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Nos últimos 8 anos, a educação superior no
Brasil sofreu grandes transformações, algumas
destas percebidas pelos docentes universitári-
os e outras nem tanto. Enquanto a UFRJ sofria
as duras conseqüências de uma disputa
incomum em torno da legitimidade do ocupante
do cargo de Reitor, e, contempla, ainda, ansio-
samente, o processo de sucessão em curso, no-
tou-se que: 1o - ocorreu a substituição de mui-
tos docentes experientes (que se aposentaram
após uma longa carreira iniciada como auxiliar
de ensino) por novos mestres e doutores re-
cém-egressos dos cursos de pós-graduação (já
no nível de assistentes ou adjuntos, logo preo-
cupados em montar projetos de pesquisa e uma
infra-estrutura computacional e laboratorial);
2o - os docentes de ensino superior passaram a
receber salários em função de uma pontuação
dependente da sua “produtividade individual”;
3o - surgiu uma crescente falta de recursos or-
çamentários oriundos do MEC; que passaram a
ser distribuídos por agências de fomento ou
“concursos de produtividade”.e implantou-se
uma competição generalizada e desesperada por
essas verbas e por contratos de consultoria e
extensão; 4o - ao nível do MEC, criou-se  uma
“secretaria híbrida” voltada para o ensino mé-
dio e tecnológico; 5o - a legislação educacional
foi modificada para hiper-valorizar a “educa-
ção profissional tecnológica” e a “velocidade
das transformações dos mercados” em detri-
mento do “desenvolvimento científico e
tecnológico”, que valorizava a qualidade da nos-
sa Engenharia e demais profissões amparadas
nas Ciências.

Essas mudanças e novidades resultaram na
seguinte notícia do jornal “Folha de S.Paulo”
em 20/01/2003: “Universidades públicas per-
dem espaço no ranking do MEC”. O mais re-
cente ranking das 20 maiores universidades do
país em número de alunos na graduação mostra
que duas das mais tradicionais universidades
públicas do país -USP (Universidade de São
Paulo) e UFRJ (Universidade Federal do Rio
de Janeiro)- vêm perdendo, ano a ano, espaço
para instituições privadas. A pesquisa, elabo-
rada com dados do censo do Ensino Superior
do Ministério da Educação de 2001, revela que
a Unip (Universidade Paulista) consolidou a
liderança no ranking, com 81 mil alunos. O maior
crescimento proporcional, no entanto, foi da
Universidade Estácio de Sá, do Rio, que ultra-
passou a USP no ranking ao chegar aos 60 mil
alunos, um expressivo crescimento de 76,6%
no espaço de apenas um ano. A USP, terceira
colocada agora, tem 35 mil alunos, segundo o
censo do MEC, menos do que a metade dos

