de identificar a existência (ou não) de uma ou mais 
concepções de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e, a partir de estudo empírico no Estado 
do Rio de Janeiro em instituições de ensino superior pública (Instituto Federal Fluminense – IFF) e 
privada (Universidade Estácio de Sá – UNESA), verificar a implementação (ou não) desse(s) 
modelo(s) de educação. Deseja-se saber, nessa relação entre as dimensões macro (políticas 
públicas nacionais) e micro (instituições selecionadas para o estudo empírico), se existe mesmo a 
definição de um modelo de EPT preconizado para esses cursos nas políticas e como isso é 
implementado pelas instituições escolhidas. Será possível então observar parte da dinâmica dos 
momentos de elaboração e implementação das políticas públicas para os cursos superiores de 
tecnologia, podendo ainda verificar se a concepção de educação adotada nos cursos estudados 
corresponde ao preconizado nas políticas públicas, se existe uma acomodação de diferentes 
concepções ou se nenhuma concepção é adotada como referência. 
 
Procedimentos:  
Pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas. 
 
 
 



316 

 

Riscos e inconveniências:  
Os riscos são mínimos, não existindo previsibilidade de danos físicos, materiais, psicológicos ou de 
qualquer outra natureza aos envolvidos nessa pesquisa, uma vez que a sua participação será restrita 
ao fornecimento de dados através de entrevistas e comunicação com o pesquisador. 
 
Potenciais benefícios:  
A pesquisa contribuirá com os estudos das políticas públicas para formação de tecnólogos no Brasil, 
sobretudo ao apresentar um olhar atual do desenvolvimento dessas políticas no Estado do Rio de 
Janeiro, na capital e no interior. 
 
Informações Adicionais:  
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em horário comercial pelo e-
mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. Para esta pesquisa, não haverá nenhum 
custo do participante em qualquer fase do estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação 
financeira relacionada à sua participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a 
participar bem como retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 
mim, descrevendo o estudo: “EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA DE GRADUAÇÃO: 
ANÁLISE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FORMAÇÃO DE TECNÓLOGOS NO BRASIL E DE 
CURSOS OFERTADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO”. Os propósitos desta pesquisa são 
claros. Do mesmo modo, estou ciente dos procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 
riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 
a minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação, 
sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, 
sem penalidades ou prejuízos. Autorizo a publicação dos dados fornecidos por mim nos relatórios de 
pesquisa e na tese, bem como em futuras publicações na forma de artigo científico. 
 
Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da pesquisa e 
outra para o responsável pela pesquisa. 
 
 
 
___________________________________, __________ de ____________________ de _________. 
 
 
 
 
____________________________________   ____________________________________  
       Assinatura do Participante da Pesquisa        Assinatura do Responsável da Pesquisa 

 


