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À minha mãe
Mãe Maria!

Mãe Imaculada!
Cortava tecidos decorando poesias
Tecia costuras decorando orações

No criado mudo a presença dos livros
Que nas horas de “folga” asseguravam as “viagens”

No cultivo das flores o perfume da vida
No cultivo das frutas esquece os problemas e 
Com o feitio dos doces tira o amargo da vida

Vida de luta, vida de cuidados
Cuidado com os filhos...  com os filhos dos filhos...

Cuidado de mãe,  de irmã, de tia
Enfermeira de todos nós

Dizia que política... Não se discute
Mas no rádio sintonizando e nas mãos anotando

Os resultados de cada eleição
Situava-se no mundo situando-nos na vida

Assim é você
Pequena grande mulher

Sabedora das coisas 
Sabedora da vida.

Ao meu pai
Um Arédio nunca arredio

Mãos leves a cuidar dos dentes
Mãos ágeis a cuidar das máquinas

Mãos calejadas a cuidar da terra
Mãos macias a cuidar dos filhos 

Filósofo de minha infância
Mostrava os caminhos

Demonstrava com exemplos
Ponderava nas ações
Estudava as palavras
Explicava as atitudes

Argumentava as posições
Orientava!!!
Assim é você

Grande homem 
Sabedor de todas as coisas
 Educador de várias vidas

Com os exemplos de vocês aprendi a ler
Ler o mundo

Ler a vida

À Valteci
Nos momentos de dúvida, transmite certeza

Nos momentos de angústia, transmite paz 
Com paciência, houve as reclamações 

Com um sorriso, enxuga as lágrimas
Assume as derrotas e divide as vitórias

À Rômulo, Murillo e Robson
O tempo passou, as crianças cresceram

E hoje me acolhem cuidando,  auxiliando, ensinando
Que eu possa ainda aprender muito com vocês.

Por vocês estou aqui, com vocês estou aqui, 
À vocês, os méritos deste trabalho.
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Era ele que erguia casas
Onde antes só havia chão.

Como um pássaro sem asas
Ele subia com as casas

Que lhe brotavam da mão.
Mas tudo desconhecia
De sua grande missão:

Não sabia, por exemplo
Que a casa de um homem é um templo

Um templo sem religião
Como tampouco sabia

Que a casa que ele fazia
Sendo a sua liberdade
Era a sua escravidão.

[...]
Foi dentro da compreensão

Desse instante solitário
Que, tal sua construção

Cresceu também o operário
Cresceu em alto e profundo

Em largo e no coração
E como tudo que cresce
Ele não cresceu em vão.

Pois além do que sabia
- Exercer a profissão -

O operário adquiriu
Uma nova dimensão:

A dimensão da poesia.

Vinicius de Moraes
O operário em construção



RESUMO

Neste trabalho, busca-se analisar a criação de universidades tecnológicas no Brasil, 
como resultante das políticas de diversificação e diferenciação institucional, implementadas 
pela  reforma  da  educação  profissional  dos  anos  noventa,  que  desencadeou,  na  rede  de 
educação tecnológica, um movimento interno na busca de uma nova institucionalidade para as 
instituições que a compõem. No bojo das políticas e gestão para a educação, verificam-se 
alterações substantivas destacando, dentre outras, a criação dos centros federais de educação 
tecnológica, a redução na oferta de ensino médio, bem como a inserção no ensino superior 
com a diversificação na formação, via criação dos cursos de tecnologia. E, neste universo, 
como foco do trabalho, inserem-se os projetos de transformação de CEFETs em universidades 
tecnológicas,  que  estão  em  tramitação  na  Câmara  dos  Deputados,  destacando-se,  em 
particular,  o  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  do  Paraná,  transformado  em 
universidade tecnológica pela Lei  11.184 de 07 de outubro de 2005. O recorte temporal da 
pesquisa é o período compreendido entre 1997 (ano de implantação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - 9.394/96 e do Decreto 2.208/97, base da reforma da educação 
profissional)  e  2005 (ano de criação da  Universidade Tecnológica Federal  do Paraná).  A 
análise efetivada situa as políticas e gestão a partir de uma interlocução com o pensamento 
gramsciano, com a revisão de literatura na área, baseados numa ampla pesquisa documental, 
bem como em entrevistas. Conclui-se que as políticas, para educação superior e profissional, 
desencadeiam  um  modelo  de  formação  mais  flexível  em  atendimento  à  demanda  de 
profissionais, definida pelo mercado. E as instituições de ensino superior aderem-se a este 
novo filão construindo uma nova institucionalidade, minimizando a oferta de uma formação, 
fundada no tripé ensino-pesquisa-extensão.



ABSTRACT

This paper aims at analysing the creation of technological colleges in Brazil, as a 
result of the politics of institutional diversification and differentiation, implemented by the 
reform of professional education in the nineties, which triggered, in the field of technological 
education, an internal moviment searching for a new institutionality for the institutions which 
make it entire. At the core of education politics and management, there have been substantial 
modifications; one may highlight among them the creation of CEFETs (Federal Centers of 
Technological Education), the decrease in the offer of high schools, as well as the insertion in 
university  teaching,  with  the  diversification  in  the  formation,  through  the  creation  of 
technological courses. In that universe, this paper focuses on the projects of transformation of 
CEFETs into colleges, which have been discussed at the National Assembly, especially the 
CEFET in the state of Paraná, transformed into a technological college by the Law 11.184, 
passed on October 7th 2005. The time researched covers the period from 1997 (year when it 
was  passed  the  Brazilian  educational  law,  called  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação 
Nacional – 9.394/96, as well as the Decree 2.208/97, which form the basis of the reform of 
professional  education)  and  2005  (year  when  the  Technological  College  of  Paraná  was 
created). The analysis made situates the politics and management from an interlocution with 
Gramscian thoughts and the review of the literature in this field, based on a wide documental 
research, as well as on interviews. I conclude that the politics for professional and university 
education triggered a more flexible model, in order to accomodate the needs of professionals, 
defined by the market. Furthermore, the university teaching institutions adhere to this new 
approach, constructing a new institutionality, minimizing the offer of a formation, based on 
the tripod teaching-research-extension.
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INTRODUÇÃO

Não é possível ao homem moderno manter essa atitude mística de deslumbramento 
ou  de  pavor,  em  face  da  grandeza  ou  da  miséria,  das  novas  situações  e  dos 
problemas  que  põem  as  sociedades  atuais  e  que  têm  de  ser  enfrentadas 
corajosamente, com esse espírito realista e objetivo de exame, pesquisa e revisão, 
com que adquirimos afinal o hábito de tratar pela dúvida metódica as mais clássicas 
dentre  as  teorias  clássicas  (Fernando  de  Azevedo  –  Discurso  proferido  no 
encerramento da 5ª Conferência Nacional de Educação em janeiro de 1933).

A construção do objeto de uma investigação é uma tarefa de grande importância. 

No  presente  estudo,  para  o  desenvolvimento  da  pesquisa  “A  criação  de  universidades 

tecnológicas no Brasil: uma nova institucionalidade para a educação superior” do Programa 

de Pós-Graduação em Educação – Doutorado em Educação, da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás, Linha de Pesquisa Estado e Políticas Educacionais e vincula-

se  ao  Núcleo  de  Estudos  e  Documentação  Educação,  Sociedade  e  Cultura  –  NEDESC, 

ocorreram momentos de dúvida, pesquisa, revisão, exame, coragem..., como salientado por 

Azevedo (1933).  Setenta  e  dois  anos se  passaram e a  atitude mística de deslumbramento 

frente aos problemas das sociedades atuais, criticadas por ele, em seu discurso,  ainda pode 

ser encontrada.  Mudanças,  reformas, leis,  decretos, pareceres e medidas provisórias – que 

demonstram  o  caráter  autoritário  de  governos  de  direita e  de  esquerda –,  são  editadas 

diuturnamente, trazendo para a educação brasileira a crença em um processo de mudança, sem 

a efetiva participação da sociedade civil.

O final do século XX e início do século XXI são marcados por várias contradições. 

É um tempo de esperança e desencanto (GENTILI e ALENCAR, 2002); de se apreender a 

produtividade da escola improdutiva (FRIGOTTO, 2001);  de intervenção e consentimento 

(SILVA,  2002);  de  novos  e  velhos  desafios  (SGUISSADI,  2000);  de  termos  vagos  e 

ambíguos que se tornam “palavra-de-ordem” (CHESNAI, 1996). Tempo também em que a 

universidade ficou na penumbra (GENTILI, 2001), ou em ruínas, mesmo estando em uma 

“república de professores” (TRINDADE, 2000). Tempo em que ocorreu a desescolarização da 

escola (LIMA FILHO, 2003).

E,  face  a  todo  este  complexo,  uma  inquietação  passa  a  mover  a  busca  pela 

compreensão de quais interesses movem o Estado num processo de mudanças profundas na 

estrutura educacional de um país ou, como situou Nosella (1992), o que se esconde por trás 



dessa retórica. Parte dessa inquietação, dessas dúvidas, incertezas, contradições foi o ponto de 

partida da pesquisa cujos resultados são apresentados nesta tese.

Minha formação, até o ensino médio, foi marcada por um discurso comum de que 

“política não se discute”, e acredito que por esta razão as certezas, naquele momento, eram 

maiores do que as dúvidas. No entanto, as questões começaram a aparecer em um ensino 

médio profissionalizante, iniciado após a reforma do ensino de 1º e 2 º graus – Lei 5.692/71, 

as quais foram se transformando em dúvidas e levaram à opção pelas “Ciências Sociais”, um 

curso superior também marcado pelo “espírito” reformista e pela perseguição dos governos 

militares (1964-1985). Lá, nas Ciências Sociais, a política passou a ser debatida, criticada, 

fundamentada. A partir de então novos caminhos foram delineados, a história ganhou nova 

versão, as leis deixaram de ser ‘inatingíveis’, e as dúvidas passaram a mover as pesquisas. A 

esperança na retomada da luta político-pedagógica foi se delineando nos projetos e utopias 

que se descortinavam.

Compreender a história da educação, foi uma das metas na pesquisa do mestrado1, 

entretanto, já naquele momento, eu percebia que a compreensão da história pressupunha a 

compreensão da política, das leis, bem como dos elementos que as delineavam.  Como disse 

Gramsci (1989, p.  130), as leis são produtos da atividade humana, são estabelecidas pelo 

homem e podem ser por ele modificadas visando ao desenvolvimento coletivo. O aparato 

jurídico organiza os homens de modo historicamente mais adequado para “tornar mais fácil o 

seu trabalho, que é a forma própria através da qual o homem participa ativamente da vida da 

natureza,  visando  transformá-la  e  socializá-la  cada  vez  mais  profunda  e  extensamente” 

(GRAMSCI,  1989,  p.  130).  Desta  forma,  compreender  as  leis,  e  as  reformas  delas 

decorrentes, não é uma coisa tão simples como parecia, já dizia Gramsci, pois não se trata 

apenas de esquemas pragmáticos, mas de homens, e não imediatamente de homens que são 

professores, mas de todo o complexo social do qual os homens são expressão (1989, p. 132). 

É esse caminho de compreensão da normatização e dos processos complexos que a delineiam, 

envolvendo a educação brasileira de forma geral e as especificidades na formação humana, 

que se pretende discutir nesta tese. 

A formação humana nos diferentes aspectos sociais e no processo de escolarização 

–  da  educação  básica  ao  nível  superior  –  e  as  intempéries  por  ela  sofrida por  meio  de 

diferentes ações, políticas e reformas têm sido preocupação de diferentes autores. No campo 

1 Analisou-se a História da Educação no município de Jataí – GO, tendo como objeto a criação de três escolas de 
ensino secundário nas décadas de 1940 e 1950 e a influência de instituições religiosas (católicos, espíritas e 
protestantes) na criação das mesmas.
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educacional, especialmente na educação básica, destacam-se, dentre outros, Frigotto; Ciavatta 

e Ramos (2005a e 2005b) que analisando um destes níveis afirmam que 

é necessário sinalizar incongruências de forças sociais e do próprio governo num 
tema que não pode ser negligenciado tanto do ponto de vista de um direito social 
que precisa ser cumprido, quanto da importância estratégica do ensino médio no 
horizonte de construirmos uma base científico-técnica que nos permita romper com 
as amarras da dependência e subordinação externa e deixarmos de ser um ‘país de 
gigantes com pés de barro’ (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005a, p. 01). 

No  entanto  a  coletividade  ou  o  direito  social  ficam  relegados  a  um  plano 

secundário e passam a configurar no cenário os interesses mercadológicos. Ignora-se, não por 

acaso, “que somente a idéia de igualdade de condições (e não a propalada igualdade mercantil 

das  oportunidades)  sustenta  a  idéia  de  criação  e  conservação  dos  direitos  e  estabelece  o 

vínculo profundo entre democracia e justiça social” (CHAUÍ, 2000, p. 215).

Acreditando  que  a  formação  humana  deve  ir  além  da  qualificação  ou  da 

preparação  para  o  trabalho,  como  previsto  –  terminologicamente  –  na  Lei   5.692/71  e 

alterado  pela  Lei  7.044/82,  optou-se  aqui  pela  compreensão  crítica  da  teoria  do  capital 

humano  baseada  nos  estudos  desenvolvidos  por  Frigotto  (2000,  2001)  para,  a  partir  daí, 

analisar  de  que  forma  tem sido  proposta  tal  formação  na  educação  brasileira.  Com este 

trabalho busca-se analisar, por meio do resgate e problematização, as políticas públicas para a 

educação superior  e  as  propostas  em andamento  na  Câmara  dos  Deputados  e  no Senado 

Federal  de  criação  de  universidades  tecnológicas  no  país  como  processo  resultante  das 

políticas de diversificação e diferenciação institucional, desencadeadas a partir da segunda 

metade  da  década  de  1990.  Trata-se,  certamente,  de  novos  contornos  de  uma  lógica 

implementada pelo alto.

Na busca de entendimento desses processos e das políticas que os desencadeiam 

algumas  questões  se  fazem  presentes.  Questiona-se  sobre  o  porquê  de  instituições  que 

possuem  autonomia,  como  os  centros  federais  de  educação  tecnológica  (CEFETs), 

desencadearem a busca de transformação em universidades tecnológicas. Que fatores levam 

estas instituições a buscarem esta transformação? Em que medida as políticas públicas de 

educação  asseguram  este  processo  de  mudança?  Está  sendo  proposta  uma  nova 

institucionalidade  para  a  educação  superior  no  Brasil?  Buscando  responder  a  essas 

indagações,  serão  analisadas  de  maneira  sistemática  as  políticas  de  criação  dos  centros 

federais de educação tecnológica, bem como a diversificação na formação de nível superior 

com a criação dos cursos de tecnologia. Parte-se do pressuposto de que as políticas e gestão 
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direcionadas aos CEFETs foram assumindo contornos complexos que vão deslindando uma 

nova institucionalidade no campo. E, neste universo, analisar tais políticas e suas repercussões 

na transformação de CEFETs em universidades tecnológicas é um dos desafios desse estudo, 

que  tem por  demarcação  histórico-política  o  período  compreendido  entre  1997 –  ano  de 

implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) – e 2005 – 

ano em que tramitam os primeiros projetos de criação de universidades tecnológicas no Brasil 

e que se cria, efetivamente, a UTFP. 

Ao se propor um redimensionamento na estrutura interna das instituições para 

atender às políticas mercadológicas às quais se liga a formação do trabalhador, acredita-se que 

se está constituindo uma nova institucionalidade para o ensino superior. Conforme afirmou 

Lima  Filho  (1999),  uma  das  principais  funções  da  reforma  da  educação  profissional  foi 

propiciar uma alternativa ao ensino superior. Dessa forma, ela tem uma função contendora 

que  é  exercida  pela  oferta  dos  cursos  pós-médios  e  tecnológicos.  A  reforma,  diz  ele, 

redireciona a demanda para estes cursos e, ao mesmo tempo, vincula a oferta de cursos às 

necessidades imediatas do mercado. Para tal, flexibiliza os currículos e a própria organização 

e gestão das instituições educacionais (p. 191). Ao desencadear uma redefinição nas estruturas 

organizacionais das instituições, nos níveis e modalidades de ensino e na oferta de cursos – 

inclusive na organização curricular –, essas mudanças definem uma nova institucionalidade 

para  o  ensino  superior.  Os  atuais  cursos  de  graduação,  de  um  modelo  universitário 

“tradicional”, passam a ser questionados e, paralelamente, inicia-se a constituição de um novo 

modelo,  “voltado para uma maior aproximação com o mundo empresarial  e com estatuto 

diferenciado do sistema universitário tradicional” (Idem, p. 192).

Com essa nova institucionalidade tem-se o ensino “por si mesmo”, sem a essência 

de  uma  formação  ampla  e  unitária,  sem  a  vinculação,  necessária,  com  a  pesquisa  e  a 

extensão. Constrói-se uma “moldura” para as “novas” instituições que levam à legitimação de 

um modelo de formação que se adeqüe  à sociedade emergente a qual “exige” uma posição 

política  institucional  mais  ágil,  transparente  e  eficaz.  Expressões  como  flexibilidade  e 

adaptabilidade são determinantes nessa nova institucionalidade, que buscará adequar-se aos 

interesses dos potenciais clientes a serem atendidos. O conceito de formação é “inovado” por 

experiências diversificadas, dentre elas, a vinculação da formação com o mundo do trabalho; 

com o processo de transferência de tecnologia; com a formação para as competências.

Falar sobre políticas para a educação superior, universidades tecnológicas, cursos 

tecnológicos  é  falar  sobre  formação  humana,  e  sabe-se  que  as  mudanças  processadas  na 

sociedade contemporânea desde o século passado têm refletido diretamente nesta formação. 
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São transformações econômicas, políticas, sociais, científicas, religiosas, territoriais que se 

processam  nas  sociedades  modernas  e  desencadeiam  novos  modos  de  pensar.  Segundo 

Hobsbawm (1991), a experiência do século XX demonstrou que o problema da qualificação é 

tão  crucial  e  mais  difícil  de  resolver  do  que  o  de  se  conseguir  número  suficiente  de 

trabalhadores. 

Dentre  os  autores  que  analisam  criticamente  a  questão  da  formação  humana 

destaca-se Frigotto (2000), que tem colocado novos aportes neste debate. Para ele, a educação 

deve ser entendida como prática social, constitutiva e constituinte das relações sociais. Ela é, 

assim,  um  campo  social  de  disputa  hegemônica  e  deve  ser  apreendida  no  plano  das 

determinações  e  relações  sociais.  Segundo  Frigotto  (2000),  na  perspectiva  das  classes 

dominantes,  a  educação,  historicamente,  tem  se  voltado  para  habilitar  técnica,  social  e 

ideologicamente para o trabalho, e a função social da educação subordina-se, desta forma, às 

demandas do mercado. Frigotto chama a atenção para o fato de que uma outra forma de 

educação é possível. Para esse autor, a educação apresenta-se historicamente como campo de 

disputa hegemônica e, na perspectiva das classes dominantes, subordina-se a função social da 

educação às demandas do capital. Pretende-se analisar nesta tese se esta é a compreensão que 

permeia as instituições de educação tecnológica no país.

Ao longo da história da educação brasileira, o direito à educação tem sido objeto 

de várias lutas, no sentido de estabelecer condições objetivas para que esse direito ocorra para 

toda a  sociedade  por  meio do compromisso do poder  público com a democratização dos 

processos formativos.  Por vezes assumindo um redimensionamento,  com maior ou menor 

ênfase,  a  questão  do  conhecimento,  da  tecnologia,  da  flexibilidade  na  formação  vai 

configurando os contornos das escolas. Sabe-se que na situação de desemprego estrutural, o 

Exército  Industrial  de  Reserva  é  uma  contingência  necessária.  De  todo  modo,  o  que  se 

divulga  –  na  mídia,  por  exemplo  –  é  que  há  oferta  de  vagas  no  mercado,  mas  não  há 

trabalhadores qualificados para assumi-las. Com a defesa dessa idéia a educação e a crescente 

demanda por ela passam a ser movidas pela mística de que o trabalhador qualificado teria 

vaga garantida no mercado de trabalho. Conseqüentemente as políticas de educação deveriam 

voltar-se para a criação de novas vagas, em todos os níveis de ensino. A política presente na 

república de professores (TRINDADE, 2000) coroou os diferentes níveis da educação escolar 

brasileira com medidas reformistas, forçando a adesão a elas.

