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Pelo exposto anteriormente, o tecnólogo é um
profissional pós-técnico e próximo ao engenheiro
industrial (Figura 2). O engenheiro é, sempre foi e
será, um criador e pesquisador devido à natureza de
sua formação superior sustentada por uma grande
base científica. Se o engenheiro não for capaz de
criar e conceber na sua vida profissional, deixa de
ser, na prática, um engenheiro, e termina por ocu-
par cargos burocráticos ou inferiores, desvalorizan-
do sua profissão. (Figura 2)

Aprocuradostécnicosporfaculdadesdeengenha-
ria para reforçar sua base científica e ampliar sua
capacitação real no mercado é antiga. Alguns
tecnólogos já seguemestecaminho.Algumas razões
dessaprocurasão:1ª -a formaçãoplenaatualadquiri-
dapeloengenheiro incorporaumabasecrescenteem
Matemática,Física eComputação,Termodinâmica,
Ciências dos Materiais e Fenômenos de Transporte,
Desenho, Eletrotécnica, Economia, Administração,
MeioAmbiente (envolvendooutangenciandoBiolo-
gia,Agronomia),eGestão,epermitequeeleseenvol-
va com atividades científicas, e de planejamento e
projeto; 2ª - as funções operacionais são habitual-
mente atribuídas a técnicos; 3ª - seos tecnólogos são
profissionaisdenívelpós-técnico,nofinaldascontas,
continuamsendo“técnicos”.

Além dos engenheiros, que são capazes de pen-
sar, refletir, questionar e resolver problemas sem
uso de rotinas pré-estabelecidas, encontram-se, por
exemplo: o educador, o filósofo, o físico, o mate-
mático, o químico, o geólogo, o biólogo, o médi-
co. Mas, em geral, nas demais profissões, o dia a
dia é repetição de rotina. Cada ciência específica é
produzidapor algunsdelesque sededicamàpesqui-
sa e pela associação com outros profissionais. Se as
faculdades ou escolas de engenharia sofrerem redu-
ções orçamentárias – como vem ocorrendo com
as universidades públicas federais - ou se a criação
de “cursos superiores com carga e conteúdo
curriculares reduzidos” permitir que se diplomem
profissionais para competir por oportunidades de
emprego próximas mas com salários diferentes, o
resultado será benéfico para algumas empresas mas
prejudicial para a sociedade.

Cláudio Moura e Castro (2001) também reve-
lou que a criação dos cursos de formação de
tecnólogos em curta duração foi estimulada e apoi-
ada pelo BID (Banco Interamericano de Desen-
volvimento), pois “ao contrário das escolas téc-
nicas de toda América Latina que se limitam ao
ensino, os CEFETs e o SENAI, se meteram em
uma área de pesquisa e desenvolvimento, ocu-
pando um espaço deixado em branco pelas esco-
las de engenharia. Estas, na verdade permane-
cem como cursos tecnológicos de orientação ge-
nérica, com pitadas de tecnologia - lida nos li-
vros.” Esse comentário mostra como cresceram
os esforços de ocupação dos espaços de atuação
originais das faculdades, escolas e cursos de pós-

graduação de engenharia pelas instituições de ensi-
no técnico (anteriormente nível médio), e hoje
transformadas em centros de ensino tecnológico e
admitidas como nível superior.
As diferenças entre
técnicos e engenheiros

Os cursos universitários diferem dos cursos de
técnicos de nível médio e de tecnólogos, nos quais a
base teóricaéconstituídadeconteúdosmínimosque
permitem a operacionalização das profissões. Nos
cursos de nível superior pleno, de 5 ou 6 anos, seus
conteúdos visam formar profissionais que possam
refletir sobre a realidade e sobre os problemas que
irão enfrentar na profissão. Eles também se consti-
tuirão na pedra fundamental da criação e da crítica
sobre a ciência e sobre a técnica. Ainda assim, exis-
tem cursos universitários que possuem diversas dis-
ciplinas experimentais abordando atividades
operacionais, constituídas de ações de manipulação
direta sobre a natureza, objetos, animais ou pessoas.
É o caso de cursos de odontologia, medicina, biolo-
gia, agronomia, veterinária, química industrial, etc.
As ações operacionais podem resultar, além daque-
las decorrentes de projetos, pesquisas e estudos, do
acúmulo de conhecimento tecnológico adquirido
pelos seus usuários (mesmo em lugares diferentes,
por meio de intercâmbio).

Muita gente acredita que o bom engenheiro é
aquelequesabeatuarcomoumtécnicodenívelmédio
e essa proveitosa competência não é obrigatória na
sua formação. O curso de engenharia visa capacitar
profissionais para observar, pensar, criar, refletir,
criticar, projetar, comandar, liderar e fazer execu-
tar, sendo ministrado em dois ciclos: básico (2 anos
iniciais) e profissional (3 últimos anos). A partir dos
anos60, a graduação se tornoucadavezmais cientí-
ficadoqueoperacional, devidoaosavançosdaciên-
cia e da engenharia no Brasil e à criação de progra-
masdepesquisaepós-graduação.Essedecréscimoda
característicaoperacional desmotivouvários alunos
que ingressavamnoscursosdeengenharia. Por isso,
na área de “Educação em Engenharia” surgiu a pre-
ocupação de se remodelar os currículos, inserindo
matérias profissionais e introdutórias para explicar
o campo profissional no início do curso, inclusive
na disciplina “Introdução à Engenharia”.

