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As tecnologias e as técnicas
É possível entender a Tecnologia pelas se-

guintes interpretações: (a) teoria geral e/ou
estudo sistemático sobre técnicas, processos,
métodos, meios e instrumentos de um ou mais
ofícios ou domínios da atividade humana (p.
ex., indústria, ciência etc.); (b) técnica ou con-
junto de técnicas de um domínio particular e
(c) qualquer técnica moderna e complexa. Es-
sas concepções não incluem um aspecto im-
portante das tecnologias: o seu valor comer-
cial ou agregado. Por exemplo, uma norma téc-
nica ou um estudo de consultoria representa
uma fração de conhecimento tecnológico que
geralmente se vende ou compra, após a sua
concepção e concretização. O termo
“Tecnologia” provém do grego “technología”,
isto é, “tratado sobre uma arte” e significa “con-
junto de conhecimentos, especialmente prin-
cípios científicos, que se aplicam a um deter-
minado ramo de atividade”. Ele associa o ter-
mo “Tecnologia” com “Técnica” (que é o subs-
tantivo feminino do adjetivo “Técnico”) e que
possui os seguintes significados: (a) a parte
material ou o conjunto de processos de uma
arte: (exemplos: técnica cirúrgica; técnica jurí-
dica); (b). maneira, jeito ou habilidade especial
de executar ou fazer algo (exemplo: este aluno
tem uma técnica muito sua de estudar); (c) prá-
tica. O termo “Técnica” significa: (a) conjunto
de procedimentos ligados a uma arte ou ciên-
cia (exemplo: a técnica de escrever) (b) a parte
material dessa arte ou ciência; (c) a maneira de
tratar detalhes técnicos (como faz um escritor)
ou de usar os movimentos do corpo (como faz
um dançarino); (d) destreza, habilidade espe-
cial para tratar esses detalhes ou usar esses
movimentos; (e) jeito, perícia em qualquer ação
ou movimento (exemplo: descascar laranja sem
ferir requer técnica). Constata-se que uma
“tecnologia” constitui um conjunto de técni-
cas de um domínio particular, ao passo que
“técnica” é um conjunto de procedimentos
ligados a uma arte ou ciência.

Além disso, uma tecnologia é: (a) “o pro-
duto de ciências aplicadas numa atividade
ou num bem”; (b) é acumulável, e (c) é o
retrato (ou um pacote tecnológico negociá-
vel) que se refere a um determinado momen-
to ou evento importante para os seus inte-
ressados (Tabela 1).

Algumas diferenças entre cientistas,
engenheiros, técnicos e tecnólogos

As funções dos tecnólogos,
técnicos e outros profissionais

Numa entrevista ao Informateq, em 1996,
o Prof. Edmar de Oliveira Gonçalves, ex-dire-
tor do CEFET-CSF, da Direção do Ensino
Médio do MEC e da ETFQ-RJ, informou que
o tecnólogo é o chamado “pós-técnico”, e
foi objeto de um trabalho desenvolvido em
1970. Coordenando um grupo de trabalho,
instituído pela Diretoria do Ensino Industri-
al, ele orientou a publicação de um trabalho
sobre os “cursos pós-técnicos”, que era ob-
jeto de um futuro empréstimo do Banco
Interamericano para as ETF’s (Escolas Téc-
nicas Federais). A idéia, com o advento da

Lei no 3552, era oferecer ao técnico o retorno
à escola para receber novos conhecimentos,
a fim de adaptar-se a novas situações de mer-
cado. Mas a idéia não frutificou. A idéia do
tecnólogo nasceu quando nós tivemos uma
ajuda para a primeira escola (a Celso Suckow
da Fonseca - CSF), em que a Fundação Ford
investiu para formar um profissional (cuja
denominação ela não definiu) em dois anos,
após o término do curso técnico. Essa idéia
foi muito questionada e chegou-se à conclu-
são que dois anos era pouco. Surgiu, então,
o engenheiro de operação, em três anos, que
também acabou por não vingar, em razão,
sobretudo de pressões por parte dos cursos

de engenharia plena (cinco anos). Desde en-
tão, a idéia do tecnólogo, permanece, mas,
até hoje, não se definiu um perfil, nem mesmo
sua real necessidade é totalmente clara.