alunos da Unip na graduação. Em 1991, a USP
liderava esse ranking, enquanto Estácio e Unip
nem apareciam na lista. Das 20 que aparecem
no ranking, 14 são instituições privadas. Entre
as dez maiores, a queda mais expressiva no
ranking foi da UFRJ. Em 1991, ela ocupava a
terceira posição. Em 2000, caiu para a sexta e,
em 2001, chegou à nona posição. Com a queda,
a instituição deixou de ser a maior universidade
federal do país, posto agora ocupado pela
UFPA (Universidade Federal do Pará).
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A criação de vários cursos “superiores ou
de graduação” formadores de “tecnólogos” nas
Escolas Técnicas ou CEFET´s pode ser cons-
tatada nas páginas internáuticas do MEC, ao
nível da Secretaria de Ensino Médio e
Tecnológico-SEMTEC (Educação Profissional
(http://www.mec.gov.br/semtec/educprof/
Eductecno/ftp/ApresTecnol.zip.) em paralelo
com a Secretaria de Ensino Superior (vide:http:/
/ w w w. m e c . g o v. b r / h o m e / l e g i s l a c a o /
default.shtm#leis). Essa divisão baseou-se na
hipótese de que o ensino profissional difere do
ensino superior, porque ao contrário deste, “é
voltado para o trabalho” (Parecer CNE/CES 436/
2001). As recentes propostas da ANDES vi-
sando converter os CEFET´s em universidades
tornam necessário refletir-se sobre algumas
questões que envolvem o futuro de institutos,
escolas universitárias, centros de pesquisa e a
competitividade profissional dos egressos de
nossos cursos no mercado de trabalho. A pala-
vra “superior” desperta emoções, ambições (in-
clusive, as profissionais e materiais) e, tam-
bém, manifestações místicas nas pessoas, além
de diversas interpretações descritas em dicio-
nários. Sabe-se que as universidades brasileiras
formaram no Século XX milhares de cientistas
e engenheiros - que estudaram e desenvolveram
indústrias, empresas, instituições governamen-
tais e tecnologias diversas. Os novos cursos
superiores de “curta duração”vinculados aos
CEFET´s permitem indagar: quais serão os seus
efeitos sobre a qualidade do ensino superior
brasileiro nas áreas científicas e de engenharia,
pois já surgiram iniciativas no RJ para atribuir
aos futuros tecnólogos o direito de exercer a
atividade “projeto” - que são específicas dos
diplomados em cursos de engenharia plena?. O
Decreto nº 2.306, de 19 de agosto de 1997 atra-
vés do  Art. 9o estabeleceu que “as universida-
des, na forma do disposto no art. 207 da Cons-
tituição Federal, caracterizam-se pela
indissociabilidade das atividades de ensino, de
pesquisa e de extensão, atendendo ainda, ao
disposto no art. 52 da Lei  n. 9.394, de 1996.
Parágrafo único.   A criação de universidades

especializadas, admitidas na forma do parágra-
fo único do artigo 52 da Lei nº 9.394, de 1996,
dar-se-á mediante a comprovação da existência
de atividades de ensino e pesquisa tanto em
áreas básicas como nas aplicadas.
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Segundo o Artigo 1º do Decreto Presiden-
cial no 2.208 de 1997, a educação profissional
tem por objetivos: I - promover a transição
entre a escola e o mundo do trabalho, capaci-
tando jovens e adultos com conhecimentos e
habilidades gerais e específicas para o exercí-
cio de atividades produtivas; II - proporcio-
nar a formação de profissionais, aptos a exer-
cerem atividades específicas no trabalho, com
escolaridade correspondente aos níveis mé-
dio, superior e de pós-graduação; III - especi-
alizar, aperfeiçoar a atualizar  o trabalhador
em seus conhecimentos tecnológicos; IV -
qualificar, reprofissionalizar e atualizar jovens
e adultos trabalhadores, com qualquer nível
de escolaridade, visando a sua inserção e me-
lhor desempenho no exercício do trabalho. Pelo
Artigo 2º, a educação profissional será desen-
volvida em articulação com o ensino regular
ou em modalidades que contemplem estraté-
gias de educação continuada, podendo ser re-
alizada em escolas do ensino regular, em insti-
tuições especializadas ou nos ambientes de
trabalho. Pelo Artigo 3º a educação profissio-
nal compreende os seguintes níveis: I - bási-
co: destinado à qualificação, requalificação e
reprofissionalização de trabalhos, independen-
tes de escolaridade prévia; II - técnico: desti-
nado a proporcionar habilitação profissional
a alunos matriculados ou egressos de ensino
médio; III - tecnológico: corresponde a cursos
de nível superior na área tecnológica, destina-
dos a egressos do ensino médio e técnico. Pelo
Artigo 10º, os cursos de nível superior, da
educação profissional de nível tecnológico,
serão estruturados para atender aos diversos
setores da economia, abrangendo áreas
especializadas, e conferirão diploma de
Tecnólogo. A característica notável dos cur-
sos de formação de tecnólogos é o tempo de
“graduação”: 2 a 3 anos.