No que se refere ao ensino profissionalizante, a proposta de mudança abrangeria 

todos os níveis, mas basicamente o nível médio e as escolas técnicas federais foram afetados. 

A  possibilidade  de  formação  mais  rápida,  via  cursos  tecnológicos,  veio  atender  às 
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necessidades postas pelo mercado de uma formação para um mercado flexível. Neste contexto 

de mudanças se insere a cefetização2 das escolas técnicas federais. Essas escolas, que sempre 

foram  consideradas  centros  de  referência  na  formação  de  profissionais,  inserem-se  com 

bastante ênfase nesse novo modelo: formação mais rápida, diversificada, em consonância com 

o mercado de trabalho e com os interesses do capital e das políticas neoliberais, mas nem 

sempre em consonância com a identidade da instituição.

A  reforma  nas  escolas  técnicas  federais  e  sua  conseqüente  transformação  em 

CEFETs – acentuada na década de 1990 – articula-se à lógica política de redimensionamento 

da formação do trabalhador por meio de uma lógica pragmática e mercantil. Aliado a esse 

movimento,  é  fundamental  destacar  a  complexificação  do  setor  por  meio  de  mudanças 

efetivas no que concerne à institucionalidade e à identidade dos CEFETs. Nesse movimento 

destaca-se, particularmente, a busca pela transformação de alguns CEFETs em universidades 

tecnológicas  caracterizadas  pelo  CEFET  do  Paraná  (já  transformado)  e  pelo  CEFET  de 

Química  de  Nilópolis-RJ,  vinculando-se  às  políticas  mercadológicas,  que  direcionam   a 

formação do trabalhador. 

Lima Filho (1999), ao analisar a influência da reforma da educação profissional 

no CEFET-PR, afirmou que uma das principais funções da reforma é a de propiciar uma 

alternativa ao ensino superior. E essa função contendora é buscada pela oferta dos cursos pós-

médios para a formação de tecnólogos. A reforma, ao mesmo tempo em que redireciona a 

demanda para estes cursos, vincula às necessidades imediatas do mercado a oferta de cursos, a 

flexibilização de currículos e a própria organização e gestão das instituições educacionais 

(LIMA FILHO, 1999a, p. 191). É nesse contexto também que se insere a “nova proposta” nas 

políticas de educação superior no Brasil: a criação das universidades tecnológicas. Ou, como 

têm sido os projetos iniciais,  a  transformação de CEFETs em universidades  tecnológicas. 

Todo este  processo  não  se  desvincula  da  estrutura  “globalizada”,  competitiva,  desigual  e 

combinada da sociedade capitalista. A lógica da expansão da educação superior, por meio das 

IES tecnológicas, articulam-se à defesa da flexibilização desse nível de ensino. Nessa direção, 

para o Ministério da Educação (MEC), os cursos superiores de tecnologia “vieram responder 

à  demanda  por  preparação,  formação  e  aprimoramento  educacional  e  profissional,  numa 

situação em que os indivíduos não podem ou não querem dispensar quatro ou cinco anos para 

cursarem  uma  graduação  convencional”  (BRASIL,  MEC.  Cursos  tecnológicos,  2003).  É 

importante situar paradoxalmente neste contexto que a maioria dos CEFETs vinculam-se à 
2  Denominação normalmente empregada para caracterizar o processo de transformação das escolas técnicas e 
agrotécnicas federais em centros federais de educação tecnológica e a conseqüente liberação das mesmas para 
ministrarem cursos superiores de tecnologia.
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SETEC e que apenas cinco CEFETs3 se vinculam à Secretaria de Ensino Superior (SESU). 

Compreender quais  são os elementos  que configuram este  cenário é  outro desafio  para o 

descortinamento da nova institucionalidade para a educação superior.

No caso da educação no Brasil,  historicamente se  mantém, segundo  Ciavatta 

(1998),  uma  dualidade  na  formação:  “o  ensino  primário  e  profissional  para  as  classes 

trabalhadoras e o ensino secundário e a formação geral ou intelectual para as elites” (p. 123), 

e neste caminho se insere, para esta autora, a formação técnica e profissional desenvolvida 

pelo chamado Sistema S  com formação: para a indústria, SENAI; para o comércio, SENAC; 

para  o  setor  rural,  SENAR;  para  o  transporte,  SEST;  para  pequena  e  média  empresa, 

SEBRAE.  Todavia,  os  caminhos  da  formação  do  trabalhador  precisam  ser  reavaliados 

compreendendo, dentre outros espaços de formação, os CEFETs. 

Neste  estudo,  a  compreensão das políticas educacionais  não se  circunscreve à 

apreensão da proposição destas ou da apropriação dos indicadores educacionais. Tais políticas 

são  entendidas  historicamente  por  meio  da  tensão  estabelecida  entre  a  sociedade  civil  e 

política mediada pelos limites e possibilidades estruturais e conjunturais em que se estabalece 

a  luta  política,  envolvendo  os  debates  atuais,  históricos,  complexos,  impulsionados, 

sobretudo,  a  partir  de  1997,  pela  aprovação  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação 

Nacional (Lei 9.394/96), quais sejam: formação de professores, trabalho e educação, reformas 

de ensino (em todas as suas vertentes), dentre outros. Nesta direção, compreender as políticas 

e gestão da educação a partir da década de 1990 implica analisá-las à luz dos novos contornos 

da relação capitalista pautados pela reestruturação produtiva e ressaltados, em alguns casos, 

em uma visão estrita de formação humana. 

Para compreender a formação humana, em uma acepção ampla, retomam-se aqui 

estudos realizados por Gramsci4. Para Gramsci (1989), a formação do trabalhador não poderia 

se  dar  desvinculada  da  formação do  cidadão.  Gramsci  (1989)  propõe  uma “escola  única 

inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre equanimente o desenvolvimento 

3 Na página do MEC (2005), na internet, tem-se que as Instituições Federais de Ensino (IFES), “é o conjunto de 
instituições que atendem e apóiam a educação superior e são mantidas pelo governo federal. A união mantém as 
instituições federais públicas. À Secretaria de Educação Superior do MEC compete planejar, orientar, coordenar 
e supervisionar o processo de formulação e implementação da política nacional de educação superior”. Na Lista 
de Instituições Federais encontram-se as “Universidades Federais; Instituições Isoladas / Integradas; Centros de 
Ensino Tecnológico supervisionados pela SESU” e tem-se também que estes Centros de Ensino Tecnológico são 
os  “que  possuem  cursos  de  nível  superior”.  E  são  eles:  Região  Nordeste:  Centro  Federal  de  Educação 
Tecnológica da Bahia   (CEFET-BA) e  Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão  (CEFET-MA); 
Região Sudeste  Centro Federal de Educação Tecnológica "Celso Suckow da Fonseca"   (CEFET-RJ) e  Centro 
Federal  de Educação Tecnológica de Minas Gerais  (CEFET-MG); Região Sul:  Centro Federal  de Educação 
Tecnológica do Paraná (CEFET-PR). Mesmo os demais CEFETs criados na década de 1990 ministrando cursos 
superiores não se vinculam à SESU (BRASIL, MEC, Instituições Federais, 2005).
4 Gramsci (1978; 1986; 1989). 
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da capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento 

das capacidades de trabalho intelectual” (p. 118). Mas essa escola, diz Gramsci, requer: que o 

Estado assuma as despesas a cargo da família; que a função da formação fique a cargo do 

Estado;  que  a  formação  das  ‘novas  gerações’  seja  pública  e  não  privada;  que  não  haja 

privilégio na formação de determinadas categorias sociais; que se melhore a estrutura física – 

dormitórios, refeitórios, bibliotecas especializadas; que se aumente o número de professores – 

quanto menor a relação professor/aluno maior a eficiência. Essa escola significaria “o início 

de novas relações entre trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em 

toda a vida social” (p. 125). A reforma do Estado, desencadeada no país na década de 1990, 

negligencia  essa  concepção  ampla  de  formação,  assumindo  uma  visão  voltada  para  a 

certificação de competências. Para o Estado é mais rentável econômica e ideologicamente 

manter-se na contramão da formação unitária.

Nas reformas implementadas no ensino brasileiro,  a partir  da década de 1990, 

categorias como competências e habilidades são postas como atuais, inovadoras, inéditas. O 

olhar  voltado  para  trás  descortina  um  horizonte  distante,  em  que  a  preocupação  com  a 

organização da escola acenava para um mundo diferente. A preocupação com a qualificação 

de mão-de-obra e não com a formação unitária do trabalhador é percebida nas reformas 

educacionais brasileiras. Gramsci (1989) defendia a criação “de um tipo único de escola 

preparatória (elementar-média)” (p. 136), capaz de conduzir o jovem até os “umbrais da 

escola profissional”, “formando-o entrementes como pessoa capaz de pensar, de estudar, 

de dirigir ou de controlar quem dirige” (p. 136). 

Para  a  compreensão  das  políticas  públicas  para  educação  tecnológica,  faz-se 

necessária a compreensão da categoria trabalho. Sabe-se que essa categoria adquire uma série 

de significações em diferentes campos das ciências sociais, mas só alcança seu verdadeiro 

sentido e dimensão a partir de uma inter-relação das perspectivas e análises desses diversos 

campos e independente das diferentes significações. Há, nas sociedades atuais, defensores da 

superação do trabalho como categoria de análise. No entanto, para Antunes (2002), imaginar 

o fim do trabalho em uma sociedade produtora de mercadorias é equívoco; deve-se,  sim, 

buscar  compreender  as  mudanças  que  se  processam  no  mundo  contemporâneo,  seus 

significados e as suas conseqüências para a formação do trabalhador. No bojo desse processo, 

tem-se,  assim,  o  trabalho  subordinado  ao  capital  e  a  formação  humana  subordinada  ao 

trabalho.  As  novas  tecnologias  de  base  microeletrônica  e  informática  agregam  novos 

elementos  à  formação  do  trabalhador  e  desencadeiam  alterações  no  campo  da  educação 

superior. O mercado assume uma supremacia e passa a indicar caminhos no delineamento das 
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reformas  educacionais  no  Brasil.  Nesse  estudo,  essa  categoria  será  discutida,  dada  sua 

centralidade na investigação do mesmo.

Nesse  sentido,  para  a  construção  e  compreensão  do  objeto  “A  criação  de 

universidades tecnológicas no Brasil: uma nova institucionalidade para a educação superior” é 

preciso, como diz Severino (2001), incluí-lo “nas tramas políticas da realidade social” (p. 

110), que se vinculam às questões ligadas ao Estado e à formação humana. E, ao realizar este 

estudo sobre as políticas para a educação superior no Brasil e suas interfaces com a criação de 

universidades tecnológicas, buscou-se trilhar esse caminho.

Percebeu-se, como diz Shiroma, Campos e Evangelista (2004), que “a pesquisa no 

campo  da  política  educacional  não  começa  pelo  estudo  minucioso  de  um  determinado 

documento” e que decisões preliminares precisam ser tomadas sobre o recorte temático a ser 

feito (p. 8). Concordou-se ainda quando afirmaram que, diante da volumosa documentação 

encontrada, é preciso decidir qual período será coberto e justificá-lo. Neste sentido, o recorte 

temporal da pesquisa é o período compreendido entre 1997, ano de implantação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 9.394/96 e do Decreto 2.208/97 (ANEXO 1) – 

base da reforma da educação profissional –, e 2005 – ano em que se criou a Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná. Nesta ótica, buscou-se analisar as políticas de criação dos 

centros federais de educação tecnológica, bem como a diversificação na formação de nível 

superior com a criação dos cursos de tecnologia. E, nesse universo, inseriu-se a análise do 

processo e dos projetos de transformação de CEFETs em universidades tecnológicas,  que 

estão em tramitação na Câmara dos Deputados, destacando-se, em particular, a transformação 

do CEFET-PR em Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) – PL 4.183/045 

(ANEXO 2)  e Lei 11.184/056 (ANEXO 3).

Articulada à expansão da educação superior predominantemente privada no país, 

ocorreu a ampliação da rede federal de educação tecnológica, a partir da transformação das 

antigas  escolas  técnicas  e  agrotécnicas  federais  em  centros  de  educação  tecnológica, 

desencadeando um processo de ampliação na rede federal de nível superior que efetivou-se 

por meio da retração na oferta de nível médio, o que pode ser visualizado nas estatísticas 

divulgadas  pelo  MEC  nos  últimos  anos.  Para  exemplificar,  vale  ressaltar  o  aumento  no 

número de cursos superiores –  439,6% nos CEFETs,  de 1999 para 2003,  sendo que,  nas 

5 PL 4.183, de 28/09/2004 - dispõe sobre a transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná 
em Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e dá outras providências. Brasília, 2004.
6 Lei  11.184,  de  07  de  outubro  de  2005 -  dispõe  sobre  a  transformação  do  Centro  Federal  de  Educação 

Tecnológica do Paraná em Universidade Tecnológica Federal do Paraná e dá outras providências.
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universidades  federais,  o  aumento,  no  mesmo  período,  foi  de  28,75%  (INEP,  Censo  da 

Educação  Superior,  1999  e  2003).  Para  Neves  (2000),  com  a  expansão  da  educação 

tecnológica de nível superior, está-se oferecendo às empresas, principalmente às estrangeiras, 

“a mão-de-obra apta a operar e adaptar a tecnologia por elas criadas em suas matrizes. A 

extinção do ensino médio técnico7 materializa, por sua vez, o desprezo neoliberal pela nossa 

capacidade  produtiva  instalada,  que  opera  com  baixas  taxas  de  produtividade  média  de 

trabalho” (p. 194-195). Esta ampliação do Sistema Nacional de Educação Tecnológica no país 

se deu, a partir de 1994 com a Lei 8.948/94, de 08 de dezembro (ANEXO 4), que dispõe 

sobre a instituição dos CEFETs. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto 2.406/97, de 27 de 

novembro de 1997 (ANEXO 5). Já em 17 de maio de 2000, via Decreto 3.462/00, é dada 

nova redação ao Art. 8º do Decreto 2.406/97, sendo acrescida a possibilidade de os CEFETs 

atuarem também na formação de professor. Todo esse processo de mudança balizado pelos 

indicadores educacionais sinaliza uma lógica expansionista pautada pela ampliação do locus 

de formação, pelo reducionismo na discussão da formação humana, propiciando, desse modo, 

uma nova institucionalidade para a educação superior no Brasil.

A ampliação da rede de educação tecnológica insere-se, portanto, nas reformas 

políticas implementadas no Brasil nos anos 1990 e apresenta um cenário com terminologias 

até  então pouco utilizadas,  muitas  delas  buscadas  do  meio empresarial.  Desenvolvimento 

sustentável,  flexibilidade,  comprometimento,  voluntarismo,  coesão  social,  capital  social, 

inclusão, aprender a aprender são algumas dessas terminologias. Verifica-se que as questões 

sociais  passaram  a  fazer  parte  de  negociações  para  o  desenvolvimento  em  países 

subdesenvolvidos.  Defende-se  um  capital  social,  uma  rede  de  atendimento  social  que 

minimizaria os riscos de investimentos. Para Chirac (2004)8 “a coesão social é realmente uma 

questão de interesse mundial  [...]crescimento econômico e  coesão social  caminham a um 

mesmo passo. [...]As instituições encarregadas da regulação econômica e comercial mundial 

começaram a avaliar melhor as conseqüências sociais de suas prescrições.” E, citando o Brasil 

como referência, o presidente francês afirma: “as nações ricas devem participar desse esforço 

de solidariedade mínimo, graças ao qual a coesão social do mundo será assegurada. Por essa 

razão, empenhei-me com determinação na campanha lançada pelo presidente Lula contra a 

fome e a pobreza” (Idem). O presidente francês cita também a necessidade de os países ricos 

7 O Decreto 2.208/97 proibiu a articulação entre o ensino médio e o técnico. O Decreto 5.154/04 revogou o 
Decreto  2.208/97  e  assegurou,  novamente,  a  possibilidade  de  integração  entre  o  ensino  e  a  formação 
profissional.
8 Discurso do presidente francês, Jacques Chirac, proferido na Reunião de Cúpula União Européia - América 
Latina - Caribe, por ocasião da Mesa Redonda dedicada à Coesão Social, Guadalajara, 28 de maio de 2004.
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se mobilizarem, em escala mundial, “a serviço de todas aquelas e todos aqueles que a vida 

moderna deixa à margem do caminho”. Segundo ele, a competição econômica “é saudável e 

legítima”, porque leva ao  avanço e a um grande progresso, mas deve-se preocupar com os 

deficientes, os doentes, as vítimas de flagelos, os povos autóctones, os escravos dos tempos 

modernos. Configura-se um capital produtivo, no qual se inserem as questões sociais, dentre 

as quais a formação do trabalhador e o acesso à educação estão na linha de frente. 

Nesse  processo  de  suposta  valorização  das  questões  sociais,  o  vocábulo  novo 

passa também a ser articulado a antigas questões, trazendo a idéia de que é necessário mudar. 

No entanto,  novo, dizem Shiroma, Campos e Garcia (2004), parece ser o arranjo, “a forma 

com que são apresentados e como vêm sendo utilizados nos documentos que orientam as 

políticas públicas contemporâneas” (p. 2).

No que se refere a esse período reformista instaurado na década de 1990, percebe-

se então que são inúmeras leis, decretos, resoluções, pareceres, e, ligados a estes textos legais, 

um conjunto de justificativas objetivando tornar as reformas legítimas e necessárias. Dessa 

forma,  para  a  compreensão  das  políticas  e  gestão  da  educação,  bem  como  de  seus 

desdobramentos  no  que  concerne  à  complexificação  do  cenário  político-pedagógico  dos 

CEFETs e da educação superior, optou-se metodologicamente pela pesquisa documental em 

sentido amplo, envolvendo fontes escritas e orais, objetivando, entre outros,  compreender 

“como a ideologia, a lógica ou a racionalidade que dão sustentação à reforma se articulam 

com os  interesses,  valores,  perspectivas  dos  sujeitos  que,  ao  fim e  ao  cabo,  são  os  que 

realizam as mudanças” (SHIROMA, CAMPOS e GARCIA, 2004, p. 2). E uma análise de 

políticas públicas voltada para as perspectivas dos sujeitos não pode partir do mediato. Assim, 

buscou-se as mediações constitutivas que melhor apreendem os nexos do objeto deste estudo, 

e  definiu-se pelo período compreendido entre 1997 a  2005, mas entendendo a cronologia 

como um marco para a busca de um passado significativo. 

Sabe-se que o objeto não se dá a conhecer imediatamente, é necessário questionar 

as relações e os processos que constituem esse objeto, e isso exige uma pesquisa que caminhe 

do presente para o passado, do imediato para as mediações, do simples para o complexo, da 

parte para a totalidade, do singular para o universal, da representação para o conceito a fim de 

apreender o todo significativo, carregado de universalidade. É então a busca de uma totalidade 

que é lógica enquanto categoria, mas é histórica por ser expressão de diferentes realidades 

históricas.  “É a partir do conteúdo manifesto e explícito que se inicia o processo de análise. 

Isso não significa descartar a possibilidade de fazer análise do sentido oculto. A interpretação 
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do conteúdo latente precisa ter como parâmetro o contexto social e histórico sob o qual foi 

produzido” (SHIROMA, CAMPOS e EVANGELISTA, 2004, p. 3).