As diferenças entre tecnólogos
e engenheiros

Os limites de atuaçãodos técnicos e engenheiros
são bem conhecidos há mais de um século. Em tele-
comunicações, um tecnólogo pode receber melhor
formação que um técnico. No entanto, o tecnólogo
carecerá de bases científicas (a exemplo dos seus
precursores de Engenharia Operacional) quando se
defrontar com novas tecnologias. Nos anos 80, os
engenheirosoperacionais, contratadosnuma impor-
tante indústria de eletrônica industrial no Rio de
Janeiro para trabalhar em contratos de transferên-
cia de tecnologia canadense, projetos, construção e
fornecimento de equipamentos para telefonia e te-
lecomunicações, apresentaramdeficiências teóricas
em Matemática e Eletromagnetismo Moderno. Sua
basecientíficadegraduaçãoera insuficiente, confor-
me constatou um dos autores, que lecionava no Ins-
tituto de Física e na Faculdade de Engenharia da
UERJ. Os estagiários de Engenharia Eletrônica da
PUC, UERJ, UFF e UFRJ superavam todos os pro-
blemas. A criação posterior dos cursos de Engenha-
ria Industrial em 4 anos veio compensar algumas
dessasdeficiênciascurriculares.Assim,umtecnólogo
formado em 2 a 3 anos pode ser competente nos
trabalhos práticos compatíveis com seu aprendiza-
do recente, mas, pode se transformar num profissi-
onal de utilidade transitória e num futuro desempre-
gado. As tecnologias de “hardware” e “software”
estão mudando rapidamente em informática, tele-
fonia convencional e celular, da televisão convenci-
onal e digita. Muitos tecnólogos terão de se reciclar,
pois alguns dos seus currículos de formação terão
vida curta. Ou seja, é necessária uma base científica
sólida e crescente para uma graduação de nível uni-
versitário, preferencialmente em 5 anos.

Os bacharelados em ciências sempre formaram
pesquisadores com uma base científica duradoura.
Por exemplo, hoje o Instituto de Química da UFRJ
ministra o curso de Químico em 5 anos. No Brasil e
em outros países, um curso de bacharelado ou de
engenharia deve ser muito exigente, porque a dife-
rença quantitativa - 5 a 6 resulta numa repercussão
qualitativa que significa garantia de retorno de in-
vestimento social. Na área de telecomunicações, foi
a formação plena dos engenheiros brasileiros que

lhes possibilitou absorver as novas tecnologias das
estações digitais, transmissão por satélite, as fibras
ópticas e os celulares. Assim, o tecnólogo pode ser
melhor que um técnico de nível médio, mas jamais
será igual a um engenheiro pleno, devido ao abismo
curricularentreosseuscursosdegraduação.Osenge-
nheiros com mestrado e doutorado são e serão sem-
pre engenheiros. Qualquer tecnologia nova envolve
uma ampla base de matemática, física, ciência dos
materiais e computação.Assim, émuitodifícil redu-
zir um currículo de 5 anos, que já se revela insufici-
ente no Século XXI. É irônico constatar que ao
invés de se ampliar os cursos de engenharia para 6
anos, procura-se reduzi-los para 4 anos.
Conclusõesequestõesadiscutirsobre
oscursossuperiores

1a - A formação plena adquirida pelo engenhei-
ro contém uma base ampla e crescente em Mate-
mática, Física, Computação, Ciência dos Materi-
ais, Meio Ambiente e Gestão E ele pode atuar em
atividades científicas, administrativas, planejamen-
to e projeto em áreas variadas.

2a -Acriaçãodecursossuperioresde tecnologiaé
discutívelpoisnãoestesoferecemamesmabasecien-
tíficaministradanos tradicionaiscurrículosdeciênci-
as e engenharia nas áreas correlatas. Em todos os
paísesavançados, socialistasoucapitalistas,oscursos
superioresmaximizamoconhecimentocientíficoem
seuscurrículos,ao invésdereduzí-los,evalorizamos
seusalunospelomáximoqueconseguiramaprender.

3a - As funções operacionais são habitualmente
atribuídasa técnicosepoderãosercompartilhadaspor
tecnólogos,porém,avidaútildestesúltimospodeser
curta, acarretando o risco de serem descartáveis, a
menosquese reciclemcontinuamente.

4a – Os tecnólogos são profissionais de nível
“pós-técnico” e, no final das contas, continuam
sendo “técnicos”. Admite-se que os tecnólogos irão
buscar os cursos de engenharia plena, o que já ocor-
re na UFRJ, assim como vários técnicos e enge-
nheiros operacionais j fizeram.

5ª - Questões a discutir: (a) para ingressar num
curso de engenharia plena, o tecnólogo terá de pres-
tar vestibular? (b) a formaçãode tecnólogos interes-
sa às universidades federais e estaduais? (c) um
tecnólogo poderá cursar uma pós-graduação de En-
genharia sempossuir abasecientíficadocursopleno
de5anos? (d) seociclobásicodocursodeengenha-
ria for expandido para 3 anos, seus alunos poderão
obter diplomas intermediários de tecnólogos

(adaptado de
Vieira, 1981 in:
Vieira, 1982 e de
Gonçalves,
1996)
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