No entanto, uma página internáutica do
CEFET-RJ divulgava até dezembro de 2002 o
seguinte texto: “A nova Lei de Diretrizes e Ba-
ses para a Educação Nacional (Lei 9394/96) é o
marco para os novos tempos para a educação
brasileira. Dentre as suas determinações está a
que “o Ensino Médio é a etapa final da educa-
ção básica” (Art.36). O Ensino Médio (antigo
segundo grau) foi separado do Ensino Profissi-
onal. Assim, todo estudante que pretende o
curso técnico, deverá estar em fase de conclu-

são do Ensino Médio ou tê-lo concluído. Aten-
to aos novos Parâmetros Curriculares, o
CEFET-RJ oferece, desde 1998, os Ensinos
Médio e Técnico, cada qual com suas habilida-
des e singularidades, porém sempre atendendo
ao caráter interdisciplinar que assume hoje a
educação nacional”. Em 13 de abril de 2003, lia-
se que: “ A seleção para os cursos técnicos se
dá por concursos realizados anualmente. Para
quem quer fazer o Ensino Médio e Técnico si-
multaneamente, é exigido o Ensino Fundamen-
tal. Para aqueles que vão fazer somente o curso
técnico, é exigido o Ensino Médio. Os cursos
técnicos têm duração de quatro períodos”.
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A Comissão instituída pela Câmara de
Educação Superior do MEC para analisar os
Cursos Superiores de Tecnologia que condu-
zem a diplomas de Tecnólogos apresentou à
Câmara de Educação Superior o Parecer CNE/
CES 436/2001, contendo suas principais ca-
racterísticas e parâmetros, do qual foram extra-
ídos os trechos seguintes:

1º - Os Centros de Educação Tecnológica
(públicos e privados), têm por objetivos: “I -
ministrar cursos de qualificação, requalificação
e reprofissionalização e outros de nível básico
da educação profissional;  II - ministrar ensino
técnico, destinado a proporcionar habilitação
profissional, para os diferentes setores da eco-
nomia;  III - ministrar ensino médio;  IV - mi-
nistrar ensino superior, visando a formação de
profissionais e especialistas na área tecnológica;
V - oferecer educação continuada, por diferen-
tes mecanismos, visando a atualização, o aper-
feiçoamento e a especialização de profissionais
na área tecnológica;  VI - ministrar cursos de
formação de professores e especialistas, bem
como programas especiais de formação peda-
gógica, para as disciplinas de educação científi-
ca e tecnológica; VII - realizar pesquisa aplica-
da, estimulando o desenvolvimento de soluções
tecnológicas, de forma criativa, e estendendo
seus benefícios à comunidade”.

2º - O entendimento de que o nível
tecnológico constitui curso de nível superior
foi reafirmado, em 13/12/97, pela Câmara de
Educação Básica do Conselho Nacional de Edu-
cação, ao aprovar o Parecer nº 17/97, homolo-
gado em 14/01/98 pelo Sr. Ministro de Estado
de Educação, quando escreveu que a “educação
profissional tecnológica, acessível aos egressos
do ensino médio, integra-se à educação superi-
or e regula-se pela legislação referente a esse
nível de ensino.”

3º - A Portaria 1647/99, em seu Artigo 14,
prevê que “as instituições credenciadas pode-
rão abrir novos cursos de nível tecnológico de
educação profissional, nas mesmas áreas pro-
fissionais daquelas já reconhecidas, indepen
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dente de autorização prévia, devendo a insti-
tuição encaminhar, nos prazos estabelecidos no
artigo anterior, projeto para reconhecimento dos
referidos cursos.” (os grifos são da Comissão).
E acrescenta em dois parágrafos:”§ 1º - A aber-
tura de novos cursos de nível tecnológico de
educação profissional, nas áreas em que a insti-
tuição ainda não tiver cursos reconhecidos, de-
pende da autorização de funcionamento na for-
ma desta Portaria. § 2º - Os Centros de Educa-
ção Tecnológica terão a prerrogativa de suspen-
der ou reduzir a oferta de vagas em seus cursos
de nível tecnológico de educação profissional
de modo a adequá-la às necessidades do merca-
do de trabalho, formalizando tal ato por meio
de comunicação à SEMTEC/MEC.”