Neste sentido, entende-se que o objeto não está acabado, finalizado. Ao contrário, 

está em constante movimento, sendo preciso romper com a idéia de que há uma realidade 

absoluta,  pronta  e  acabada.  A  verdade  absoluta  é  ideológica,  e  romper  com  ela  se  faz 

necessário para apreender a unidade existente entre sujeito e objeto.  Assim, categorias de 

análise como trabalho, educação superior, ensino superior, formação, formação profissional, 

flexibilização, diversificação, diferenciação, nova institucionalidade foram entendidas como 

lógicas  e  históricas  e,  dessa  forma,  aparecem,  ao  longo  do  texto,  como  expressão  da 

historicidade do próprio objeto e da análise efetivada. Ou seja, no movimento dialético de 

construção  da  investigação  por  meio  do  diálogo  com  o  objeto,  a  pesquisa  foi  se 

corporificando.  Assim, como se afirmou, a complexidade da categoria, a complexidade da 

realidade  histórica  não  está  dada  imediatamente,  no  presente;  o  que  vai  constituir  a 

complexidade  da  categoria  do  ponto  de  vista  lógico  e  do  ponto  de  vista  histórico  é 

precisamente o tensionamento presente do passado que não passou. 

Logo,  a  compreensão  da  trama política  brasileira  e  do  seu  desdobramento  na 

dinâmica  educacional,  por  meio  da  análise  das  políticas  para  a  educação  tecnológica, 

especialmente  dos  processos  que  viabilizaram a  criação de  universidades  tecnológicas  no 

Brasil implicou em rigor analítico pautado pela busca da essência de tais dinâmicas. Ou seja, 

para desvelar as políticas e sua materialização no campo educacional busca-se apreender o 

concreto como síntese de múltiplas determinações, como unidade no diverso. Assim, analisa-

se as políticas públicas de educação inseridas no modelo de educação que se quer construir, 

voltado  para  a  manutenção  de  uma  ordem  capitalista.  E,  na  busca  da  compreensão  da 

educação  como campo  de  disputa,  demarcado  por  vínculos  e  compromissos,  opta-se  por 

realizar vasta pesquisa documental analisando os documentos com base nas contribuições de 

Bardin (1977) sobre  análise documental e análise de conteúdo. Para este autor, a  análise 

documental é uma “operação” – ou conjunto de operações – que visa “dar forma conveniente” 

e  representar  a  informação  de  forma  diferente  da  original,  “é  uma  fase  preliminar  da 

constituição de  um serviço  de documentação”.  A  análise  de  conteúdo é  um conjunto de 

técnicas e métodos de análise das comunicações, para as quais se utilizam procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens (p. 38-46). 

Segundo  Bardin  (1977),  o  objetivo  da  análise  documental  é  a  representação 

condensada da informação; o da  análise de conteúdo,  é a manipulação da mensagem para 
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evidenciar  os  indicadores  que  permitam inferir  sobre  uma  outra  realidade  que  não  a  da 

mensagem (p.  38).  Nesta  perspectiva,  procedeu-se  a  um  levantamento  inicial  de  todo  o 

aparato legal que se referia ao ensino superior, educação profissional, educação tecnológica, 

formação de professores,  CEFETs,  universidades  tecnológicas.  Em seguida  ordenou-se os 

documentos nas categorias anteriores e passou-se à análise dos conteúdos de cada uma delas. 

Esta análise possibilitou uma reclassificação dos documentos e demonstrou a necessidade de 

entendimento conceitual – Projeto de Lei (PL); Lei; Indicação (INC); Requerimento (REQ). 

Fez-se uma nova categorização: formação de professores em instituições tecnológicas; ensino 

superior tecnológico; CEFETs cujos projetos de transformação em universidades tecnológica 

estão em andamento. 

A análise da tramitação dos projetos na Câmara dos Deputados, a forma como são 

protocolados, a repetição de proposições e a compreensão dos partidos sobre ensino superior, 

tecnologia, educação e os partidos políticos ali representados, abririam espaços para inúmeras 

outras pesquisas que a centralidade do objeto aqui analisado não permitiram aprofundar, mas 

que poderão ser estudos a serem empreendidos posteriormente. As análises documental e de 

conteúdo  demonstraram também a importância do CEFET-PR como instituição modelar e 

complexa  que  traduzia,  por  meio  de  seu  processo  de  institucionalização  e  mudança,  a 

materialização das políticas em curso. 

Visando  ampliar  as  possibilidades  de  análise,  realizou-se  entrevistas9 com 

sujeitos10 envolvidos  no processo de criação da Universidade Tecnológica do Paraná.  No 

levantamento  de  dados  no  CEFET-PR,  contatou-se  a  Direção  Geral  que  fez  o 

encaminhamento inicial para o Diretor Adjunto de Ensino. Este, marcou previamente todas as 

entrevistas solicitadas. Definiu-se por entrevistar a equipe diretora, a representação sindical e 

a representação estudantil, bem como professores. Foram realizadas 14 entrevistas sendo 10 

com a equipe diretora, um representante do sindicato dos professores, um representante do 

sindicato  dos  servidores  administrativos,  um  professor  –  definido  pelas  pesquisas  e 

9 Foram realizadas 14 entrevistas: Diretor Adjunto de Ensino do CEFET-PR (Entrevista 1); Coordenadora de 
Ensino Médio e de Cursos de Qualificação do CEFET-PR (Entrevista 2); Diretor Adjunto de Pós-Graduação e 
Pesquisa do CEFET-PR (Entrevista 3); Diretor Adjunto de Orçamento e Gestão do CEFET-PR (Entrevista 4); 
Assessor de Projetos de Financiamentos do CEFET-PR (Entrevista 5); Diretor Geral do CEFET-PR (Entrevista 
6);  Diretor  de  Políticas  Sindicais  do  SINDOCEFET-PR  (Entrevista  7);  Diretor  de  Ensino  do  CEFET-PR 
(Entrevista  8);  Diretor  Adjunto  de  Relações  Empresariais  e  Comunitárias  do  CEFET-PR  (Entrevista  9); 
Coordenador Pedagógico do Programa Especial  de Formação de Professores do CEFET-PR (Entrevista 10); 
Diretor da Unidade de Curitiba do CEFET-PR (Entrevista 11); Professor do CEFET-PR que atua no Mestrado 
em Educação Tecnológica e com pesquisa, já publicada, sobre o CEFET-PR (Entrevista 12); Coordenador do 
Departamento de Estudos Sociais (Entrevista 13); Presidente do Sindicato dos Servidores Administrativos do 
CEFET-PR (Entrevista 14).
10 No corpo do trabalho optou-se por refernciar apenas como entrevista , numerando-as sequencialmente.
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publicações acerca da instituição pesquisada. A entrevista com representante discente não foi 

possível ser realizada em função de não se conseguir agendar com esta categoria de sujeitos. 

Optou-se por realizar entrevistas com os diferentes setores administrativos a fim 

de  apreender  as  especificidades  dos  diferentes  setores.  No  primeiro  contato  com  as 

representações  sindicais,  a  diretoria  das  mesmas  indicou  os  representantes  a  serem 

entrevistados,  agendando  as  datas  das  entrevistas.  Com  a  realização  destas  entrevistas 

marcadas previamente, julgou-se necessário entrevistar um coordenador de área, em função 

de ser a única área com cursos de especialização com cobrança de mensalidade diferenciada 

(menor valor). Foram realizadas entrevistas abertas e após, fez-se a transcrição das mesmas 

optando-se  pela  transcrição  textualizada  na  perspectiva  apontada  por  Meihi  (2002).  A 

textualização  consiste  na  passagem  da  linguagem  oral  para  a  escrita,  com  supressão  de 

repetições  e  vícios  presentes  na  linguagem  oral,  permitindo  maior  visibilidade  ao  caso 

tematizado.

Os estudos teóricos que compuseram a pesquisa bibliográfica fundamentaram as 

análises  aqui  apresentadas.   Concordando  com  Shiroma,  Campos  e  Garcia  (2004),  ao 

afirmarem  que  “quando  focamos  analiticamente  uma  política  ou  um texto  não  devemos 

esquecer  de  outras  políticas  e  textos  que  estão  em  circulação  coetaneamente  e  que  a 

implementação  de  uma  pode  inibir  ou  contrariar  a  de  outra,  pois  a  política  educacional 

interage com as políticas de outros campos” (p.  3),  todo o material  coletado foi lido em 

relação ao tempo e contexto em que foram produzidos e foram ainda confrontados a outros do 

mesmo período e local. 

Para  esta  exposição,  optou-se  por  quatro  momentos  concatenados entre  si.  No 

primeiro capítulo analisa-se a questão da educação, da escola unitária e da politecnia, bem 

como o conceito de formação humana. Para tanto trabalha-se com os conceitos de tecnologia 

e  saber,  com  o  conceito  de  sociedade  informática em  Shaff  (1993),  sociedade  do 

conhecimento  em Cavalcante e Gomes (s/d). Para o contraponto da defesa da sociedade do 

conhecimento, faz-se interlocução com o pensamento gramsciano. E, para situar estes estudos 

no Brasil,  analisa-se formação humana e o trabalho, tendo como parâmetro os estudos de 

Ciavatta (1998, 2000), Frigotto (1998a, 1998b, 2000, 2001, 2004, 2005a, 2005b), Antunes 

(2000, 2001, 2002), apresentando assim a questão da educação em uma perspectiva da escola 

unitária. Encerrando o primeiro capítulo analisa-se, com base nos elementos históricos, de 

que forma a educação profissional no Brasil tem se mantida na contramão da escola unitária.

No capítulo  dois,  apresenta-se  a  questão  do  ensino  superior  tecnológico  no  Brasil,  suas 

concepções e a lógica política que o delineia. Para a compreensão desta questão foi necessário 
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definir que concepção está por trás do uso das terminologias  educação superior e  ensino 

superior.  E para isto utilizou-se como referência os estudos de autores como Chauí (2000), 

Fávero (1995, 2003), Sguissardi (2000a, 2000b, 2003, 2004), trabalhando-se com a idéia de 

que  as  instituições  de  educação superior  primam pela  idéia  do  ensino,  da  pesquisa  e  da 

extensão como tripé propulsor da formação que desenvolvem. A partir da conceituação destas 

terminologias,  verifica-se  se  os  cursos  tecnológicos  atendem  a  uma  perspectiva  de 

diferenciação e  diversificação institucional, em um desenvolvimento desigual e combinado,  

como uma alternativa para o ensino superior brasileiro, e apresenta-se então a criação dos 

cursos tecnológicos na década de 1990 como uma (re) implantação dos cursos tecnológicos no 

Brasil,  visto  que  a  educação  brasileira,  segundo  Prado  (2004),  começa  com  a  educação 

tecnológica. 

Desta forma, para se falar  do modelo de ensino ministrado nas instituições de 

educação  tecnológica,  foi  necessário  analisar  também  de  que  forma  as  instituições  têm 

diversificado a oferta de cursos e como se diferenciam entre si. Como parâmetro para esta 

análise utilizou-se os estudos de Sguissardi (2000b 2003), Catani, Oliveira, Dourado (2001, 

2003).  Verificou-se  a  diversificação  na  oferta  de  cursos  de  tecnologia  e  a  inserção  dos 

CEFETs na área de formação de professores. Ainda no segundo capítulo, apresenta-se um 

estudo  sobre  as  universidades  corporativas,  também  em  franca  expansão  no  Brasil, 

constatando-se que representam apenas “o outro lado da mesma moeda”.

No terceiro capítulo, apresenta-se o ensino superior tecnológico como um novo 

campo  para  a  formação  profissional.  Verifica-se,  se  face  às  reformas  implementadas  no 

Brasil,  a  partir  da  década de  1990,  os  CEFETs,  e  a  educação superior  tecnológica  neles 

ministrada, passou a configurar uma nova concepção e um novo campo do Ensino Superior, e 

se  houve  prejuízos  ao  modelo  de  ensino  anteriormente  ministrado  nessas  instituições. 

Analisou-se também os  modelos das reformas implementadas e  as conseqüências na rede 

federal, para, em seguida analisar os projetos de criação de universidades tecnológicas em 

andamento no Congresso Nacional,  buscando compreender  as contradições que permeiam 

estes  projetos.  Focou-se  então  a  criação  da  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná 

(UTFPR), analisando as especificidades do CEFET-PR11, retomado a questão da diferenciação 

e diversificação institucional para se verificar se o processo de cefetização foi interrompido, 

para dar espaço aos projetos de criação das universidades tecnológicas. Verifica-se ainda as 
11 Durante  todo  o  processo  de  elaboração  deste  trabalho  o  projeto  de  transformação  do  CEFET-PR,  em 
universidade tecnológica, (PL 4.183/04) estava em tramitação (inicialmente na Câmara dos Deputados e depois 
no  Senado  Federal).  Em 07/10/05  o  PL  4.183/04,  após  a  aprovação  no  Senado,  foi  transformado  em Lei 
Orgânica (Lei 11.184/05), ficando criada a UTFP. Por trabalhar com dados recentes – um mês de criação da 
UTFPR –, optou-se por manter, em todo o trabalho, a denominação CEFET-PR e não UTFPR.
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possibilidades expansionistas que as universidades tecnológicas representam estatisticamente; 

a forma o modelo de reforma da educação superior apresentado pelo MEC, contempla estas 

instituições e se a expansão prevista na legislação e o recente plano de expansão da rede 

tecnológica, proposto pelo Conselho de Diretores dos CEFETs (CONCEFET), em julho de 

2005, vai de encontro ou ao encontro do modelo de expansão via instituições tecnológicas. E 

encerrando apresenta-se as conclusões do presente estudo, retomando as categorias de análise 

e reafirmando que se constitui uma nova institucionalidade para o ensino superior. 

Mas ele desconhecia
Esse fato extraordinário:

Que o operário faz a coisa
E a coisa faz o operário.

[...]
Tudo, tudo o que existia

Era ele quem o fazia
Ele, um humilde operário

Um operário que sabia
Exercer a profissão.

[...]
Uma esperança sincera
Cresceu no seu coração
E dentro da tarde mansa

Agigantou-se a razão
De um homem pobre e esquecido

Razão porém que fizera
Em operário construído

O operário em construção.

Vinícius de Morais
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1 FORMAÇÃO HUMANA: A CAMINHO DE UMA ESCOLA UNITÁRIA?

Só uma concepção estreita do humanismo que alguns reduzem à simples cultura e 
erudição clássica, se não a uma cultura de classe, poderia deixar de reconhecer, na 
base de nossa orientação, um espírito profundamente humano. O profissional e o 
humano  constituem  elementos,  não  antagônicos,  mas  complementares,  como  o 
individual e o universal. 
(Fernando de  Azevedo,  discurso  pronunciado  na  festa  de  solidariedade  entre  os 
educadores, em 19 de julho de 1934).

Para compreender as mudanças atuais por que passam as concepções teóricas que 

circundam a formação do trabalhador, necessário se faz compreender o caminho trilhado na 

busca da formação do trabalhador para, em seguida, situar este caminho em um contexto mais 

amplo de políticas para esta formação.

Diferentes autores chamam a atenção para a necessidade de se compreender as 

transformações  que  vêm se  processando na  base  material  da  sociedade  capitalista  para  a 

compreensão dos modelos de educação que se quer construir nesta sociedade. Concepções 

diversas  são  elaboradas  na  busca  de  superação  da  histórica  dicotomia  trabalho  manual  / 

trabalho intelectual e instrução profissional / formação geral. A superação desta dicotomia 

possibilitaria a formação de um cidadão pleno em uma escola unitária. O trabalho seria assim 

entendido como princípio educativo geral.

Não  obstante,  o  conhecimento  na  sociedade  capitalista  se  converte  em  força 

produtiva que, consequentemente, pode ser apropriado e concebido como propriedade privada 

e, como tal, domínio de uma determinada categoria. Tem-se um mercado em franca expansão 

e assim também estão as qualificações por ele ‘requeridas’. O mercado passa a ter autonomia 

para solicitar  e  transformar  o conhecimento  na  mola  propulsora  para  o  desenvolvimento. 

Assim sendo diz-se que não se justificaria mais falar em uma sociedade do trabalho e sim se 

teria  ocorrido  uma  inserção  na  sociedade  do  conhecimento.  Esta  concepção  vem  sendo 

veementemente  rebatida  por  diferentes  autores  –  Antunes  (2000,  2002),  Frigotto  (2000, 

2001), Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a e 2005b) –, mas, por outro lado, veementemente 

defendida por autores como Cavalcanti e Gomes (s/d).

Embora concordando com Frigotto (2000, 2002), assume-se aqui a concepção de 

que não se pode falar em  sociedade do conhecimento visto que a centralidade do trabalho 

ainda se faz presente na atualidade da sociedade capitalista. Para a compreensão do objeto 

deste  estudo,  é  necessário  entretanto  compreender  as  concepções  dos  que  analisam  a 



sociedade informática e, dos que defendem uma sociedade do conhecimento e como inserem 

nela a formação do trabalhador.

1.1 TECNOLOGIA,  DESENVOLVIMENTO,  FORMAÇÃO:  QUE  MODELO  DE 

EDUCAÇÃO SE PROPÕE, QUE TIPO DE SOCIEDADE SE CONSTRÓI?

A educação brasileira tem se defrontado, historicamente, com diferentes modelos 

de formação que repercutem  as  e  nas  políticas educacionais que a delineia. A ênfase e a 

prioridade,  a  diferentes  níveis  educacionais  (da  educação infantil  ao  ensino  superior)  em 

função de dado momento histórico demonstra, e confirma, que o conhecimento, bem como as 

formas de assimilá-lo ou construí-lo, adquirem conotações vinculadas às diretrizes que os 

diferentes  momentos  históricos  apresentam.  Compreender  se  a  educação  se  volta  para  a 

construção  de  conhecimento,  ciência,  tecnologia  ou  para  a  difusão  e  repasse  de 

conhecimentos já elaborados, é importante nesta análise. Não se pode negar que a sociedade 

e, conseqüentemente, a educação – que constitui, e é por ela constituída (FRIGOTTO, 2000) – 

recebe os impactos causados pelas novas tecnologias. Se elas assumirão papel determinante 

na construção de um modelo de sociedade que prima pela informação é algo que se deve 

compreender. 

Para Lévy (2001), na sociedade contemporânea, constitui-se uma cibercultura e 

“qualquer reflexão sobre o futuro dos sistemas de educação e de formação na cibercultura 

deve ser fundada em uma análise prévia da mutação contemporânea da relação com o saber” 

(p. 157). Para este autor, a velocidade de surgimento e de renovação dos saberes faz com que 

“a  maioria  das  competências  adquiridas  por  uma  pessoa  no  início  de  seu  percurso 

profissional” estejam obsoletas no fim de sua carreira. São as “tecnologias intelectuais” – que 

favorecem  novas  formas  de  acesso  à  informação;  novos  estilos  de  raciocínio  e  de 

conhecimento.  Para  ele,  “o  saber-fluxo,  o  trabalho-transação  de  conhecimento,  as  novas 

tecnologias da inteligência individual e coletiva mudam profundamente os dados do problema 

da educação e da formação” (LÉVY, 2001, p. 158). Nesta mesma linha de análise  Seabra 

(2000), afirma: há uma diferença entre “desenvolver tecnologia” ou, simplesmente, "adquirir 

artefatos tecnológicos”. A primeira, diz ele, envolve o conhecimento, a segunda reflete apenas 

capacidade de aquisição.  
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Na  proposta  de  educação  defendida  por  Lévy  (2001),  deve-se  valorizar  a 

celeridade com que as informações se processam e,  com ela,  descobrir:  “o que é  preciso 

aprender não se pode mais ser planejado nem precisamente definido com antecedência” (p. 

