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As habilitações em ciências,
engenharias e tecnologias

Via de regra, os cursos superiores em ci-
ências são ministrados em institutos, os de
engenharia em escolas politécnicas ou de
engenharia, e ambos os casos ainda em fa-
culdades. Devido ao crescimento científico
em todas as áreas do conhecimento e da ne-
cessidade de se ministrar cursos de gradua-
ção com matérias interdisciplinares e
multidisciplinares, existe uma tendência de se
formar bacharéis em ciências em cinco anos e
de graduar engenheiros em seis anos nos
cursos noturnos. Entretanto, surgiram, nos
últimos anos, na cidade do Rio de Janeiro,
duas instituições privadas intituladas “Insti-
tuto Politécnico” e “Centro Politécnico”,
destinadas a ministrar cursos superiores de
tecnologia de curta duração. Por outro lado,
diversas escolas de química, faculdades de
farmácia ou de alimentos em várias univer-
sidades federais estaduais ministram disci-
plinas e cursos de conteúdo tecnológico.
Por exemplo, a Escola de Química da UFRJ
ministra, desde os anos 30, o ensino das
Químicas Industriais Inorgânica e Orgâni-
ca, Microbiologia Industrial e Bioquímica,
ou seja, de Tecnologias Químicas e Bioquí-
micas, e gradua “Químicos Industriais” e
“Engenheiros Químicos”, e graduará, bre-
vemente, “Engenheiros de Alimentos” e
“Engenheiros de Bioprocessos”. Esses cur-
sos de graduação sempre foram “superio-
res”, “tecnológicos” e “profissionalizantes”.
Seus egressos são reconhecidos no conse-
lho profissional competente e exercem car-
gos e atividades em: indústrias, empresas,
universidades, escolas e órgãos governa-
mentais diversos.

As ciências e as engenharias
O termo “bacharel” provém do francês

bachelier oriundo ou associado com o ter-
mo latino baccalariu e significa indivíduo
que concluiu o primeiro grau universitário
(Ferreira, 1999; Houaiss, 2001). Entretan-
to, alguns diplomas universitários de gra-
duação adotam termos indicadores da ha-
bilitação adquirida como, p.ex., químico,
físico, geógrafo e geólogo. As ciências

podem significar: (a) corpo de conheci-
mentos sistematizados, que, adquiridos via
observação, identificação, pesquisa e ex-
plicação de determinadas categorias de fe-
nômenos e fatos, são formulados metódi-
ca e racionalmente; (b) conjunto de conhe-
cimentos teóricos, práticos ou técnicos
voltados para determinado ramo de ativi-
dades; talento; mestria; (c) conhecimento
que, em constante interrogação de seu
método, suas origens e seus fins, procura
obedecer a princípios válidos e rigorosos,
almejando especialmente coerência inter-
na e sistematicidade, (d) na metafísica gre-
ga ou no hegelianismo moderno, a ciência
é vista como o conhecimento filosófico
racional, absoluto e sistemático a respeito
da essência do real, culminância de todos
os saberes particulares e específicos; (e) é
cada um dos inúmeros ramos particulares
e específicos do conhecimento, caracteri-
zados por sua natureza empírica, lógica e
sistemática, baseada em provas, princípi-
os, argumentações ou demonstrações que
garantam ou legitimem a sua validade [Me-
nos importante na filosofia grega, tal sen-
tido da palavra tornou-se hegemônico no
decorrer do pensamento filosófico moder-
no.]; (f) conhecimentos ou disciplinas que
mantêm articulações, semelhanças ou co-
nexões sistemáticas, tendo em vista o es-
tudo de determinado tema; (g) disciplinas
voltadas para o estudo sistemático da na-
tureza ou para o cálculo matemático.

Pode-se entender a Engenharia como: (a)
aplicação de métodos científicos ou empíricos
à utilização dos recursos da natureza em bene-
fício do ser humano; (b) formação, ciência e
ofício de engenheiro; (c) o conjunto de ativi-
dades e funções de um engenheiro, que vão
da concepção e do planejamento até a respon-
sabilidade pela construção e pelo controle dos
equipamentos de uma instalação técnica ou
industrial; (d) a corporação, a classe dos enge-
nheiros; (e) projeto e manufatura de produtos
complexos; (f) construção, criação, execução
de algo em que se utilize engenho e arte; (g)
corpo das forças armadas, uma das subdivi-
sões do Exército.