4º - Segundo o Parecer CNE/CES 436/20, os
cursos superiores de tecnologia (CST´s) pare-
cem ressurgir como uma das principais respos-
tas do setor educacional às necessidades e de-
mandas da sociedade brasileira. Ainda que com
outra nomenclatura, têm sua origem nos anos
60. Nasceram apoiados em necessidades do mer-
cado e respaldados pela Lei 4024/61 e por le-
gislação subseqüente. As primeiras experiênci-
as de cursos superiores de tecnologia (engenha-
rias de operação e cursos de formação de
tecnólogos, ambos com três anos de duração)
surgiram, no âmbito do sistema federal de ensi-
no e do setor privado e público, em São Paulo,
no final dos anos 60 e início dos 70. Enquanto
os cursos de formação de tecnólogos passaram
por uma fase de crescimento durante os anos
70, os cursos de engenharia de operação foram
extintos em 1977. Em 1980, os primeiros eram
138 (46% no secundário, 33% no terciário e
21% no setor primário), sendo o MEC respon-
sável pela criação da grande maioria deles.

5º - Em 1979, o MEC mudou sua política de
estímulo à criação de cursos de formação de
tecnólogos nas instituições públicas federais,
cursos estes que deviam primar pela sintonia
com o mercado e o desenvolvimento
tecnológico. A partir dos anos 80, muitos des-
ses cursos foram extintos no setor público e o
crescimento de sua oferta passou a ser feita
através de instituições privadas, nem sempre
por vocação, mas para aumentar o número de
cursos superiores oferecidos, visando futura
transformação em universidade. Em 1988, 53
instituições de ensino ofertavam cursos supe-
riores de tecnologia (nova denominação a partir
de 1980) sendo aproximadamente 60% perten-
centes ao setor privado.  Dos 108 cursos
ofertados então, 65% eram no setor secundá-
rio, 24%, no setor primário e os 11% restantes
, no setor terciário. Em 1995, o país contava
com 250 cursos superiores de tecnologia, na
sua maioria ofertados pelo setor privado - mais
da metade na área da computação.

6º - Os cursos superiores de tecnologia,
sendo pós-médios, exigiriam apenas, a princí-
pio, para o seu acesso a conclusão do ensino
médio ou equivalente, podendo os seus egres-
sos, portadores de diploma de Tecnólogo, dar
prosseguimento de estudos em outros cursos
e programas de educação superior, como os
de graduação, pós-graduação e seqüenciais de
destinação específica ou de complementação
de estudos.

7º - Segundo o Parecer CNE/CES 436/2001,
o tecnólogo deve estar apto a desenvolver, de
forma plena e inovadora atividades em uma de-
terminada área profissional e deve ter formação
específica para: a) aplicação, desenvolvimento,
pesquisa aplicada e inovação tecnológica e a
difusão de tecnologias; b) gestão de processos
de produção de bens e serviços; e, c) o desen-
volvimento da capacidade empreendedora.