158). Segundo ele, não há mais cursos válidos para todos. Se as pessoas aprendem com suas 

atividades sociais e profissionais, diz ele, “a escola e a universidade perdem progressivamente 

o monopólio da criação e transmissão do conhecimento” (p. 158) e os sistemas públicos de 

educação podem “ao menos tomar para si a nova missão de orientar os percursos individuais 

no  saber  [...].  Organizando  a  comunidade  entre  empregadores,  indivíduos  e  recursos  de 

aprendizagem  de  todos  os  tipos,  as  universidades  do  futuro  contribuiriam  assim  para  a 

animação de uma nova economia do conhecimento” (p. 158). Este modelo de sociedade, que 

superestima  a  informação  em  detrimento  do  conhecimento  historicamente  produzido  nas 

universidades; que identifica uma nova máquina, “a máquina cotidiana, útil,  apropriada, a 

máquina animada, polida, mantida” (LÉVY, 2000, p. 191), vai ao encontro de uma educação 

que  prima por  cursos  de menor  duração,  que ‘atendem’ à  dinamicidade da  sociedade do 

conhecimento e entendem que “a cidade contemporânea se estende à totalidade do mundo”, 

construiu-se a “Cosmópolis” (LÉVY, 2000, p. 192).

1.1.1  A sociedade informática

Para compreender a questão da formação humana é preciso compreender também 

os tipos/modelos de sociedades analisados e/ou defendidos no final do século XX e início do 

século XXI. Uma dessas sociedades analisadas é a  sociedade informática  categorizada por 

Schaff (1993).  Este autor inicia sua análise e, “a título de introdução”, declara quais são suas 

“intenções”, afirmando que sua obra “se ocupa de futurologia sócio-política”. Para não cair 

em  duas  armadilhas  comuns  neste  tipo  de  trabalho,  trata  o  tema  do  ponto  de  vista 

exclusivamente científico ou, por outro lado, trata-o a partir de uma perspectiva unilateral e 

vincula-o a uma das ideologias existentes “como se tratasse de conclusões extraídas de tal 

ideologia”. Propõe-se, assim, a “apresentar os problemas como um conjunto de quesitos e 

preocupações  presentes  em muitas,  se  não  em todas,  as  ideologias  contemporâneas  cujos 

valores são patrimônio comum da nossa época” (p. 15-18).

Ao analisar a obra de Schaff (1993), Frigotto (2000) afirma que esta obra contrasta 

com  outras  já  publicadas  pelo  autor  e  cita  História  e  verdade (1994)  e Linguagem  e 
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conhecimento (1964), as quais se caracterizam pela densidade filosófica, constituindo-se em 

“fontes referenciais de uma epistemologia histórico-dialética” (FRIGOTTO, 2000, p. 93). 

Antevendo  as  críticas  a  ele  formuladas  em  função  da  obra  A  sociedade 

informática,  Schaff (1993) se proclama marxista.  Ele salienta,  entretanto, que sua análise 

não se  restringirá  a  uma “suma marxista  acabada”,  bem como o  seu pensamento  não  se 

limitará  ao  âmbito  das  idéias  marxistas  clássicas.  Justifica  tal  afirmação  em  função  de 

existirem “muitos problemas novos, especialmente na esfera das reflexões sobre o indivíduo 

humano, que estão por ser formulados e que, obviamente, devem ser enfrentados com novas 

soluções” (p. 17).

Ao lado do desaparecimento do trabalho, diz Schaff (1993), a mudança cultural 

será certamente a conseqüência social mais importante da segunda revolução industrial, e a 

sociedade informática escreverá uma nova página na história da humanidade. Isto porque, 

para este autor, este é o passo decisivo na materialização do homem universal, “velho ideal 

dos grandes humanistas”. Segundo ele, isso se dará em dois sentidos: “no de sua formação 

global, que lhe permitirá fugir do estreito caminho da especialização unilateral, que é hoje a 

norma, e no de se libertar do enclausuramento numa cultura nacional, para converter-se em 

cidadão do mundo no melhor sentido do termo” (p. 71, grifo meu).

Para este autor, para que a formação do cidadão deixe de ser uma especialização 

unilateral,  os  novos  elementos  da  sociedade  tecnológica como o  rádio  e  a  televisão  são 

fundamentais e são completadas pelos ‘autômatos falantes’, que revolucionarão o ensino e o 

autodidatismo, pois trouxeram 

mudanças  profundas  [...]  uma  revolução  total  no  sistema  de  ensino  [...]  se  a 
educação continua a de ser um dos métodos (talvez o principal) capazes de garantir  
ocupações  criativas  às  pessoas  estruturalmente  desempregadas,  então  é  fácil 
compreender  a  extraordinária  importância  da  difusão  do  conhecimento  (que 
constitui a base do processo social de aculturamento) por meio de novas técnicas de 
ensino.  Atualmente,  todavia,  tais  técnicas  ainda  estão  no  primeiro  estágio  de 
desenvolvimento, mas já é possível intuir suas possibilidades futuras (p. 73, grifo 
meu). 

Nesta estrutura de mudanças analisada por Schaff (1993), não há respostas prontas, “tudo 

depende do contexto e do aspecto do problema em consideração” (p. 77), ou seja, tudo é 

relativo e haveria uma cultura supranacional que enriqueceria a personalidade humana o que 

significa, para ele, a possibilidade de “educação do ’novo homem’, um ideal que acompanhou 

os  defensores  do  pensamento  socialista  [...]  e  que  hoje  pode  e  deveria  se  tornar  o  ideal 

humano universal [...].  Na sociedade informática, a humanidade poderá alcançar finalmente 
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aquilo que até hoje foi apenas um slogan” (p. 83). E a defesa de que este homem universal 

realmente se concretizará se fundamenta, para o autor, na crença de se viver atualmente em 

um tempo diferente – percebe-se um ritmo diferente dos acontecimentos no qual algumas 

décadas representarão muitos séculos. Além deste aspecto, ele afirma, inclusive, que há um 

“apelo” para que os homens ajam e, assim, “a própria sociedade desempenhará um papel ativo 

no processo de educação do homem novo” (p. 83).

Nesse ponto, Schaff (1993) reafirma que o homem é sempre um indivíduo social, 

ou seja, a sua ligação com a sociedade se expressa “tanto na gênese de seu sistema de valores 

e das relações normativas aceitas como em suas atitudes no sentido das disposições de ação 

[...] é assim produto das relações sociais” (p. 100). Não desconsiderando o indivíduo social, 

ele toma o indivíduo biológico como o ponto de partida de suas análises, “tanto por suas 

características individuais quanto por sua unicidade num mundo de outros indivíduos” (p. 

100), diz ele e que, por isso, “não atravessa apenas acontecimentos biológicos, mas também 

histórico-sociais, comuns a classes determinadas de indivíduos” (p. 100).

Interessa-nos, pois, compreender de que maneira o autor em questão percebe a 

inserção do indivíduo nesta nova sociedade que está posta. Segundo ele, as relações entre os 

indivíduos oscilam entre dois extremos: o individualismo que, de um lado, representaria a 

existência  individual  sem  restrições  e  orientada  apenas  pelo  livre  arbítrio  pessoal  e  por 

considerações voltadas exclusivamente para o próprio interesse e, no outro extremo do eixo, 

estaria o totalitarismo, representado pela subordinação total (inclusive espiritual) do indivíduo 

à sociedade. Schaff (1993) defende um meio termo entre essas duas posições, o que classifica 

como individualismo moderado. Para ele, o caso dos países de terceiro mundo, por serem tão 

distintos,  devem ser  analisados  separadamente,  pois,  “se  classificássemos  a  Argentina,  o 

Brasil e o México como países do Terceiro Mundo e se acrescentássemos a estes os países do 

Oriente Médio. [...] Angola e Moçambique, na África [...] e o Peru na América Latina [...] fica 

claro que, se tomados um a um, não formam um objeto unitário de análise capaz de nos 

permitir conclusões gerais” (p. 86). Para ele, independente de suas análises se voltarem para 

os países desenvolvidos, “as pessoas do terceiro Mundo devem ser preparadas para absorver 

novas tecnologias e para aprender a utilizá-las” (p. 94) e isto é o “essencial”.

Na análise realizada por Schaff (1993), salientando os aspectos e características 

dos  países  desenvolvidos,  são  enumerados  três  aspectos  que  proporcionariam  o 

desenvolvimento  que  ele  defende  como  individualismo  moderado:  a)  a  sociedade  se 

enriquecerá rapidamente como conseqüência do aperfeiçoamento da automação da produção; 

b) a abundância de informações de todos os tipos que o homem da sociedade informática terá 
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à disposição atuará na mesma direção; c) graças à abundância e à variedade de informações, 

tais desenvolvimentos romperão o isolamento dos indivíduos e colocarão fim à alienação que 

sofrem (p.  104-107).  No primeiro caso,  a independência material  proporcionaria melhores 

condições de o indivíduo defender sua liberdade, “inclusive a liberdade política”; no segundo 

caso, se os cidadãos estiverem mais esclarecidos, “provavelmente serão universalmente mais 

instruídos”, o que possibilita a oposição  firme a todas as tentativas totalitárias. No terceiro 

caso,  a  comunicação  baseada  em  fibras  óticas  e  satélites  romperá  o  isolamento  e  a 

conseqüente alienação das pessoas que vivem distantes das concentrações humanas – o que, 

segundo ele, já acontece no Canadá. 

A compreensão de Schaff (1993) é de que a sociedade informática possibilita ao 

homem libertar-se do trabalho e, caso isso ocorra, a sociedade deverá assegurar-lhe os meios 

necessários à sua subsistência. Entretanto, ao ‘libertar-se do trabalho’, para Schaff (1993), o 

homem perderia o sentido fundamental da vida, o que lhe desencadearia um vazio existencial, 

um tédio.  Mas existem, segundo ele, medidas a serem tomadas que mostrarão caminhos a 

serem seguidos na sociedade para que não ocorra o “total desaparecimento das formas de 

trabalho  conhecidas  até  agora.  Muitos  tipos  de  trabalho  permanecerão,  outros  se 

desenvolverão numericamente e serão gerados novos campos de trabalho” (p. 118).

Dentre  os  caminhos  apontados  por  Schaff,  para  estes  novos  campos,  está  a 

compreensão  de  que  todos  os  âmbitos  do  chamado  trabalho  criativo  permanecerão  e  se 

desenvolverão quantitativamente com mais intensidade do que hoje e isto possibilitaria mais 

acesso à  educação.  Mas esta  educação acredita-se,  valorizará  a  perda  do ‘monopólio’  da 

criação e transmissão do conhecimento pela escola e pela universidade, como afirmou Lévy 

(2001),  em detrimento de uma escola  unitária,  na perspectiva gramsciana  (idéia  que será 

trabalhada adiante).

Se as pessoas terão mais tempo livre que poderia ser dedicado à aprendizagem, 

como defende Schaff, ao enorme aumento do tempo livre corresponderá o crescimento de 

pessoas especializadas em outras áreas – turismo, esporte, por exemplo. E se tantos são os 

caminhos – novos âmbitos de trabalho; antigos espaços que sobreviverão; redução de jornadas 

que abrirão novas vagas –, não se deve desencadear um “pânico desnecessário”. “Deveremos 

oferecer [aos homens] ocupações que possam substituir  o  trabalho no sentido tradicional, 

tornar-se  a  fonte  dos  necessários  meios  de  sua  subsistência  [...]  o  que  introduz  um 

contraposição trabalho X ocupação [...] trata-se de uma inovação essencial, sem a qual será 

impossível resolver o problema do desemprego estrutural” (p. 122).
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Mostrando-se  preocupado  com a  questão  do  desemprego,  que  pode  assolar  os 

grupos não preparados para ocupar as profissões que se abrem no mercado, o autor considera 

que este fato pode afetar, inclusive, os jovens e justifica, então, a necessidade de se encontrar 

para esses jovens “novas formas de ocupação que, sendo aceitas pela sociedade, manterão 

intactos os estímulos hoje ligados ao trabalho remunerado e que servirão como base para a 

criação de um novo sentido da vida na nova sociedade” (p. 123, grifo meu). É neste sentido 

que se constrói a defesa de uma educação profissional que atenda ao mercado de trabalho 

mais flexível em constante mutação,  como se propõe nas instituições tecnológicas ou em 

universidades  especializadas  –  capazes  de  fugir  do  tradicionalismo  das  universidades 

‘acadêmicas’. A educação profissional tende esta concepção de formação para os jovens. Uma 

categoria na qual devem ser despertadas e posteriormente formadas as habilidades necessárias 

ao trabalho.

Para Schaff,  há um  modelo universal de ocupação  que é extremamente útil do 

ponto de vista social: a educação permanente – continuous education – que combinaria estudo 

e ensino: 

a  educação  permanente  deveria  ser  um  dever  social  como  o  é  hoje  a  escola 
obrigatória. [...] e a educação obrigatória deveria ser prolongada e os métodos de 
ensino  reformulados.  [...]  o  período  de  instrução  superior  especializada  poderia 
lembrar  também  aquele  que  possuímos  hoje,  naturalmente  com  programas 
profundamente modificados. [...] aqueles que carecem de habilidades e de talento 
para trabalhar [...] deveriam continuar seus estudos em setores selecionados [...] com 
a  possibilidade  de  mudar  o  tipo  de  estudo  segundo  programas  alternativos 
preparados por especialistas em vários setores (SCHAFF, 1993, p. 123-125, grifos 
meus).

Este processo possibilitaria ao ser humano a livre escolha em seus estudos, a possibilidade do 

contato com especialistas, enfim, a criação de um novo tipo de homem – o homo studiosus –, 

que é o homo universalis. Este homem universal é definido por Schaff como “aquele que está 

munido de uma instrução completa e em condições de mudar de profissão e portanto também 

de  posição  no  interior  da  organização  social  do  trabalho”  (p.  125).  Esta  idéia,  até  então 

utópica, se concretizará “graças à educação permanente e a técnicas de informação sempre 

mais eficientes” (p. 125). A análise apresentada por Schaff (1993), e a sociedade informática 

por  ele  caracterizada,  se  configuram  como  sustentáculo  à  uma  educação  voltada  para  a 

mobilidade no mercado de trabalho –  representadas pelos cursos de tecnologia.
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1.1.2  O desenvolvimento institucional brasileiro na sociedade do conhecimento

Para  se  compreender  a  defesa  de  um  processo  de  industrialização  brasileiro, 

voltado para a formação e inserção do país na  sociedade do conhecimento, tomou-se aqui 

como referência  as  propostas  de  Cavalcanti  e  Gomes  (s/d).  Defensores  da  sociedade  do 

conhecimento, estes autores criticam a falta de uma política industrial para o Brasil, tendo 

como parâmetro a  inserção do país  na  sociedade do conhecimento,  bem como a falta de 

preparação para que esta inserção se dê efetivamente. Para eles, não há dúvida de que os 

fatores de produção deixaram de ser terra, capital e trabalho, passando a ser conhecimento. 

Para  esses  autores,  “a  competitividade  das  empresas  brasileiras  sempre  esteve 

baseada em vantagens comparativas oriundas dos fatores clássicos de produção – terra, capital 

e trabalho. Na nova economia estas vantagens deixam de ser relevantes diante do novo fator 

de produção: o conhecimento” (p. 1). Argumentando a afirmação feita, os autores apresentam 

dados sobre as exportações nos países desenvolvidos, destacando o caso dos Estados Unidos, 

cuja exportação de bens intangíveis (softwares, patentes, royalties, serviços de consultoria, 

bens  culturais)  cresceram  14%,  de  1994  para  1999.  Destacam  também  que,  se  forem 

contabilizados os fatores de tecnologia e conhecimentos embutidos em produtos como aviões, 

computadores e robôs, que são produtos tangíveis, o valor incorporado dentro da categoria de 

intangíveis, no ano 2000, representariam 70% do valor total das exportações. Neste sentido, é 

para  eles  fácil  concluir  que  “o  conhecimento  é  o  novo  motor  da  economia  mundial” 

(CAVALCANTE  e GOMES, s/d, p.3).

É interessante notar as críticas que os autores tecem às faculdades de economia em 

todo o mundo, as quais insistem em adotar conceitos baseados na análise de Adam Smith, 

que, não evoluíram e se baseiam em “processos produtivos e estruturas de classe do século 

XVIII” (CAVALCANTE e GOMES, s/d, p.3). Segundo esses autores, terra e mão-de-obra 

determinam o sucesso econômico nas economias agrícolas. Capital e trabalho passam a ser as 

forças  motrizes  quando,  com a  Revolução  Industrial,  a  tecnologia  passa  a  ter  um status 

diferenciado.  Atualmente,  “com o surgimento da  sociedade do conhecimento,  os modelos 

econômicos que vão reger esta nova sociedade precisam ser revistos no sentido de incorporar 

o conhecimento, não apenas como mais um fator de produção, mas como o fator essencial do 

processo de produção e geração de riqueza” (Idem, grifo dos autores).

Citando  Peter  Drucker,  em  Post-Capitalist  Society,  quando  enfatizou  que  “o 

conhecimento tornou-se o recurso essencial da economia” e que o fator de produção decisivo 
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na nova sociedade é o conhecimento e não mais o capital e o trabalho, Cavalcanti e Gomes 

(s/d), salientam que esses fatores clássicos de produção não desapareceram totalmente, mas 

tornaram-se secundários e “podem ser obtidos com alguma facilidade desde que tenhamos 

conhecimento” e concluem: “o conhecimento é, assim, o novo fator de produção” (p. 4, grifo 

dos autores).

Buscando caracterizar a  sociedade do conhecimento,  Cavalcanti  e Gomes (s/d), 

salientam  também  que  a  nova  economia  baseada  em  conhecimento  refere-se,  além  das 

indústrias  de  software,  biotecnologia,  tecnologias  de  informação,  dentre  outras,  a  “novas 

fontes de vantagens competitivas como a  capacidade de inovar e criar novos produtos e  

explorar  novos  mercados” (p.  4,  grifo  dos  autores).  Reforçando esta  idéia,  afirmam que, 

“mesmo na agricultura e na indústria de bens de consumo e de capital, a competição é cada 

vez mais baseada na capacidade de transformar informação em conhecimento e conhecimento 

em decisões e ações de negócio” (p.4).

Se  por  um  lado  há  a  defesa  de  que  neste  modelo  de  produção  existente  na 

sociedade do conhecimento a  palavra chave é flexibilidade,  por outro lado,  autores como 

Frigotto e Ciavatta (2003), analisam as novas terminologias presentes na sociedade atual e 

afirmam:  “as  palavras  e  os  vocábulos  que  usamos  para  nomear  as  coisas  ou  os  fatos  e 

acontecimentos  não são inocentes”  (p.  46).  A classe  dominante manipula  a  informação e 

deturpa conceitos o que configura, segundo eles, um ‘inferno semântico’:

o  ideário  de  flexibilização,  desregulamentação  e  descentralização,  dentro  deste 
reordenamento do capital, é um ex-post  ou a expressão do imperialismo simbólico 
legitimador  desta  destruição  e  violência.  Trata-se  de  uma  cuidadosa  elaboração 
super-estrutural  e  ideológica da forma de representar,  falsear  e  cimentar  a  visão 
unidimensional  do  capital  sobre  a  realidade  econômica,  psicossocial,  política  e 
cultural (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2003, p. 51).

Cavalcanti e Gomes (s/d), ‘desconhecem’ a idéia defendida por Frigotto e Ciavatta 

(2003),  e  afirmam que flexibilidade,  criatividade  e  capacidade  de  iniciativa  são  atributos 

essenciais a serem formados nos trabalhadores desta “nova economia”.  E acrescentam: “a 

época em que o trabalhador eficiente era o ‘que deixava o cérebro em casa’, como afirmava 

Ford, está definitivamente ultrapassada. O profissional da “nova economia” deve aprender a 

aprender para poder continuar atualizado” (p. 5). 