As funções dos cientistas e
engenheiros

A princípio, a função do cientista é co-
nhecer e a do engenheiro é fazer (proje-

tar e construir). Na Física, o cientista adi-
ciona dados e informações ao conhecimen-
to verificado e sistematizado do mundo fí-
sico; e o engenheiro torna útil esse co-
nhecimento na solução de problemas prá-
ticos, que envolvem o projeto e constru-
ção de artefatos, engenhos, máquinas,
equipamentos, instrumentos, instalações
e também a concepção de sistemas e pro-
cessos, via de regra, envolvendo os ele-
mentos anteriores de modo a serem opera-
dos de forma econômica.

Figura 1 – A engenharia como agente
de transformação da ciência em tecnologia
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Os engenheiros transformam recursos
naturais e conhecimentos científicos em
“produtos” (artefatos, equipamentos,
edificações) ou modificam a Natureza, ge-
rando entes denominados “tecnologias”.
Daí, indaga-se: 1º - a Medicina e o Direito
são análogas à Engenharia, isto é, capazes
de transformar Ciências em Tecnologias?
2º - as Artes podem exercer o mesmo papel
das Ciências para gerar Tecnologias? A
resposta parece ser afirmativa, porém en-
tendemos ser indispensável que os cole-
gas das referidas áreas abordem esses te-
mas com a sua experiência própria e enri-
queçam a discussão ora iniciada.

Outras questões serão abordadas na
continuação da presente abordagem: 1ª - o
que é “tecnologia”? 2ª - quais seriam as
funções reais dos tecnólogos? 3ª – Qual
deve ser a base científica para se formar
um tecnólogo?
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MEC estuda reforma
da Universidade

Notícia da página eletrônica do MEC in-
forma que, nos dias 6 e 7 de agosto, parla-
mentares e a comunidade acadêmica estarão
reunidos para refletir e traçar as diretrizes
políticas sobre a universidade do século XXI.
O Ministério da Educação, em parceria com
as comissões de Educação do Congresso Na-
cional, promove o seminário “Universidade:
por que e como reformar?”, no auditório
Petrônio Portella, no Senado Federal.

MCT investe para
descentralizar pesquisa

No último dia da 55 ª Reunião Anual da
SBPC, o ministro da Ciência e Tecnologia,
Roberto Amaral, apresentou as ações que
irão contribuir para a desconcentração da
C&T no país. “Oitenta e seis por cento das
bolsas do CNPq de doutorado estão con-
centradas nas regiões Sudeste e Sul. É pre-
ciso levar a ciência também para as regiões
mais reprimidas”, defendeu. Mas isso, se-
gundo o ministro, não irá ameaçar os inves-
timentos nos centros de referência já insta-
lados (assessoria do MCT, 18/07)

Não é continuidade?
A Revista Veja, de 16 de julho, divulga

na coluna “Radar” uma nota que dá uma
boa demonstração do continuísmo presen-
te na política econômica do governo: “Há
duas semanas, Antônio Palocci teve um
jantar reservado com Armínio Fraga, na
casa do ex-presidente do BC, no Rio de
Janeiro. Não foi o primeiro e não será o
último encontro fechado entre ambos. Ali-
ás, eles conversam com alguma freqüência
pelo telefone.”

Cristovam admite
perdas com reforma

O ministro da Educação, Cristovam
Buarque, admitiu que o governo precisará
aumentar as verbas para as universidades
públicas e adotar programas de incentivo a
fim de recompor os quadros universitários,
caso se confirme a debandada de professo-
res dispostos a antecipar suas aposentado-
rias em função da reforma da Previdência
(O Globo, 20/07).

Acordo Brasil-Ucrânia
sobre Alcântara

O plenário da Câmara dos Deputados
aprovou, na semana passada, o substitutivo
do deputado Jorge Bittar (PT-RJ), que trata
do acordo Brasil-Ucrânia para a uso do Cen-
tro de Alcântara. O projeto será encaminha-
do ao Senado. Para Bittar, o substitutivo ora
aprovado garante a soberania nacional e per-
mite ao país salvaguardas tecnológicas a se-
rem acrescentadas ao acordo por meio de
protocolos adicionais (JC e-mail, 24/07).
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