8º - Ao mesmo tempo, essa formação deverá
manter as suas competências em sintonia com
o mundo do trabalho e ser desenvolvida de modo
a ser especializada em segmentos (modalida-
des) de uma determinada área profissional. Es-
tas características somadas à possibilidade de
terem duração mais reduzida das que os cursos
de graduação, atendendo assim ao interesse da
juventude em dispor de credencial para o mer-
cado de trabalho, podem conferir a estes cursos
uma grande atratividade, tornando-se um po-
tencial de sucesso. Tais características, parti-
cularmente a sua forma modular, de duração
variável, de solidez da formação básica aliadas
à rapidez no atendimento às mutações das ne-
cessidades do mercado e às possibilidades de
verticalização, aprofundamento em áreas pro-
fissionais específicas, sintonizadas com o mun-
do do trabalho, podendo ser especializado em
segmentos de determinada área, aproximam mais
os cursos de nível tecnológico aos cursos supe-
riores seqüenciais.

9º - Com efeito, a possibilidade de obtenção
de certificados após cada módulo ou conjunto
de módulos favorecendo a diversificação ou
aprofundamento da qualificação profissional
multiplica as possibilidades de acesso ou con-
tinuidade no desenvolvimento de atividades no
setor produtivo, ao mesmo tempo que abre no-
vas possibilidades de formação em torno de ei-
xos determinados, tal como já ocorre com os
cursos seqüenciais de formação específica de
destinação coletiva.

10º - Quanto à sua duração, os cursos de
formação de tecnólogos ou cursos superiores
de tecnologia poderão comportar variadas
temporariedades, condicionadas ao perfil da
conclusão que se pretenda, à metodologia uti-
lizada, às competências constituídas no ensi-
no médio, às competências adquiridas por
outras formas, como nos Cursos Técnicos, nos

Cursos Superiores e mesmo no Trabalho, ain-
da que o curso possa apontar para uma carga
horária definida para cada modalidade, por área
profissional.

11º - O Anexo A identifica as áreas profissi-
onais e suas respectivas durações mínimas em
horas. A critério das instituições ofertantes, po-
derá a duração ser estendida em até 50% da
carga horária mínima. No caso do plano de cur-
so prever a realização de estágio, a duração do
mesmo não poderá ser contabilizada na dura-
ção mínima, mas terá de estar incluída na dura-
ção limite. Vale de novo destacar que a um dado
conjunto articulado de competências, a critério
da instituição ofertante, poderá corresponder
um certificado intermediário, capacitando o es-
tudante a desempenhar determinadas ativida-
des específicas no mundo do trabalho. A con-
clusão do curso, isto é, a aquisição da totalida-
de das competências de uma dada modalidade,
conferirá um diploma de Curso  Superior de
Tecnologia (Tecnólogo).

O Parecer CNE/CES 436/2001 sugeriu que:
para a concessão de diploma poderia ser
opcional a apresentação de trabalho de conclu-
são de curso, podendo ser desenvolvido sob a
forma de Monografia, Projeto, Análise de Ca-
sos, Performance, Produção Artística, Desen-
volvimento de Instrumentos, Equipamentos,
Protótipos, entre outros, de acordo com a na-
tureza da área profissional e os fins do curso.
(Observação: O ítem “projeto” - específico das
profissões de Engenharia - foi removido num
parecer posterior do CNE).

13º - O Parecer CNE/CES 436/2001 consi-
derou tais cursos no nível de graduação e admi-
te que devem obedecer a Diretrizes Curriculares
Nacionais, a serem aprovadas pelo Conselho
Nacional de Educação, o que obviamente tam-
bém não se aplica aos Cursos Seqüenciais de
Formação específica. Não obriga, ainda aos cur-
sos superiores de tecnologia possuir vinculação
obrigatória a cursos de graduação pré-existen-
tes na instituição e muito menos que a criação
dos mesmos se subordine à existência de curso
de graduação reconhecido anteriormente, o que
à luz da legislação vigente, torna-os claramente
distintos de cursos seqüenciais de formação
específica e mais assemelhados aos cursos de
graduação. Sua denominação seria a de Cursos