Se há, assim, “um novo ambiente de negócios”, que propicia mudanças cada vez 

mais  rápidas,  para  os  defensores  desta  nova sociedade, o  tempo  deve  ser  também 

redimensionado. E as empresas que conseguem redimensioná-lo, segundo esses defensores, 
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saem  à  frente  na  formação  do  trabalhador.  Na  defesa  de  que  o  Brasil  já  possui 

desenvolvimento  competitivo  em  diferentes  áreas,  e  por  isso  não  deve  se  contentar  em 

desempenhar o  papel  de coadjuvante na economia mundial  –  como ocorreu na economia 

agrícola –, Cavalcanti e Gomes (s/d) citam empresas como a Netscape e a Amazon Books - 

inovadoras em tecnologia ou a Embraer, líder mundial no mercado de aviação regional.

Os  parâmetros  utilizados  pelos  autores,  para  analisarem  o  crescimento  das 

empresas, são questionáveis sob o prisma da universalidade e da razão crítica, o que pode ser 

confirmado  ao  se  verificar  a  defesa  que  fazem do  desenvolvimento  do  país  na  ‘área  de 

entretenimento’. Para eles, “o Brasil tem uma televisão capaz de produzir programas de nível 

internacional [...] a propaganda brasileira ganha prêmios em praticamente todos os festivais de 

propaganda [...]. Na  indústria cultural, uma das indústrias de maior crescimento em todo o 

mundo, o Brasil pode competir de igual para igual, sem nenhum complexo de inferioridade” 

(CAVALCANTE  e  GOMES,  s/d,  p.  11,  grifo  dos  autores).  A  indústria  cultural,  termo 

inicialmente  definido  como  cultura  de  massas por  Adorno  e  Horkheimer  (1985),  foi 

substituído  pela  expressão  indústria  cultural,  para  se  evitar  o  risco de confundi-la  com a 

cultura advinda das massas. Para Adorno (1987), “a indústria cultural abusa da consideração 

com relação às massas para reiterar, firmar e reforçar a mentalidade destas, que ele toma 

como dada a priori, e imutável [...] toda a práxis da indústria cultural transfere, sem mais, a 

motivação do lucro às coisas espirituais” (p. 288). 

As  produções  do  espírito,  no  estilo  da  indústria  cultural,  são  integralmente 

mercadorias, diz Adorno (1986). A indústria cultural mantém-se assim como na origem, “a 

serviço” das terceiras pessoas, e mantém sua afinidade [...] quanto mais desumanizada sua 

ação e seu conteúdo, mais ativa e bem sucedida é a sua propaganda” (p. 290). Para este autor, 

a idéia de que o mundo quer ser enganado tornou-se mais verdadeira do que, sem dúvida, 

jamais pretendeu ser (p. 292)”. Para ele, a dependência e a servidão dos homens é o objetivo 

último da indústria cultural. “A satisfação compensatória que a indústria cultural oferece às 

pessoas ao despertar nelas a sensação confortável de que o mundo está em ordem, frustra-as 

na própria felicidade que ela ilusoriamente lhes propicia” (p. 294). 

É este engodo das massas, na visão de Adorno, que os defensores da sociedade do 

conhecimento insistem em não perceber. Não obstante todas as vantagens alencadas pelos 

defensores da sociedade do conhecimento, o Brasil continua a agir, como na velha economia, 

fechando os olhos para o novo que aí está. Exemplificando tal afirmação, citam o fato de os 

governadores que ainda “brigam para atrair mais uma fábrica de automóveis em seus estados, 

esquecendo que  estas  hoje  não  serão  capazes  de  gerar  emprego como na  década  de  60” 
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(CAVALCANTI  e  GOMES,  s/d,  p.  12).  Concluindo  a  análise  deste  “novo  modelo  de 

sociedade”, definido como sociedade do conhecimento, os autores salientam que há no Brasil 

um  problema  cultural,  visto  que  aqui  não  se  valoriza  o  trabalho  e  “estimular  o 

empreendedorismo é um dos vetores importantes na definição de uma política industrial” (p. 

14).

1.1.3  Sociedade do conhecimento: novo modelo para o ensino superior no Brasil.

Este modelo de  sociedade do conhecimento defendido por Cavalcante e Gomes 

(s/d) desencadeia a compreensão de que para ‘sobreviver’ em uma sociedade competitiva – na 

qual os saberes são relativizados, pulverizados e se processam sem as mediações necessárias à 

inserção crítica no meio social –, torna-se necessária uma formação polivalente – de curta 

duração, diversificada, capaz de atender à multiplicidade e ‘dinamicidade’ das funções. Esta 

compreensão acaba por desencadear também a ‘necessidade’ de se criar cursos diversificados, 

multifuncionais,  em  consonância  com  o  mercado  de  trabalho.  Esta  ‘necessidade’  vem 

redimensionando a oferta de cursos superiores no Brasil11. 

Os cursos de tecnologia, e as instituições tecnológicas que os ofertam, fazem parte 

deste processo, mas não só as instituições especificamente tecnológicas passaram a ofertar 

cursos desta natureza e é preciso analisar o porquê da ‘corrida’ do país pela multiplicidade de 

cursos e pela implementação e/ou expansão de instituições que asseguram esta oferta. Neste 

sentido vale destacar a defesa feita pelo Núcleo de Pesquisas sobre o Ensino Superior da 

11 É importante salientar que esta preocupação com uma formação multifuncional não é uma ‘exclusividade’ 
brasileira, a universidade corporativa (que será trabalhada no capítulo 2) e a universidade  empreendedora na 
Comunidade Européia, atestam esta afirmação. “A sociedade actual tem como base a produção de inovação e de 
conhecimento, pressupostos de um desenvolvimento sustentável de longo prazo ao nível cientifico, tecnológico e 
económico. A universidade surge como uma instituição privilegiada para o desenvolvimento do conhecimento e 
para a sua difusão [...]. A Universidade, na sociedade do conhecimento, é uma instituição fundamental, não só no 
desenvolvimento da formação académica,  mas também no fomento de atitudes empreendedoras.  Um ensino 
empreendedor  consiste  num ensino  que  dê  capacidade  aos  indivíduos  de  criar,  conceber  e  inovar.  [...]  A 
universidade  deve  ela  própria  ter  características  empreendedoras,  de  inovação  e  criatividade,  mas  também 
institucionais e relacionais, que a capacitem para agir sobre o meio ligando-se à sociedade enquanto agente de 
desenvolvimento socio-económico. Um ensino empreendedor é então um ensino vocacionado para o Saber, o 
Saber-Fazer, e o Saber-Aprender, direccionado para a criatividade enquanto competência central, e potenciador 
de  uma atitude  de  aprendizagem contínua.  [...]  Segundo a  Comunidade  Europeia,  o  espírito  empreendedor 
consiste assim, na capacidade de um indivíduo (Empreendedor ou Intraempreendedor) identificar oportunidades 
e as concretizar de forma a produzir valor e resultados económicos num contexto empresarial (IST / GEP, 2004, 
p. 25).
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Universidade  de  São Paulo  (NUPES -  USP)  por  meio  de  suas  publicações  sobre  ensino 

superior no Brasil, tendo como um de seus pilares Eunice Durham12. 

Os intelectuais desempenharam um papel fundamental nas reformas empreendidas 

no governo FHC e, pode-se dizer, foram um marco nas políticas públicas brasileiras. No caso 

da  educação,  basicamente  duas  educadoras  respaldaram as  mudanças:  Eunice  Durhan,  no 

ensino superior e Guiomar Namo de Mello, na educação básica. Assumindo a mesma postura, 

o mesmo perfil,  tiveram a capacidade de defenderem com organicidade as mudanças.  Na 

apresentação de uma de suas obras Mello (1994), justificando a postura que passou a assumir 

afirma:

[...] me cobram mudanças de posições e idéias como um espécie de traição [...]. 
Muitas  vezes,  as  pessoas  mudam  exatamente  para  permanecerem  fiéis  aos 
compromissos mais primitivos, àqueles inconfessáveis sentimentos missionários que 
nos  impulsionam  a  comprar  brigas  por  idéias  e  propostas,  a  ganhar  afetos  e 
desafetos, mas não arredar pé das crenças consolidadas no aconchego quase tribal 
dos  nossos  pactos  de  juventude,  muito  antes  de  termos  começado  a  dar  aulas, 
escrever livros ou assumir cargos no poder público. Mudamos para preservar esses 
pactos primários [...] de acordo com novos cenários que as mudanças do mundo nos 
impõem. [...]  Mudei  muito nesses  dez  anos [...].  Mudou o  mundo também.  [...] 
Mudei  intelectualmente  e  politicamente  depois  de  viver  a  experiência  da gestão 
pública por dentro do Estado, no executivo e no legislativo [...]. (MELLO, 1994, p. 
23-23).

Analisando o  papel  dos  intelectuais  no  governo  FHC, Oliveira,  V.  (2004)  cita 

quatro  intelectuais  como principais  articuladores  na  construção  do  “novo  ensino  médio”: 
Paulo Renato Souza; Cláudio de Moura Castro; Guiomar Namo de Mello e Ruy Leite Berger Filho 

(Quadro 1).

12 Um grande número de publicações do NUPES é assinado por Durham, os quais destaco aqui:  Uma política 
para o  ensino  superior:  diagnóstico e  proposta. Documento de  Trabalho NUPES.   1/98  ;     As universidades 
públicas e a pesquisa no Brasil.  Documento de Trabalho  NUPES.  9/98;  Avaliação e relações com o setor 
produtivo: novas tendências do ensino superior europeu. Documento de Trabalho NUPES.  12/90; Uma política 
para o ensino superior.  Documento de Trabalho NUPES - 2/93;  A universidade e o ensino.  Documento de 
Trabalho. NUPES.   1/02;  O ensino superior no Brasil:  público e privado.  Documento de Trabalho NUPES. 
3/03;  Situação e  perspectivas  do  ensino  superior  no  Brasil:  os  resultados  de  um seminário. Documento de 
Trabalho NUPES, 3/89, este último em co-autoria com SCHWARTZMAN, Simon.  
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Quadro 1

Principais intelectuais na construção do “novo ensino médio” no governo FHC.

Nome/formação Participação em 
organismos 

internacionais

Participação no 
governo FHC

Posicionamento/atividade atual

Paulo Renato Souza 
Economia

Ex-Diretor do PREALC, 
Ex-gerente de operações 
e  Vice-presidente  do 
BID,  ex-funcionário  da 
OIT.

Ministro  da  Educação 
nos  dois  mandatos  do 
governo FHC

Defensor  da  separação  entre  a  formação 
acadêmica/Profissional  no  Ensino  Médio. 
Sócio de grandes fundos de investimento.

Cláudio  de  Moura 
Castro
Economia

Chefe  da  divisão  de 
políticas  de  Formação 
na OIT. Ex-consultor do 
Bird e BID.

Assessor do Ministro da 
Educação 
Paulo Renato Souza

Crítico  severo  da  união  entre  a  formação 
acadêmica  e  a  educação  profissional  no 
Ensino Médio. Colunista efetivo da Revista 
Veja  e  consultor  acadêmico  do  Grupo 
Positivo de ensino.

Guiomar  Namo  de 
Mello
Pedagogia

Consultora  do  Bird, 
especialista sênior do 
Bird  e  do  BID  para  a 
Educação.

Membro  do  CNE  e 
consultora do Proej.

Defensora  do  currículo  por  competências. 
Diretora  Executiva  da  Fundação  Victor 
Civita.

Ruy  Leite  Berger 
Filho
Letras

Consultor  do BID e do 
BIRD  na  reforma  da 
educação  secundária/ 
República Dominicana

Secretário  da  Educação 
Média e Tecnológica.

Defensor do currículo por áreas no Ensino 
Médio.

Fonte: OLIVEIRA, V., (2004), p. 21.

Para esta autora, “ao analisar ‘o novo Ensino Médio’ definido no governo FHC, observa-se 

que intelectuais orgânicos13 foram mediadores importantes nos rumos que as políticas para a 

educação média seguiram, pois não se deve partir da premissa que o modelo estabelecido se 

efetivou simplesmente pelo poder ou protagonismo das agências multilaterais envolvidas no 

processo” (OLIVEIRA, V., 2004, p. 110). Não só o ensino médio, mas também o ensino 

técnico tiveram Castro e Berger Filho14 como seus articuladores. Se os autores acima citados 

definiram os debates no que se refere ao ensino médio, no ensino superior Durhan é um dos 

expoentes.

As publicações de Durhan voltam-se para a defesa de um ensino superior flexível 

que atenda à emergência do ‘globalizado’. Para a autora “a expansão do trabalho não manual 

em relação ao manual valorizou a escolarização mais avançada e se tornou fundamental para a 

ascensão social das classes médias” (DURHAM, 2002, p. 5). Desta forma, desde a década de 

1960, “em vez de uns poucos estabelecimentos dedicados a educar uma pequena elite, passou 

13 A autora fundamenta-se em Gramsci, para esta definição.
14 Ver, dentre outros, Castro ( s/d) e Berger Filho, (s/d).
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a ser necessário um número cada vez maior de instituições, para abrigar uma porcentagem 

crescente da população jovem” (Idem). 

No entanto, diz ela: 

não se trata apenas de um aumento de número de alunos. A demanda  se tornou cada 
vez mais heterogênea e diversificada. Não se pode, de fato, pensar em democratizar 
o  acesso  ao  ensino  superior  multiplicando o  número   de  advogados,  arquitetos, 
médicos, engenheiros e cientistas que não poderão ser absorvidos pelo mercado de 
trabalho.  A  democratização  exige  uma  multiplicação  de  cursos  e  carreiras  que 
tornam  as  atividades  de  ensino  extremamente  complexas,  exigindo  um  corpo 
docente igualmente diversificado (DURHAN, 2002, p. 5).

As  novas  funções  que  as  instituições  de  ensino  superior  foram  assumindo 

possibilitaram  que  as  grandes  universidades  incluíssem  entre  suas  atividades,  segundo 

Durham (2002), além dos tradicionais cursos de graduação e do desenvolvimento da pesquisa, 

a oferta de diferentes cursos de treinamento, aperfeiçoamento e formação continuada para 

adultos com curso superior concluído ou incompleto. Ocorrem também cursos de “formação 

avançada  em  nível  de  pós-graduação;  cooperação  com  o  setor  produtivo  para  o 

desenvolvimento tecnológico; serviços os mais diversos de assessoria a órgãos públicos e 

privados;  colaboração  da  melhoria  da  qualidade  do  ensino  básico  em sua  relação  com o 

desenvolvimento de uma cidadania responsável e as necessidades do mercado de trabalho 

[...]” (p. 5).

Tem-se,  assim,  a  criação  de  “grandes  universidades  multifuncionais,  que 

desenvolvem todas estas atividades, e que são essenciais à sociedade moderna” (DURHAN, 

2002, p. 5). No caso do Brasil, ocorreu, segundo a autora, espontaneamente, ou incentivada 

oficialmente, uma diversificação do sistema de ensino superior. Para ela, 

Além das universidades tradicionais, subsistiram e floresceram, ou foram criados 
outros  tipos  de  instituições:  institutos  tecnológicos  (como os  Fachhochschulen15 

alemães),  escolas especializadas de formação profissional de alto nível (como as 
Grandes  Écoles francesas),  ou  institutos  de  formação  geral  básica  (como  os 
Colleges norte americanos), nos quais as atividades de ensino são preponderantes e 
a pesquisa mais de cunho pedagógico ou aplicado. A verdade é que, se é impossível 
manter  instituições   nas  quais  se  ministra  ensino  de  boa  qualidade,  sem que  os 
alunos se familiarizem com a prática da investigação, é perfeitamente possível fazê-
lo sem os custos de manutenção da pesquisa básica ou tecnológica de ponta  e sem 
que a maioria dos quadros docentes trabalhem em tempo integral (DURHAN, 2002, 
p.6).

Para ela, “uma política nacional para o ensino superior deve partir de uma visão realista da 

situação  atual,  em  termos  das  características  do  sistema,  dos  problemas  existentes 

15 Em entrevistas realizadas no CEFET-PR, bem como em documentos e relatórios da instituição percebeu-se 
uma ênfase em que este, juntamente com o francês, são os modelos que orientam o CEFET-PR.
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(especialmente o da necessidade de expandir matrículas) e dos recursos públicos disponíveis 

para  superá-los”  (DURHAN,  2002,  p.  7).  No  entanto  a  autora  justifica  que  não  está 

defendendo um “produtivismo capitalista para as instituições públicas de ensino superior”. 

Defendo apenas,  diz ela, “uma maior racionalidade no uso de recursos públicos,  com um 

sistema de avaliação permanente para evitar mão-de-obra ociosa e gastos desnecessários a fim 

de  canalizar  verbas  para  ampliação  do  atendimento  à  população  e  provisão  de  melhores 

salários” (Idem, p. 8). 

Segundo  ela,  “o  modelo  único  de  ensino  superior  que  considera  apenas 

universidades de pesquisa é intrinsecamente elitista e iníquo, pois exclui a maior parte dos 

jovens  do ensino  superior  público”,  e  acrescenta:  é  a  partir  desta  constatação que  venho 

batalhando por uma diversificação do sistema público (DURHRAN, 2002, p. 9). A autora não 

‘convence’. Defender a diversificação do sistema dizendo que as ‘universidades de pesquisa’ 

são elitistas é desconhecer a clientela que nestas universidades adentram16. É acreditar que as 

camadas mais baixas da população não têm acesso ao nível superior de educação, a não ser 

que se criem novas instituições – como as instituições tecnológicas. 

Percebe-se que a formação de trabalhadores multifuncionais, como apontam os 

defensores da sociedade do conhecimento, está implícita na criação de um “novo modelo de 

ensino superior” já implantado em países desenvolvidos, como aponta Durham (1993). Para 

ela, “a orientação no sentido de dirigir os investimentos federais na área da educação para 

manutenção de grandes universidades multifuncionais não pode ser abandonada. A própria 

modernização do país exige estabelecimentos desse tipo e, dado o seu custo elevado, eles 

podem prescindir de fundos públicos” (p, 8). Uma política nacional para o ensino superior, 

aponta a autora, 

deve partir de uma visão realista da situação atual, em termos das características do 
sistema, dos problemas existentes e dos recursos públicos disponíveis para superá-
los.  Não  pode  restringir-se  à  questão  das  Universidades  Federais,  mas  precisa 
contemplar  o  conjunto  heterogêneo  das  instituições  públicas  e  privadas  e  sua 

16 De acordo com pesquisa divulgada pela ANDIFES, em 2005, “as IFES têm um contingente expressivo de 
estudantes (65%) que necessitam de algum tipo de apoio institucional para sua permanência e conclusão dos 
cursos. São aqueles estudantes pertencentes às classes  B2, C, D e E,  que tem renda  média familiar mensal 
variando de R$ 207,00 a R$ 1.669,00. Destaca-se que 42,8% dos estudantes encontram-se nas classes  C,D,E, 
cuja renda média familiar mensal atinge no máximo R$ 927,00, e apresentam uma situação de vulnerabilidade 
social.  Em algumas regiões vê-se o agravamento desta situação, como o Norte com 64,3% e o Nordeste com 
47,8% dos estudantes, que são de baixa renda e representam uma demanda potencial por assistência estudantil. 
[...] A pesquisa mostrou que 46,2% dos estudantes das IFES cursaram integralmente ou a maior parte o ensino 
médio em escolas públicas. [...] Os dados da pesquisa revelam que em todas as regiões do país o transporte 
coletivo  é  o  mais  usado  para  chegar  à  Universidade  com  59,9%.  Apenas  19,7%  dos  estudantes  utilizam 
transporte próprio.  Destaca-se que 18% dos estudantes apontam a bicicleta, a carona ou a pé como meio de 
transporte mais usado” (ANDIFES, Pesquisa do perfil socioeconômico e cultural dos estudantes de graduação 
das IFES, 2005, grifo do autor).
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inserção  nos  diversos  contextos  regionais,  reconhecendo  a  necessidade  de 
diversificação e flexibilidade decorrente da complexidade do sistema (DURHAN, 
1993, p. 9).