Conforme Cláudio Moura e Castro
( w w w. m e c . g o v. b r / s e m t e c / p r o e p /
a_textos.htm,), “a LDB (de 1996) tornou
possível a reforma (do ensino técnico), sem
aprovar uma lei regular do congresso e sem
mudar a Constituição. A LDB permitiu exe-
cutar a reforma dentro de um âmbito politi-
camente muito mais fácil (do ponto de vista
burocrático e administrativo) de fazer re-
formas que são os decretos presidenciais e
portarias ministeriais. O técnico, que era de
nível médio, foi empurrado para uma cate-
goria meio ambígua de “pós-médio”, pois
requer o diploma de médio (que pode ser
obtido de forma concomitante). Não é mais
médio, mas não é superior, tampouco. Seu
atrativo é ser um curso de um ano, em com-
paração com o seqüencial e o tecnólogo que
duram no mínimo dois”.

No Século XX, os cursos universitários
constituem o caminho natural dos técnicos
em termos de “educação continuada” pois
são autênticos “pós-técnicos”. Por exemplo,
na Escola de Química da UFRJ, os egressos
das Escolas Técnicas compuseram nas últi-
mas décadas a fração dos melhores alunos,
em termos de aproveitamento escolar e de
amadurecimento e profissional, e o mesmo
ocorreu em vários cursos de engenharia.

O tecnólogo pode ser o “indivíduo versa-
do em tecnologia ou tecnologista”. Se a fun-
ção do cientista é conhecer, enquanto que a
do engenheiro é fazer (isto é, projetar e cons-
truir engenhos e/ou tecnologias), então, a
função do tecnólogo seria aplicar? A respos-
ta inicial encontra-se na Tabela 2, que permi-
te indagar: um tecnólogo deve ser formado
em 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos ?
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• titulações que substituíram o profissional denominado “engenheiro de operação” (3 anos).

ESTÁGIO CARACTERÍSTICAS NÍVEL
EVOLUTIVO DO  SABER
1. ARTE sabe-se fazer

meio de formação: educação informal, treinamento
escolaridade: curso de treinamento ou aprendizado irregular
profissional: artesão, laboratorista Habilidade

2 TÉCNICA sabe-se fazer, com destreza e precisão
meio de formação: escola técnica
escolaridade: segundo grau profissionalizante
exemplos de título: técnico mecânico, técnico químico, Habilitação

3. CIÊNCIA sabe-se como e porque ocorrem os fenômenos
meio de formação: universidade tradicional
escolaridade: bacharelado, 3 anos
exemplos de título: físico, químico, bacharel em química Habilitação

4. TECNOLOGIA sabe-se fazer, com destreza, precisão e base científica
meio de formação: CEFET ou universidade tecnológica ou plena
escolaridade: bacharelado com atribuição tecnológica, 4 anos
título: tecnólogo químico, engenharia industrial * Habilitação

5. QUÍMICA sabe-se conceber, simular e desenvolver, com base científica,
INDUSTRIAL novos processos fabris de beneficiamento de matérias- primas

e obtenção de produtos químicos e tratamento de rejeitos
meio de formação: universidade tradicional
escolaridade: (engenharia) química industrial avançada, 5 anos
profissional: (engenheiro) químico industrial Habilitação

6. ENGENHARIA sabe-se conceber, projetar, montar, operar, executar
e otimizar, com base científica, a instalação de equipamentos e
aparelhos, e fabricar produtos químicos, mecânicos, elétricos, etc
meio de formação: universidade tradicional
escolaridade: engenharia plena, 5 anos
título: engenheiro químico, eng. mecânico, eng. Eletricista, etc Habilitação

Tabela 2 - As formas do conhecimento nas profissões oriundas da Física e Química

CIÊNCIA TECNOLOGIA
Ojetivos: acumular conhecimentos produzir, comercializar bens e serviços
Posturas : princípios éticos até 1990, e, leis do mercado

doravante, acrescidas das leis
de mercado

Utilidade: Universal Regional
Conceitos conjunto de conhecimentos conjunto de conhecimentos, artes, técnicas, métodos
envolvidos: fundamentais científicos e empíricos,equipamentos,

informações, pessoas, objetos diversos

Tabela 1 - Características básicas da ciência e da tecnologia

(Segunda parte)