Superiores de Tecnologia, conduzindo a diplo-
mas de Tecnólogos, na forma da legislação em
vigor, com características especiais, bem dis-
tintos dos tradicionais, cujo acesso se fará, no
entanto, através de processo seletivo semelhante
aos dos demais cursos de graduação.  Isso im-
plicou, desde logo, a análise da questão dos
Centros de Educação Tecnológica, sua autono-
mia e dos processos de autorização e reconhe-
cimento dos Cursos Superiores de Tecnologia
nele ministrados. O Parecer CNE/CES 436/2001
admitiu, então, que os cursos superiores de
tecnologia podem ser ministrados por Univer-
sidades, Centros Universitários, Centros de
Educação Tecnológica, Faculdades Integradas e
Isoladas e Institutos Superiores e serão objeto
de processos de autorização e reconhecimento.
As Universidades e Centros Universitários, no
gozo das atribuições da autonomia, poderão
criá-los livremente. Aos Centros de Educação
Tecnológica pretendeu-se estender algumas atri-
buições da autonomia, como a de livre criação
de cursos superiores de tecnologia, o aumento
e diminuição de suas vagas e,  bem assim, a
suspensão de seu funcionamento.
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1ª - A comparação qualitativa entre os
tecnólogos egressos dos CST´s (cursos de 2 a 3
anos de duração) e os engenheiros, arquitetos,
geólogos, químicos, físicos, biólogos e outros
profissionais com formação plena (4 a 6 anos)
das universidades consagradas será inevitável e
resultará em polêmicas ou disputas
institucionais e profissionais.

2ª - Será que está ocorrendo uma diluição
das universidades plenas devido à conversão
de uma secretaria de ensino médio num órgão
híbrido incorporador de cursos superiores de
curta duração paralelos aos do âmbito da  Se-
cretaria de Ensino Superior do MEC. A legisla-
ção prevê que os tecnólogos serão formados
em CEFET´s, e isto, provavelmente, resultará
numa nova distribuição de verbas em função da
produtividade institucional.

3ª - A incorporação de tecnólogos no cená-
rio profissional confundirá as pessoas que dis-
tinguiam nitidamente as diferenças e compe-
tências entre técnicos e engenheiros, dentre elas
os vestibulandos e os contratadores das em-
presas e órgãos públicos que poderão absorvê-
los. Então, o que ocorreria no novo cenário com-
petitivo se as Escolas Politécnica e de Química,
a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e os
Institutos da UFRJ decidissem graduar
tecnólogos?

* Engenheiro Químico, M.Sc., D. Eng.
Prof. Adjunto do Departamento de Processos
Inorgânicos, Escola de Química, Centro de
Tecnologia, UFRJ,
zakon@eq.ufrj.b

Nota da redação: o presente artigo é uma versão
reduzida do texto do professor Abraham Zakon.
Aos interessados em conhecer o artigo, na ínte-
gra, o professor disponibiliza seu endereço ele-
trônico para os pedidos.

1. Agropecuária ................................ 2.400

2. Artes ............................................. 1.600

3. Comércio ...................................... 1.600

4. Comunicação ............................... 1.600

5. Construção Civil ............................ 2.400

6. Design .......................................... 1.600

7. Geomática .................................... 2.000

8. Gestão .......................................... 1.600

9. Imagem pessoal ........................... 1.600

10. Indústria ...................................... 2.400

ANEXO A do Parecer CNE/CES 436/2001
Quadro das Áreas Profissionais e Cargas Horárias Mínimas

11. Informática .................................. 2.000

12. Lazer e desenvolvimento social .. 1.600

13. Meio ambiente ........................... 1.600

14. Mineração ................................... 2.400

15. Química ...................................... 2.400

16. Recursos pesqueiros .................... 2.000

17 Saúde .......................................... 2.400

18. Telecomunicações ...................... 2.400

19. Transportes ................................. 1.600

20. Turismo e hospitalidade ............. 1.600

Carga horária
mínima de cada

modalidade

Área
profissional

Carga horária
mínima de cada

modalidade

Área
profissional
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