Como Cavalcanti e Gomes (s/d), Durham (1993), também defende a integração 

das instituições formadoras com o setor produtivo. Para ela, além de se assegurar o acesso aos 

oito anos de escolarização básica, é preciso que paralelamente se assegure também que uma 

parcela  da  população  seja  “altamente  qualificada  para  operar  e  gerir  as  complexas 

organizações  que estruturam tanto o sistema produtivo quanto o político e  social” (p.  1). 

Cientistas,  engenheiros,  agrônomos,  economistas,  administradores,  comunicadores, 

historiadores, geógrafos, médicos, bibliotecários e professores de todos os níveis do ensino 

seriam, integrantes desta parcela. 

Para que isto se efetive as políticas educacionais deveriam contemplar  dois níveis 

educacionais: a educação básica de um lado e o ensino superior do outro e, no que se refere ao 

ensino  superior,  a  autora  deixa  clara  a  relação  que  deve  ser  estabelecida  com  o  setor 

produtivo: “uma política de desenvolvimento científico das universidades deve contemplar 

também sua relação com o desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, a relação da 

universidade com o setor produtivo”, afirma ela. (DURHAN, 1993, p. 49).

Durhan  afirma  que  a  relação  com  o  setor  produtivo  torna-se  cada  vez  mais 

essencial:  “não  haverá  crescimento  econômico  no  país  sem inovação  tecnológica,  e  esta 

depende da pesquisa e de um processo de formação de recursos humanos que está associado 

ao desenvolvimento da competência cientifica” (DURHAN, 1993, p. 49). No que se refere à 

universidade, este relacionamento seria também necessário, visto que “ela não pode isolar-se 

do acelerado processo de inovação tecnológica, que é impulsionado pelo setor produtivo, sem 

se tornar obsoleta, no que se refere à formação de pessoal qualificado e ao desenvolvimento 

da pesquisa” (p. 49). Este relacionamento com a universidade traria uma dupla vantagem: por 

um lado,  ela  deixaria  de  ser  obsoleta  e,  por  outro,  aumentaria  sua  autonomia  financeira. 

“Dado o elevado custo da pesquisa, a relação da universidade com o setor pode significar, 

para aquela, aportes de recursos significativos, sob forma de renda própria, que aumentaria 

sua autonomia financeira” (p.49).

A  ampliação  da  rede  e  a  diversificação  coroariam  de  êxito  este  processo  de 

multiplicidade  de  cursos  para  a  formação dos  segmentos  sociais.  Diversificação  esta  que 

poderia ser implementada de “formas diversas’, segundo Durham (1993), e uma delas seria o 

“financiamento complementar de iniciativas que partam dos Estados ou Municípios” (p. 51), 

pois  o  crescimento  do  setor  público  poderia  beneficiar-se  muito  se  houvesse  um  maior 
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investimento  dos  Estados,  desde  que  isto  fosse  feito  “sem  detrimento  de  suas 

responsabilidades para com o ensino fundamental” (p. 54).

A ligação com o setor produtivo seria, para Durham (1990), uma nova função a ser 

desempenhada e não poderia se transformar na função central da universidade, porque, se isso 

ocorresse, sua vocação tradicional com ensino e pesquisa estaria comprometida. “Isso quer 

dizer que ela não pode se transformar na função central da universidade, prejudicando sua 

vocação tradicional que inclui o ensino e a pesquisa pura” (p. 13). Este é um processo de 

desenvolvimento  “inevitável,  que  resulta  de  transformações  do  sistema  produtivo  e  da 

natureza  do  trabalho  de  investigação  cientifica.  Acrescente  relevância  da  pesquisa para  o 

sistema produtivo é  a necessidade do uso da tecnologia na própria pesquisa,  tornam essa 

conexão necessária” (p. 12). Em outro estudo, mas mantendo a mesma estrutura de análise e 

defesa, Durhan (2002), afirma que é preciso inovar, colocar novos elementos na tradicional 

estrutura do ensino superior no país,  isto porque “a abertura do ensino superior a amplas 

camadas da população não pode ser construída simplesmente multiplicando a matrícula nos 

mesmos  cursos  tradicionais,  preservando  a  velha  concepção  do  diploma  profissional, 

conservando o mesmo tipo de ensino17” (p. 11). 

Na esteira desta mesma ‘lógica’ defendida por Durhan deve-se inserir a criação 

dos  cursos  de  tecnologia,  as  universidades  corporativas,  a  criação  das  universidades 

tecnológicas. Buscar compreender as reformas na educação brasileira nos últimos anos, sem 

inseri-las  nestes novos modelos  de  explicação,  é  negar  a  possibilidade  de  superação  dos 

mesmos. Como disseram Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a):

Perguntar-nos  se,  nesse  contexto,  o  conhecimento  tecnológico  adquiriu  uma 
especificidade  e  uma  universalidade  como  ‘ciência  produtiva’  que  justifique  o 
desenvolvimento  de  pesquisas  e  a  formação  de  pessoas  sob  princípios  próprios, 
assim como a existência de instituições especializadas para este fim, parece-nos não 
somente apropriado, mas primordial antes de se tomarem decisões que reduzam uma 
questão de fundo, à lógica administrativa, financeira ou de conveniência política (p. 
22).

Compreender  se  o  conhecimento  tecnológico  adquiriu  especificidade,  se  a  defesa  da 

sociedade do conhecimento ultrapassa as críticas a ela realizadas é, neste momento, condição 

17 Esta  questão  será  apresentada,  no  capítulo  3  deste  estudo,  mas  vale  ressaltar,  neste  momento,  que  a 
multiplicação das matrículas no Brasil não se deu em cursos tradicionais, como temia Durhan; ao contrário, a 
multiplicidade de cursos é uma das características das instituições tecnológicas. Os cursos de tecnólogos são 
criados em função de uma demanda imediata do mercado de trabalho e ‘devem’ ser extintos ou modificados para 
novas habilitações tão logo o mercado se mostre saturado.

48



para  prosseguir  este  estudo.  A opção  feita  para  contrapor  esta  questão  está  na  formação 

unitária defendida por Gramsci e que será apresentada a seguir.

1.2 FORMAÇÃO  UNITÁRIA  E  FORMAÇÃO  DIFERENCIADA:  A  CONTRIBUIÇÃO 

GRAMSCIANA 

Ao  se  falar  em  sociedade  do  conhecimento e  na  defesa  de  uma  formação 

diversificada – que atenda as necessidades postas pelo setor produtivo – poder-se-ia, a priori, 

acreditar que esta formação seria adequada ao ser humano, facilitaria – e asseguraria – a sua 

vida em uma sociedade informatizada, tecnológica, visto que aquele receberia o ‘passaporte’ 

para  adentrar  nesta  nova estrutura  societária  e  garantir  a  empregabilidade.  No  entanto, 

contraditoriamente, a formação diversificada dos indivíduos não tem assegurado o acesso e/ou 

a permanência no mercado de trabalho. O processo de automação da produção, na indústria e 

na agricultura, e de informatização nos serviços, instaurou-se progressivamente e difundiu-se 

trazendo a falsa idéia de que a solução para o desemprego estaria nas mãos do trabalhador e 

na  sua  capacidade  de  se  (re)qualificar,   (re)capacitar  para  se  adaptar  ao  novo  modelo 

societário com capital mundializado.

A questão da mundialização do capital é analisada por Chesnais (1996). Para ele, 

os termos utilizados para explicar essa mundialização são vagos, ambíguos e carregados de 

ideologia:  “a palavra ‘mundial’ permite introduzir,  com muito mais força do que o termo 

‘global’, a idéia de que, se a economia se mundializou, seria importante construir depressa 

instituições políticas mundiais capazes de dominar o seu movimento” (p. 24). Diz-se que é 

necessário que “a sociedade se adapte (esta é a palavra-chave, que hoje vale como palavra-de-

ordem) às novas exigências e obrigações e, sobretudo, que descarte qualquer idéia de procurar 

orientar, dominar, controlar, canalizar esse novo processo” (p. 25), afirma o autor.

Mas,  adaptar-se  a  quê?  Questiona Chesnais  (1996):  às  estratégias  privadas das 

multinacionais?  Às  imposições  dos  mercados  financeiros?  Adaptar-se  pode  ser  entendido 

como  a  aceitação  daquilo  que  está  posto  como  definitivo,  por  exemplo:  “no  tocante  ao 

‘progresso técnico’; nesse contexto a globalização é quase invariavelmente apresentada como 

um processo benéfico e necessário” (p. 25). Entretanto o autor afirma que “a mundialização 

deve ser pensada como uma fase específica do processo de internacionalização do capital e de 
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sua valorização, à escala do conjunto das regiões do mundo onde há recursos ou mercados, e 

só a elas” (p. 32, grifo do autor).

Não  se  pode  ignorar,  entretanto,  que  se  instaure  continuamente,  como  um 

componente  contraditório  do  desenvolvimento  capitalista,  o  crescimento  do  desemprego 

estrutural, constituindo-se em um novo patamar de exclusão social nos países capitalistas. Os 

trabalhadores  assalariados  excedentes,  que  engrossavam  o  exército  industrial  de  reserva, 

constituem-se  agora  como  uma  categoria  de  excluídos  da  nova  ordem  capitalista.  E  o 

crescimento  da  produção  industrial,  integrante  do  complexo  modelo  de  reestruturação 

produtiva, se faz sem o aumento da oferta de vagas no mercado de trabalho.

Explicar  o desemprego pela  não qualificação do trabalhador  e  visualizar a  sua 

solução pela possibilidade de oferta de cursos múltiplos é uma visão equivocada, pra não 

dizer tendenciosa. Para Frigotto e Ciavatta (2004), a centralidade do trabalho assalariado está 

sendo contestada nas novas formas de exploração dos trabalhadores pela desregulamentação 

das relações de trabalho.  Mas,  afirmam eles:  “o trabalho como atividade fundamental  de 

produção  de  conhecimentos,  de  cultura,  de  aperfeiçoamento  e  de  sobrevivência  do  ser 

humano, continua presente como sempre esteve na história da humanidade. É uma atividade 

que transcende as limitações próprias do gênero humano e os limites de seu contexto de vida” 

(p. 16). Então, pode-se reafirmar que a sociedade do trabalho não está superada, e a formação 

humana  não  pode  ser  pensada  fora  da  história  das  relações  sociais  e  das  transformações 

operadas pelo trabalho organizado socialmente como apontou Gramsci. 

Para  este  (1986),  toda  atividade  humana  corresponde  a  uma  determinada 

concepção de mundo. Ele aponta assim para uma construção humana capaz de criticar sua 

própria concepção de mundo, a fim de torná-la unitária e coerente para iniciar uma elaboração 

crítica  e  consciente  daquilo  que  somos.  "Se  é  verdade  que  toda  linguagem  contém  os 

elementos de uma concepção de mundo e de uma cultura, será igualmente verdade que, a 

partir da linguagem de cada um, é possível julgar a maior ou menor complexidade da sua 

concepção de mundo" (p. 13).

Para  compreender  a  formação  humana,  na  concepção  gramsciana,  é  mister 

entender  o  que é  o  homem para este  teórico.  “É esta  a  primeira  e  principal  pergunta da 

filosofia” (1986, p. 38). Para Gramsci o homem deve ser visto como um processo de seus 

atos, como uma série de relações, e é partindo dessa compreensão que pergunta: quem é o 

homem? E afirma que a resposta se encontra no próprio homem. Essa pergunta representa, na 

verdade, a compreensão do que o homem pode se tornar, ou seja, ele é o próprio definidor de 
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seu destino, por isso Gramsci se preocupa em desvelar se esse homem é criador de si mesmo 

ou se é criatura da imposição social.

Ele se propõe a compreender o homem não em sua singularidade e, sim, “o que é 

que o homem pode se tornar,  isto é, se o homem pode controlar seu próprio destino, se ele 

pode ‘se fazer’, se ele pode criar sua própria vida. Digamos, portanto, que o homem é um 

processo, precisamente o processo de seus atos” (GRAMSCI, 1986, p. 38). O autor acrescenta 

que se for melhor observada a pergunta ‘o que é o homem’, perceber-se-á que ela não é uma 

pergunta abstrata ou ‘objetiva’. “Ela nasce do fato de termos refletido sobre nós mesmos e 

sobre os outros; e de querermos saber, de acordo com o que vimos e refletimos, aquilo que 

somos, aquilo que podemos ser realmente – e dentro de que limites – somos ‘criadores de nós 

mesmos’, da nossa vida, do nosso destino” (1986, p. 38). 

Gramsci (1986) condena a explicação sobre quem é o homem, fundamentada em 

princípios religiosos, mais especificamente no catolicismo, que transforma esta explicação em 

uma norma de vida. O conceito de homem em Gramsci vem exatamente contestar a definição 

dada pela igreja católica, que colocava este homem como indivíduo bem definido e limitado, 

isto é, que o concebera como indivíduo limitado à sua individualidade e o espírito como sendo 

essa individualidade. 

É  nesse  ponto  que  Gramsci  (1986)  ressalta:  o  conceito  de  homem  deve  ser 

reformulado: “Não existe de fato, historicamente, uma maneira de conceber e agir igual para 

todos os homens; não há nenhuma razão favorável ao catolicismo” (p. 39), mesmo que este 

modo de pensar e agir esteja organizado há séculos com esta finalidade. “Deve-se conceber o 

homem como uma série de relações ativas (um processo), no qual, se a individualidade tem a 

máxima importância, não é, todavia o único elemento a ser considerado” (p. 39). Ele explica 

que  “o  indivíduo  não  entra  em  relação  com  os  outros  homens  por  justaposição,  mas 

organicamente, isto é, na medida em que passa a fazer parte de organismos, dos mais simples 

aos mais complexos” (1986, p. 39). Sendo assim, a relação do homem com a natureza não se 

dá de forma mecânica, simplesmente por ser ele mesmo natureza. 

Com isso, Gramsci (1986) diz: “cada um transforma a si mesmo, se modifica, na 

medida em que transforma e modifica todo o conjunto de relações do qual ele é o ponto 

central” (p. 40). O indivíduo, além de ser a síntese das relações existentes, é também a história 

destas relações.  A própria  individualidade é o conjunto destas relações,  e conquistar  uma 

personalidade  significa  adquirir  consciência  destas  relações,  e  modificar  a  própria 

personalidade significa modificar o conjunto destas relações, diz ele. É assim, participando de 

diferentes sociedades e relacionando-se nelas que o indivíduo se faz humano. E como tal, é 
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capaz de elaborar a própria concepção de mundo de uma maneira crítica e consciente, bem 

como escolher sua própria esfera de atividade participando ativamente na produção da história 

do mundo, sendo o guia de si mesmo.

Caso este processo não se efetive, quando a concepção de mundo não se faz de 

forma  crítica  e  consciente,  o  homem  se  integra  na  categoria  de  homens-massa.  Aponta 

Gramsci (1986), então, que “criticar a própria concepção de mundo, portanto, significa torná-

la  unitária  e  coerente  e  elevá-la  até  o  ponto  atingido  pelo  pensamento  mundial  mais 

desenvolvido” (p. 12). Este é o início da elaboração crítica – a consciência daquilo que somos 

como produto do processo histórico. É ser filósofo, mas não apenas por isto. 

Todos os homens são filósofos, atesta Gramsci (1986), a filosofia está contida na 

própria  linguagem;  no  senso  comum  e  no  bom  senso;  na  religião  popular  e,  mesmo 

inconscientemente, a atividade intelectual se faz presente na mais simples manifestação que 

revela uma concepção de mundo. Como existem diferentes concepções de mundo e deve-se 

fazer escolhas entre elas,  a  escolha resulta em uma atividade real,  uma ação e a  “ação é 

sempre uma ação política” (p. 14), afirma ele. “É por isso, portanto, que não se pode destacar 

a filosofia da política; ao contrário,  pode-se demonstrar que a escolha e a crítica de uma 

concepção do mundo são, também elas, fatos políticos” (p.15) são, portanto, fatos históricos. 

Para  Gramsci,  deve-se  romper  com o preconceito  bastante  difundido  de  que  a 

filosofia  seja  algo  muito  difícil,  pelo  fato  de  ser  a  atividade  intelectual  própria  de  uma 

determinada categoria de cientistas especializados ou de filósofos profissionais e sistemáticos. 

Não é assim! Para ele, é mais coerente uma multidão de homens pensar de forma unitária uma 

determinada realidade histórica, do que a descoberta de uma nova verdade por um "gênio 

filosófico",  que  deterá  tal  verdade  como  patrimônio  de  pequenos  grupos  intelectuais 

privilegiados. É neste pensar e fazer coletivo que o homem se constitui. É necessário, diz 

Gramsci (1986), 

elaborar uma doutrina na qual todas estas relações sejam ativas e dinâmicas, fixando 
bem claramente que a sede desta atividade é a consciência do homem individual que 
conhece, quer, admira, cria, na medida em que já conhece, quer, admira, cria, etc.; e 
do homem concebido não isoladamente, mas repleto de possibilidades oferecidas 
pelos outros homens e pela sociedade das coisas, da qual não pode deixar de ter um 
certo conhecimento (p. 41).

O problema do que seja o homem é, portanto, problema da natureza humana. Parte-se de um 

conceito inicial abstrato e unitário de homem, mas “uma abstração na qual se possa conter 

todo o ‘humano’” (1986, p. 42).
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Ainda sobre este conceito, Gramsci define como coletiva a atividade humana e o 

partido político como o germe da vontade coletiva; um organismo, um elemento complexo de 

sociedade “no qual já tenha se iniciado a concretização de uma vontade coletiva reconhecida e 

fundamentada parcialmente na ação” (1986, p. 6). Gramsci define como organismo o partido 

político que é determinado pelo desenvolvimento histórico, é ali que se aglomeram os germes 

da vontade coletiva com possibilidade de se tornarem universais. Ele defende ainda que é 

necessário definir a vontade coletiva e a vontade política “no sentido moderno” – a vontade 

como atuante da necessidade histórica.

Todo este processo de constituir-se historicamente nas relações sociais – coletivas 

integra-se  à  natureza  humana  e,  consequentemente,  à  sua  formação.  Logo,  se  a  natureza 

humana  é  assim  o  conjunto  das  relações  sociais,  “o  homem  ‘devém’  transforma-se 

continuamente com as transformações das relações sociais” (1986, p. 43). A idéia do devenir,  

de este vir a ser pela ação, pelo pensar, pelo construir (se), pelo relacionar (se), não pode ser 

encontrada em nenhum homem particular, mas em toda a história do gênero humano. 

O pensamento gramsciano explica a sociedade do seu tempo, cujas relações ainda 

se fazem presentes,  atuais;  assim, o homem não é só conhecimento,  como afirmou Shaff 

(1993), é produção, é trabalho, é progresso, é conhecimento e domínio da natureza. Como 

então  afirmar  que  está  superada  a  sociedade  do  trabalho  ou  defender  o  fim da  história? 

Gramsci  (1986)  poderia  responder  a  esta  indagação,  afirmando:  “o  homem é  também  o 

conjunto de suas  condições  de  vida,  pode-se medir  quantitativamente a  diferença entre  o 

passado e o presente, já que é possível medir a proporção na qual o homem domina a natureza 

e o acaso [...] o homem deve ser concebido como um bloco histórico” (p. 47). 

Desmistificando a formação humana e definindo o homem como um conjunto de 

relações sociais, Gramsci (1986) afirma que toda comparação entre os homens é impossível 

devido ao conjunto de suas condições de vida, bem como à sua relação com a natureza e com 

a sociedade, e é, neste sentido, que este homem passa então a ser visto como bloco histórico, 

como essencialmente 'político', já que a atividade para transformar e dirigir conscientemente 

os homens realiza a sua 'humanidade', a sua 'natureza humana'. 

É partindo da concepção de natureza humana que Gramsci situa o papel do ensino 

na formação humana. Na perspectiva gramsciana, o ensino deve ser visto como um ato de 

libertação, e deve ser percebida a sua eficiência em relação às camadas mais oprimidas da 

sociedade. Esse ensino, afirma Gramsci, deve estimular o progresso intelectual, para que os 

trabalhadores, ao invés de reproduzirem palavras panfletárias, consolidem uma visão crítica 

do mundo onde vive e luta; dessa forma, o ambiente escolar tende a ser mais rico e orgânico 
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nas  suas  relações18.  Gramsci  compreende  então  que  o  processo  educativo  é  decisivo  na 

formação humana.

No entanto Gramsci (1989) afirma que, na civilização moderna, tendeu-se a criar 

uma escola para os dirigentes e especialistas – e, conseqüentemente, tende-se a criar um grupo 

de  intelectuais  também  especialistas  –  e  uma  escola  para  ramos  profissionais  ou  para 

profissões especializadas.  Tal fato gera uma crise que se agudiza, uma crise escolar, que se 

liga “precisamente ao fato de que esse processo de diferenciação e particularização ocorre de 

um  modo  caótico,  sem  princípios  claros  e  precisos,  sem  um  plano  bem  estudado  e 

conscientemente fixado” (1989, p. 117).

A diferente  posição  de  classe  e  a  difícil  relação  entre  vida  e  responsabilidade 

(prática  social)  e  vida  de  formação  (escola)  levaram  Gramsci  a  fazer  uma  avaliação 

diferenciada  dos  limites  da  formação  escolar  proletária  e  da  formação  do  burguês.  A 

burguesia,  temendo  a  quebra  de  sua  hegemonia,  providencia  para  a  sua  classe  escolas 

adequadas. No que se refere à formação do trabalhador, os conhecimentos são a ele oferecidos 

informalmente pela própria prática produtivo-política, que é sistematicamente afastada das 

ciências gerais. O trabalhador acredita ser ‘ignorante e incapaz’, tem medo de expressar suas 

opiniões, porque acredita que elas têm pouco valor, uma vez que foi acostumado a pensar que 

a sua função na vida não é produzir idéias, dar a direção, ter opiniões, mas, ao contrário, é 

seguir as idéias dos outros, executar a direção estabelecida pelos outros e escutar de boca 

aberta as opiniões alheias. 

É neste aspecto que pode ser percebida a grande diferença da escola do trabalho 

proposta pelo Estado e a escola unitária defendida por Gramsci. A escola do trabalho proposta 

pelo Estado era interessada, era, na verdade, uma escola do emprego. O Estado, ainda que os 

dirigentes digam o contrário,  não tem, para Gramsci,  uma concepção unitária,  coerente  e 

homogênea, razão pela qual os grupos de intelectuais estão desagregados por vários estratos e 

no interior de um mesmo estrato. 

Por  outro  lado,  a  escola  do  trabalho,  proposta  pelo  movimento  socialista,  era 

desinteressada,  ou seja,  uma escola  que propunha uma formação integral,  considerando a 

parte técnica-filosófico-política uma escola unitária. Desinteressado aqui, “em contraposição 

a interesseiro, mesquinho, individualista, de curta visão, imediatista”, é afirmação de Nosella 

(1992, p. 18). Nesta mesma direção é que Gramsci resgata, segundo Nosella (1992), o sentido 

18 A formação de Leonardo da Vinci é, para Gramsci, “símbolo da unidade entre tecnologia e cultura humanista, 
entre rigor científico e dimensão estética, entre disciplina produtiva e liberdade” (NOSELLA, 1992, p. 94). Da 
Vinci  representa,  para Gramsci,  o  homem italiano do renascimento,  o  tipo moderno que se tornou homem 
coletivo, mesmo mantendo sua forte personalidade e originalidade individual. 
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de ‘cultura desinteressada’, “uma cultura de ampla visão, séria, profunda, universal e coletiva, 

que interessa a todos os homens” (1992, p. 18). Desta crítica sobre trabalho partiu a defesa de 

uma escola única. “Escola única inicial 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, 

1989, p. 118).

Na organização da escola unitária, deve-se ter como um ponto importante o que se 

refere  à  “carreira  escolar  em  seus  vários  níveis,  de  acordo  com  a  idade  e  com  o 

desenvolvimento intelectual-moral dos alunos e com os fins que a própria escola pretende 

alcançar” (1989, p. 121). Para Gramsci, a escola unitária ou de formação humanística deveria 

se propor a uma tarefa: desenvolver nos jovens certo grau de maturidade, de capacidade de 

criação intelectual e prática, bem como certa autonomia na orientação e na iniciativa para, 

posteriormente, inserir os jovens na atividade social.

Para esta escola, o Estado deveria estar assumindo “as despesas que hoje estão a 

cargo da família”, e para isto o orçamento da educação nacional deveria ser “completamente 

reformado” (1989, p. 121). Isto resultaria em uma inversão no que se refere à manutenção do 

ensino, e a formação das novas gerações passaria a ser pública e não mais privada, processo 

este que implicaria também uma reorganização prática da escola – prédios, material científico, 

corpo docente, diz Gramsci.

O aumento do número de professores e a diminuição do número de alunos por 

professor são condições essenciais para que a eficiência da escola seja maior e intensa e, para 

este teórico (1989), o problema didático a resolver é o de “temperar e fecundar a orientação 

dogmática que não pode deixar de existir” nos primeiros anos de formação (p. 122). E os anos 

finais da formação – para se evitar uma ruptura brusca e mecânica entre o ensino dogmático – 

no qual a memória desempenha um grande papel, e a fase criadora, de trabalho autônomo e 

independente –, devem ser pensados, concebidos e organizados como uma fase decisiva “na 

qual se tende a criar os valores do ‘humanismo’, a auto disciplina intelectual e a autonomia 

moral  necessárias  a  uma  posterior  especialização,  seja  de  caráter  científico  (estudos 

universitários),  seja  de  caráter  imediatamente  prático  produtivo  (indústria,  burocracia, 

organização das trocas, etc.)” (p. 124). 

Desta forma, o estudo e o aprendizado dos métodos científicos deixariam de ser 

monopólio  das  universidades.  Desenvolver-se-ia  nos  indivíduos  uma  responsabilidade 

autônoma,  ter-se-ia  uma  escola  criadora.  No entanto,  nesta  escola  criadora,  o  ensino  e  a 

aprendizagem se dariam de forma natural, espontânea, autônoma, não haveria rigidez sendo 
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perceptível  no aluno a  inserção  na  fase de  maturidade intelectual.  A escola  criadora não 

significa, para Gramsci (1989), uma “escola de ‘inventores e descobridores’; ela indica uma 

fase e um método de investigação e de conhecimento e não um ‘programa’ predestinado, que 

obrigue à inovação e à originalidade a todo custo” (p. 124).

É assim que Gramsci (1989) percebe a formação humana, é assim que ele define a 

orientação profissional: indicações orgânicas que serão recolhidas nas atividades escolares 

que,  por  sua  vez,  estarão  sendo  desenvolvidas  nos  seminários,  nas  bibliotecas,  nos 

laboratórios experimentais. O advento da escola unitária, diz ele, “significa o início de novas 

relações entre trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na escola, mas em toda a 

vida social. O princípio unitário, por isso, refletir-se-á em todos os organismos de cultura, 

transformando-os e emprestando-lhes um novo conteúdo” (p. 125).

Neste sentido, Gramsci (1989) critica a multiplicação de escolas profissionais que 

tenderiam a reforçar as diferenças sociais e a criar estratificações internas, que dariam uma 

falsa impressão de ser esta uma sociedade com tendência democrática. A democracia não 

poderia consistir apenas na qualificação do trabalhador, mas sim na possibilidade real de que 

cada  cidadão  possa  ser  governante  e,  principalmente,  que  a  sociedade  lhe  possibilite  as 

condições  de  o  ser.  As  escolas  de  tipo  profissional,  diz  ele,  “preocupadas  em satisfazer 

interesses  práticos  imediatos,  tomam  a  frente  da  escola  formativa,  imediatamente 

desinteressada” (p.136, grifo meu). 

Para ele, o tipo de escola que se desenvolve como escola para o povo nem sequer 

conserva a ilusão,  já que ela,  cada vez mais,  se organiza de modo a restringir  a base da 

camada governante, tecnicamente preparada, num ambiente social político que restringe ainda 

mais  a  iniciativa  privada  no  sentido  de  fornecer  esta  capacidade  de  preparação  técnico-

política:  “a  multiplicação  das  escolas  profissionais  cada  vez  mais  especializadas  desde  o 

início da carreira escolar é uma das mais evidentes manifestações desta tendência” (1989, p. 

137).

Um ponto fundamental,  ao qual se deve estar atento na organização da prática 

escolar,  no  pensamento  gramsciano,  refere-se  ao  fato  de  que  uma escola  unitária  ou  de 

formação humanista, que busca uma formação omnilateral do homem, que considere a práxis 

educativa e a relação educador-educando, deve dar suporte a uma concepção de formação das 

novas gerações de acordo com a ótica do trabalho. Para ele, dever-se-ia criar “um tipo único 

de  escola  preparatória  (elementar-média)  que  conduza  o  jovem até  os  umbrais  da  escola 

profissional, formando-o entrementes como pessoa capaz de pensar, de estudar, de dirigir ou 

de controlar quem dirige” (1989, p. 136).
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    Assim,  a  dicotomia  que  se  estabelece  no  processo  educativo  –  um tipo  de 

educação para a classe trabalhadora e um para a burguesia – deve ser rompida.  O que estaria 

por trás da manutenção deste processo? Responder esta questão é um desafio. Nosella (1992) 

afirma: 

Só faltava essa. Um Estado que sempre criou escolas de cultura humanista para os 
ricos e  uma outra escola pobre para os  filhos  dos trabalhadores,  apela agora de 
repente para uma renovação da escola do trabalho. Algo de podre se escondia atrás 
dessa retórica  [...].  Atrás  da retórica,  percebe-se como,  na  boca da burguesia,  o 
trabalho fica sempre com seu antigo sabor de menosprezo; também a cultura e a 
escola não mudam seu conhecido sabor desgostosamente retórico, e a relação do 
trabalho com a escola toma um sentido interesseiro e grotesco (p. 16-17).

Para Gramsci (1989), a escola, em função do que nela se ensina, luta (ou deveria 

lutar) contra as sedimentações tradicionais de concepções de mundo para assim difundir uma 

concepção mais moderna.  O ser  humano elabora um aparato jurídico-político que precisa 

conhecer  e  dominar.  Isto  trará  a  possibilidade  de  poder  modificá-lo  visando  o 

desenvolvimento coletivo. É este aparato jurídico-político que, para Gramsci, organizam os 

homens  da  forma  que  historicamente  é  a  mais  adequada  para  a  dominação  das  leis  da 

natureza. É isto que torna mais fácil o trabalho, que “é a forma própria através da qual o 

homem participa ativamente na vida da natureza, visando transformá-la e socializá-la cada 

vez mais profunda e extensamente” (p. 130). 

Este autor aponta que o conceito de trabalho era o princípio educativo no qual se 

baseavam as escolas elementares, e este princípio educativo – imanente da escola elementar – 

é o conceito e o fato do trabalho, o trabalho industrial moderno em que se corporifica também 

o princípio educativo da escola moderna: “o trabalho educa o novo homem. Entretanto, se a 

fábrica inicia, não completa o processo educativo”, diz Nosella (1992, p. 42).

As análises de Gramsci continuam bastante atuais, na medida em que se leva em 

consideração a formação humana e a educação ‘instrumental’,  bem como os conceitos de 

escola  ‘desinteressada’ e  ‘interessada’ no processo de construção educacional do homem. 

Isso  porque,  quando  Gramsci  trabalha  com  o  conceito  de  escola  ‘interessada’ e 

‘desinteressada’ é exatamente para apontar o tipo de educação que está sendo destinada para 

os  filhos  da  classe  trabalhadora:  interessada  é  aquela  educação  que  tem  a  imediata 

preocupação com a formação do trabalhador e não a possibilidade de uma formação ampla, 

omnilateral, vinculada ao mundo do trabalho e não ao mercado de trabalho. 

Não é esta educação defendida por Gramsci que foi proposta com as reformas da 

educação profissionalizante no Brasil. Pode-se exemplificar, pontuando dois momentos: em 
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1971,  houve  a  obrigatoriedade  de  que  todos  os  cursos  de  nível  médio  fossem 

profissionalizantes (Lei 5.692/71).  Em 1997, tem-se o contrário:  todos os cursos de nível 

médio deverão ser propedêuticos, e a profissionalização deverá ser um curso à parte (Decreto 

2. 208/97). Nos dois casos19,  a lei foi alterada, dentre outras razões, pela inviabilidade na 

implantação. No primeiro caso, a Lei 5.692/71 foi alterada pela Lei  7.044/82, que acabou 

com  a  profissionalização  compulsória,  dez  anos  depois  de  aprovada,  sem  ter  sido 

efetivamente  implementada.  No segundo caso,  o  Decreto   2.  208/97  (governo  FHC),  foi 

revogado pelo Decreto  5.154/04 (Governo Lula), sete anos depois de aprovado, também sem 

ter sido efetivamente implementado. Leis são elaboradas, modificadas, revogadas sem que a 

concepção de educação profissional  atinja  o nível  de formação proposto em Gramsci.  As 

análises desenvolvidas por  Gramsci,  sobre a  formação humana,  a  constituição do homem 

podem – e devem – servir de suporte teórico para o estudo da educação profissional brasileira. 

Nesta  perspectiva  torna-se  importante  mostrar,  a  seguir,  como  autores  brasileiros 

compreendem a questão da educação, da escola unitária, da politecnia. 

1.3  FORMAÇÃO HUMANA E ESCOLA UNITÁRIA:  ASPECTOS DA QUESTÃO NO 

BRASIL 

A formação humana e a formação profissional têm sido objeto de estudos, teses e 

debates entre vários educadores no Brasil20. A busca pela implantação de uma educação que 

atenda aos interesses da classe trabalhadora e  que,  efetivamente,  forme o cidadão para a 

emancipação  não  tem  se  efetivado,  independente  da  estrutura  reformista,  vivenciada  no 

governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e continuada no governo Lula (a partir 

de 2003), tanto na esfera federal como nas esferas estaduais.

Para Frigotto e Ciavatta (2004), a legislação federal traz um modelo de escola que 

normatiza, inclusive, os sistemas estaduais, às vezes de forma diferenciada, mas sob a mesma 

matriz. Um modelo dualista, que oferece, por um lado, uma educação propedêutica e, por 

outro, uma formação de caráter técnico-profissional, centrada no ideário da preparação para 

atender ao mercado de trabalho.  Para eles,  é  preciso pensar  a  proposta de uma educação 

unitária capaz de articular trabalho, ciência e cultura “na perspectiva da emancipação humana 

19 A estrutura destas leis e destes decretos será analisada nos próximos capítulos.
20 Além dos autores trabalhados neste capítulo,  vale  a pena conferir,  dentre  outros:  FIDALGO e MACHADO 
(2000); OLIVEIRA, D. (2000) e (2001); PORTELA (2000); SANTOS, E. (2000); SANTOS, G. (2000); ZIBAS (2001).
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dos múltiplos grilhões que tolhem a cidadania plena e a conquista de uma vida digna” (2004, 

p. 21).  Sobre o dualismo na educação, Cunha, (2005) afirma que ao longo da história da 

educação profissional no Brasil esse dualismo se fez presente: escolas destinadas à formação 

de elites e escolas para a formação dos trabalhadores manuais.

Para isto, o trabalho deve ser compreendido como princípio educativo, no sentido 

da  politecnia  ou  da  educação  tecnológica,  e  não  como  mera  adaptação  à  organização 

produtiva; a ciência deve apresentar conhecimentos que fundamentam as técnicas e, para isso, 

esse conhecimento deve ser produzido e legitimado socialmente, ao longo da história; e cabe à 

cultura a síntese da formação específica por meio das diferentes formas de criação existentes 

na sociedade (2004, p. 21). 

Trabalho, ciência, cultura são, assim, elementos para se pensar e compreender uma 

educação unitária e para se analisar por que isto não se efetiva; é preciso compreender a 

formação na perspectiva da teoria do capital humano. Para Frigotto (2001),

a teoria do capital se apresentou nos anos 70 como uma teoria do desenvolvimento 
econômico.  Postulava  explicar,  ao  mesmo  tempo,  as  desigualdades  de 
desenvolvimento entre as nações e as desigualdades individuais. Para esta teoria a 
vergonhosa e crescente desigualdade que o capitalismo monopolista explicitava e se 
tornava cada vez mais  difícil  de esconder,  devia-se,  fundamentalmente,  ao fraco 
investimento em educação, esta tida como o gérmen gerador de capital humano ou 
maior e melhor capacidade de trabalho e de produtividade (p. 7).

Segundo Frigotto (2001), para que isto ocorresse, a fórmula seria simples, pois a um maior 

investimento social ou individual em educação corresponderia uma maior produtividade  e 

conseqüentemente, um maior crescimento econômico. Isto levaria,  em termos globais, a um 

desenvolvimento e,  do ponto de vista individual, à ascensão social.

Frigotto (2001) afirma também que a teoria do capital humano tem seus elementos 

constitutivos no  arsenal  da economia neoclássica e na ideologia  positivista. Fundada nos 

pressupostos neoclássicos, a teoria do capital humano, para se manter, terá que ser circular: 

em vez de ser “instrumento de elevação do senso comum à consciência, será uma forma de 

preservar aquilo que é mistificador deste senso comum” (p. 54). Por outro lado, traçando seu 

estatuto científico dentro do quadro epistemológico do positivismo-lógico, ela é formada “por 

um arcabouço analítico atemporal, sendo uma questão empírica saber onde ela se aplica de 

maneira mais útil” (p. 57). Para ele, os pressupostos do estatuto teórico da teoria do capital 

humano vêm, ao mesmo tempo, “se constituindo numa teoria do desenvolvimento e numa 

‘teoria da educação’. Essa teoria, por sua vez, é o reflexo de determinada visão do mundo, 

antagônica aos interesses da classe trabalhadora” (p. 16). 

59



Entretanto Frigotto  (2001)  afirma que,  na verdade,  a  teoria  do capital  humano 

camufla as efetivas relações capitalistas de produção “cuja lógica é, ao mesmo tempo, de 

acumulação,  concentração e  exclusão” (p.  8).  Para ele,  a  teoria  do capital  humano busca 

estabelecer uma relação entre educação e desenvolvimento, educação e renda, sendo que esta 

relação é, na verdade, um truque que esconde, ao invés de revelar, a dependência real do 

trabalhador produtivo às leis do capital.  O autor defende,  então, que não se deve ocultar; 

deve-se desvelar a real natureza das relações de produção de desigualdade que, na verdade, a 

teoria  do  capital  humano  mascara.  Deve-se,  também,  perceber  a  gênese  da  produção  do 

desemprego ou subemprego dos egressos de cursos superior – formados para o não trabalho –, 

que são cada vez mais elevados. Deve-se enfim, lutar pela qualificação da escola, em geral, 

para transformá-la, esta “é uma forma de aguçar a consciência crítica e instrumentalizar a 

classe trabalhadora para se organizar na busca da superação das relações sociais vigentes” 

(FRIGOTTO, 2001, p. 28).

Frigotto  (2000)  afirma,  também, que se  disseminou rapidamente nos  países  de 

terceiro mundo e latino-americanos a idéia de que a teoria do capital humano traria a solução 

das desigualdades entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos e entre os indivíduos, 

isto em função, inclusive, do que pregam “os organismos internacionais (BID, BIRD, OIT, 

UNESCO,  FMI,  USAID,  UNICEF)  e  regionais  (CEPAL,  CINTEFOR),  que  representam 

dominantemente a visão e os interesses do capitalismo integrado ao grande capital” (p. 41).

Para ele, “na perspectiva das classes dominantes, historicamente a educação dos 

diferentes grupos sociais de trabalhadores deve dar-se a fim de habilitá-los técnica, social e 

ideologicamente  para  o  trabalho.  Trata-se  de  subordinar  a  função social  da educação,  de 

forma controlada, para responder às demandas do capital” (p. 26). A crença, de que é por 

meio da educação que se dará a apropriação do saber necessário para a inserção social, traz, 

para Frigotto, um embate repleto de sutilezas, pois corre-se o risco de se tomar o movimento 

da realidade, sem mediação, e confundi-lo com a própria realidade. Frigotto (2000) define 

este processo como um ardil, pois 

acaba-se confundindo os processos históricos que mudam, às vezes profundamente, 
a estrutura social, os processos produtivos, a divisão e o conteúdo do trabalho, os 
processos  educativos  e  as  formas  de  reprodução  da  força  de  trabalho,  como 
necessidade  de  refuncionalização  das  relações  sociais  dominantes  com  as 
transformações fundamentais que mudam e alteram a natureza destas relações (p. 
27).
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Para o autor, estas não são questões novas – este não é um embate novo –, está-se diante de 

questões e problemas que, sob o ponto de vista das novas formas de sociabilidade capitalista, 

assumem um conteúdo histórico específico. 

O trabalho não é, para Frigotto (2000), um fator, mas é a forma mediante a qual o 

homem produz suas condições de existência,  a história,  o mundo, produz a si  mesmo. E, 

assim, a educação também não é fator, é prática social, atividade humana histórica, que se 

define no conjunto das relações sociais,  nos embates dos grupos ou classes.  Ela é,  em si 

mesma, uma forma de relação social e a qualificação humana não deve ser subordinada às leis 

do mercado. “A qualificação humana diz respeito ao desenvolvimento de condições físicas, 

mentais,  afetivas,  estéticas  e  lúdicas  do  ser  humano  (condições  omnilaterais)  capazes  de 

ampliar a capacidade de trabalho na produção dos valores de uso em geral como condição de 

satisfação das múltiplas necessidades do ser humano no seu devenir histórico” (FRIGOTTO, 

2000, p. 31). 

A formação humana deve ser vista como direito e, como tal, não é mercantilizável. 

Frigotto defende que o trabalho é o pressuposto fundante do devenir humano e, por isto, é o 

princípio educativo,  e é fundamental que todo ser humano socialize este pressuposto, “na 

medida em que o sistema capitalista se solidifica e os sistemas educacionais se estruturam, 

assume  nitidez  a  defesa  da  universalização  dualista,  segmentada:  escola  disciplinadora  e 

adestradora para os filhos dos trabalhadores e  escola formativa para os filhos das classes 

dirigentes” (p.  34).  E  pode-se  afirmar  que a  educação “apresenta-se historicamente como 

campo de disputa hegemônica” e, se apreendida no plano das determinações sociais é, “ela 

mesma constituída e constituinte das relações sociais” (p.25). 

Porém,  não  é  desta  forma  que  tem  sido  vista  a  educação  no  Brasil:  novos 

elementos estão sendo postos e novos conceitos dominam as análises. Segundo Frigotto, no 

plano da ordem econômica, conceitos como flexibilidade, participação, trabalho em equipe, 

competência, competitividade e qualidade total se sobrepõem. No plano da formação humana, 

expressões  como  pedagogia  da  qualidade,  multi-habilitação,  policognição,  polivalência  e 

formação abstrata configuram o discurso da “modernidade” na defesa da escola básica, diz 

Frigotto (2000, p. 55). É neste discurso da modernidade que os defensores da sociedade do 

conhecimento encontram  seus  argumentos,  ignorando  as  contradições  inerentes  a  uma 

sociedade  de  classes  e,  consequentemente,  possibilitando a  retomada da  teoria  do  capital 

humano. Aqui, não está posta a preocupação com a formação unitária do homem. Tem-se a 

preparação  de  sujeitos  polivalentes  e  flexíveis  em uma educação  voltada  para  as  leis  de 

mercado (FRIGOTTO, 2000, p. 56).
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A partir  destas  concepções,  decreta-se  o  fim da  sociedade  do  trabalho  “como 

categoria sociológica de análise, o fim do trabalho abstrato e, com ele,  o fim das classes 

sociais fundamentais” (p. 56). Pode-se afirmar, então, que a educação se desenvolve numa 

perspectiva neoconservadora tendo o mercado como seu propulsor  e  “como regulador  do 

conjunto das relações sociais” (p. 58). Não se pode ignorar, entretanto, que o processo de 

acumulação  de  capital  se  intensificou  e  “configuram-se  uma nova  divisão,  mudanças  no 

conteúdo, quantidade e qualidade do trabalho e novas demandas de qualificação humana” (p 

60).

Ao contrário do que preconizam os defensores da sociedade do conhecimento de 

que nesta nova sociedade haveria mais tempo livre, para Frigotto (2000), “o ponto crucial é 

que o fato de a nova e fantástica base técnica, potenciadora das forças produtivas, dar-se sob 

relações de exclusão social, ao contrário de liberar tempo livre enquanto mundo da liberdade, 

produz  tempo  de  tensão,  sofrimento,  preocupação  e  flagelo  do  desemprego  estrutural  e 

subemprego” (p. 60). 

Neste caminho se encontram também as análises de Antunes (2000). Ele afirma 

que  a  proposição do aumento do tempo livre  é  utópica  e  romântica,  pois  não é  possível 

vivenciar uma vida absolutamente sem sentido no trabalho e  cheia de sentido fora dele.  A 

idéia do tempo livre é uma impossibilidade na sociedade regida pela lógica do capital (p. 94 e 

190). Para ele, as transformações e mudanças ocorridas, na década de 1980, são sinônimo de 

um grande salto tecnológico: a automação, a robótica, a microeletrônica invadiram a produção 

industrial,  interferindo  nas  relações  de  trabalho  e  de  produção do  capital.  Neste  sentido, 

Antunes afirma que “foram tão intensas as modificações, que se pode afirmar que a  classe-

que-vive-do-trabalho21 sofreu  a  mais  aguda  crise  deste  século,  que  atingiu  não  só  a 

materialidade,  mas  teve  profundas  repercussões  na  subjetividade e,  no  íntimo  inter-

relacionamento destes níveis, afetou a sua forma de ser” (p. 23, grifos do autor).

Estas  mudanças  trazem  consigo  a  crença  de  que  é  necessário  acompanhar  a 

flexibilização na produção e no trabalho e a formação do trabalhador, o que possibilitaria o 

atendimento  às  “exigências  mais  individualizadas  do  mercado”.  Para  Antunes  (2000),  à 

medida  que  se  adota  e  postula  uma  ótica  do  mercado,  da  produtividade,  das  empresas, 

desconsideram-se outros elementos tão graves e prementes como é o caso do desemprego 

estrutural que é “o mais brutal resultado dessas transformações”, na era moderna, e que atinge 

o mundo em escala global (p. 49).

21 A expressão classe-que-vive-do-trabalho é utilizada por Antunes (2000 e 2002) e “tem como primeiro objetivo 
conferir validade contemporânea ao conceito marxiano de classe trabalhadora” (2002, p. 101).
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A nova era do mercado traz, como resultado, segundo Frigotto e Ciavatta (2001), 

uma nova (des)ordem mundial, que configura a estrutura social entre os incluídos e excluídos: 

“o desemprego estrutural é sem precedentes – um milhão de desempregados no mundo [...]. 

Concomitantemente  amplia-se  o  número  de  trabalhadores  precarizados  em seu  trabalho – 

tempo  parcial  ou  com  contrato  temporário  de  trabalho.  Chama-se  isso  cinicamente  de 

flexibilização do trabalho” (p. 13, grifo meu).

Mas não só o desemprego estrutural  é preocupante,  pois  ocorre também, neste 

contexto,  por  um lado,  a  subproletarização do trabalho,  “presente  nas formas de trabalho 

precário, parcial, temporário, subcontratado, terceirizado, vinculados à ‘economia informal’, 

entre  tantas  modalidades  existentes”  (ANTUNES,  2000,  p.  52),  e,  por  outro,  e 

contraditoriamente, a intelectualização do trabalho manual (p. 62).

 A chamada intelectualização do trabalho fabril  e/ou o incremento no trabalho 

qualificado deixa clara a centralidade do trabalho como elemento de análise e compreensão 

das novas relações produtivas. Segundo Antunes (2000), é impossível conceber a eliminação 

do trabalho concreto no universo da sociabilidade humana (p.90). Os críticos da sociedade do 

trabalho não percebem a dimensão essencial do trabalho concreto como fundamento capaz de 

possibilitar a base material sobre a qual as demais esferas da atividade humana podem se 

desenvolver,  diz  ele.  E  mesmo  que  o  trabalho  esteja  heterogeneizado,  complexificado  e 

fragmentado,  as  possibilidades  de uma efetiva emancipação humana ainda estão postas  e 

podem ser viabilizadas em um processo do e pelo trabalho. 

Antunes (2001) afirma, também, que há uma  falácia sobre a flexibilização e a 

qualidade  total na  empresa  e  na  defesa  de  uma  empresa  enxuta22,  que  traz  como 

característica: uma crescente redução do operariado fabril; um enorme incremento do novo 

proletariado; um aumento significativo do trabalho feminino; um incremento dos assalariados 

médios e de serviços; uma exclusão dos jovens e idosos do mercado de trabalho dos países 

centrais; uma inclusão precoce e criminosa de crianças no mercado de trabalho nos países de 

industrialização  intermediária;  uma  expansão  do  que  Marx  chamou  de  trabalho  social 

combinado  –  caminha-se  no  sentido  da  precarização  da  classe  trabalhadora  e  de  sua 

utilização,  de forma mais  intensificada  (p.  14-15).  Estas características fazem com que o 

trabalho seja heterogeneizado, complexificado e fragmentado.

Para ele, essa heterogeneização, complexificação e fragmentação da  classe-que-

vive-do-trabalho, ao contrário de ser um adeus ao trabalho, é o ponto de partida para a busca 

da omnilateralidade humana. Não está claro para o autor se há uma maior potencialidade nos 

22 Segundo Antunes (2001), esta é uma das “expressões do novo dicionário do capital” (p. 14).
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estratos mais qualificados da classe trabalhadora, mas é mister que os segmentos heterogêneos 

que compõem esta  classe aceitem o desafio e  sejam capazes de se aglutinarem contra as 

tendências de individualização das relações de trabalho. Pode se perceber aí  uma questão 

contraditória, visto que, enquanto o trabalhador mais qualificado se integra mais facilmente 

no modelo de produção que se propõe, o enorme contingente de desempregados, justamente 

por  sua  condição  de  despossuído,  coloca-se  potencialmente  como crítico  no  universo  da 

sociabilidade do capital (ANTUNES, 2000, p. 96-98). 

Deste modo, para Antunes (2000), é na própria contradição dos que defendem o 

fim das  lutas  sociais  entre  as  classes,  que  é  possível  reconhecer  a  persistência  e  não  a 

eliminação  dos  antagonismos  e,  “dado  ao  caráter  mundializado e  globalizado do  capital, 

torna-se  necessário  apreender  também  as  particularidades  e  singularidades  presentes  nos 

confrontos entre as classes sociais, tanto nos países avançados quanto naqueles que não estão 

diretamente no centro do sistema” (p. 101), como o Brasil. 

Trata-se de compreender que o indivíduo é a expressão da singularidade e o gênero 

humano é uma dimensão da universalidade, pois a classe é a mediação que particulariza os 

seres sociais que vivenciam condições de similitude no mundo da produção e da reprodução 

social.  A  consciência  de  uma  classe  é,  assim,  a  articulação  complexa,  que  comporta 

identidades e heterogeneidades (ANTUNES, 2000, p. 118-119).

Frente a este contexto, paulatina e insistentemente passou-se a ouvir o novo ‘coro’. 

Ao processo de globalização e de reestruturação produtiva, sob uma nova base científica e 

tecnológica, estão os países em desenvolvimento. Estes, segundo Frigotto (1998), “dependem 

da educação básica, de formação profissional, qualificação, requalificação. Todavia, não é de 

qualquer  educação  e  formação”  (p.  45).  Que  educação  e  formação  são  essas?  Questiona 

Frigotto (1998). 

Segundo ele, “trata-se de uma educação e formação que desenvolvam habilidades 

básicas no plano do conhecimento, das atitudes e dos valores, produzindo competências para 

gestão  de  qualidade,  para  a  produtividade  e  competitividade  e,  conseqüentemente,  para  a 

‘empregabilidade’”  (1998,  p.  45).  E  é  esta  formação  que  Frigotto  critica.   Para  ele,  as 

propostas desenvolvidas na educação básica e na formação técnico-profissional, atualmente, 

sob o ideário das habilidades e competências voltadas para a empregabilidade, “reduzem-se a 

um invólucro de caráter ideológico” (1998, p. 49).

Contrapondo-se  a  este  modelo  de  formação,  a  escola  pública  unitária  deveria 

constituir-se. Para Frigotto (2000), “o resgate ou a construção da escola pública unitária, quiçá 

com quase  um século  de  atraso,  é  um  dos  problemas  básicos  a  serem enfrentados  pela 
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sociedade brasileira, para que a democracia tenha condições objetivas de se efetivar” (p.175). 

Para ele,  é fundamental a busca de processos educativos que concorram para a formação 

omnilateral,  e  consequentemente,  processos  que  levem  à  emancipação  humana.  É 

fundamental, assim, a implantação da escola unitária.

Para que este  caráter  unitário  se  consolide,  é  preciso romper  com o dualismo 

existente  na  organização  do  sistema  educacional,  e  pensar  a  formação  humana  em suas 

múltiplas dimensões. E o espaço mais adequado, e para o desenvolvimento desta formação, “é 

efetivamente  a  democratização  da  escola  básica  unitária  tecnológica  e/ou  politécnica  de 

primeiro e segundo graus” (FRIGOTTO, 2000, p.181). Esta perspectiva unitária e politécnica 

é que demarca, para este autor, a necessidade de se romper com a dicotomia de formação 

geral e específica, humanista e técnica, teórica e prática. 

Frigotto  (2000)  defende,  então,  que  a  formação  humana  vai  explicitar  que  o 

efetivo acesso à escola básica unitária, tecnológica ou politécnica constitui-se numa exigência 

para  a  qualificação  da  força  de  trabalho  em diferentes  dimensões  sociais  sendo  isso,  ao 

mesmo  tempo,  o  pré-requisito  dos  processos  de  formação  técnica  e  profissional  mais 

específicos (p. 181). E é por esta razão que a educação e, de forma mais ampla, a formação 

humana, como prática constitutiva e constituinte das relações sociais não avançam de forma 

arbitrária. Avançam de forma necessária e orgânica com o conjunto das práticas fundamentais 

(p. 191). A defesa de uma escola pública unitária não pode mais ser adiada “trata-se de uma 

condição necessária para que a cidadania concretamente possa desenvolver-se e constituir-se 

para a grande maioria da população brasileira” (p. 192).

E como afirma Frigotto (1998b),  “os processos  educativos  que interessam aos 

trabalhadores não podem ter no mercado e no capital seu horizonte conceitual e prático”. Para 

ele, no plano das teorias e das concepções que as sustentam, o grande desafio é o de conseguir 

manter a crítica ao modelo de educação fragmentada, dualista, tecnicista. Por outro lado, no 

plano ético político, a crítica deve centrar-se no “combate ao individualismo e às perspectivas 

biologistas que buscam atribuir a componentes genéticos aquilo que resulta da desigualdade 

produzida pelas relações sociais” (p. 10-11). 

Analisando também as tendências na formação do trabalhador, Ciavatta (1998), 

afirma que este tempo atual é um tempo de incertezas, que marca a modernidade, que marca 

conseqüentemente o mundo do trabalho,  e estudar esta incerteza do mundo do trabalho é 

necessário, como é necessário pensar também a formação profissional dos trabalhadores. Isto 

porque “a formação profissional é vista como uma resposta estratégica, mas polêmica aos 

problemas postos pela globalização econômica, pela reestruturação produtiva, pela busca da 
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qualidade  e  da  competitividade,  pelas  transformações  do  mundo  do  trabalho  e  pelo 

desemprego estrutural” (p. 101). 

A autora afirma que “há um claro-escuro da aparência, da ideologia em torno da 

visão do trabalho e da formação profissional” (p. 102) e, observando o ponto de vista do 

Estado, dos empresários e do trabalhador, percebe-se que há uma multiplicidade de visões. Do 

ponto de vista do trabalhador, acredita-se que a formação profissional estaria voltada para a 

aquisição de novas habilidades e conhecimentos e para a valorização de sua força de trabalho. 

Na verdade, para Ciavatta (1998) deve-se preocupar com a preservação do emprego. Por outro 

lado, do ponto de vista do empresário, a formação profissional visa aumentar a produtividade 

do trabalho, a qualidade e a competitividade dos produtos, gerar riqueza. Já do ponto de vista 

do Estado,  deve-se considerar,  segundo a autora,  “o seu papel  regulador,  a  correlação de 

forças políticas e os setores sociais hegemônicos” (p. 102). 

Analisar,  assim,  a  formação  profissional  passa  por  compreender  que  as 

terminologias,  formação  profissional,  formação  industrial,  qualificação,  requalificação, 

capacitação,  adquirem  novos  significados,  ganham  complexidade  em  função  da  nova 

organização do trabalho, posta por esta nova realidade produtiva, como afirmaram também 

Frigotto (2000) e Antunes (2000). Para Ciavatta (1998), a educação básica no Brasil tem se 

deteriorado  nas  últimas  décadas,  e  a  formação  técnico-profissional  tem sido  decidida  no 

campo  técnico-empresarial,  o  mercado.  A  prevalência  do  atendimento  às  necessidade  do 

mercado de trabalho e à lógica empresarial deixa clara a relação ambígua desta formação (p. 

102-108). 

Como salientado anteriormente,  na visão de  Chesnais  (1996),  as  palavras e  os 

termos – usados neste novo modelo de sociedade que se quer construir – são carregados de 

ideologia. Nesta mesma perspectiva, Frigotto e Ciavatta (2003) analisam que as terminologias 

utilizadas para “nomear as coisas ou os fatos e acontecimentos”, o são em consonância com 

interesses de classe. E afirmam, por exemplo, que nas reformas educacionais, nos anos de 

1990,  no  Brasil,  os  vocábulos  “’educação  integral’,  ‘omnilateral’,  ‘laica’,  ‘unitária’, 

‘politécnica’  ou  ‘tecnológica’  e  ‘emancipadora’”  praticamente  desapareceram.  Passaram a 

fazer parte deste cenário reformista ‘polivalência’, ‘qualidade total’, ‘competências’, ‘cidadão 

produtivo’, ‘flexibilização’, ‘empregabilidade’, ‘sociedade do conhecimento’ (p. 45-48). 

Os autores defendem que, em um contexto de desregulamentação do capital, o uso 

de  novas  terminologias  volta  com  grande  peso.  Não  se  percebe  mais  produtividade  e 

trabalhador produtivo como resultado de toda e qualquer atividade humana por meio da qual 

se produz algo. Para eles, “o trabalho, sob o capitalismo, é transformado em força de trabalho 
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despendida  pelo  trabalhador,  mercadoria  especial  e  única  capaz  de  acrescentar  ao  valor 

produzido um valor excedente” (2003, p. 50). 

Para  superar  esta  questão  do  elemento  ideológico,  embutido  nas  terminologias 

utilizadas,  é  preciso  compreender  que,  no  senso  comum,  as  terminologias  trabalho  e 

trabalhador produtivos, por exemplo, estão ligadas à idéia de se produzir mais e rapidamente, 

e o ideário pedagógico caminha neste mesmo sentido, reafirmando as noções de polivalência, 

de  qualidade  total,  bem como  de  habilidades,  competências  e  empregabilidade.  O  senso 

comum se apropria das terminologias, ‘contaminado’ pela idéia da produtividade do trabalho, 

de  acordo com o ponto de vista  do capitalismo e,  neste  sentido,  forma-se o ser  humano 

submisso  às  forças  produtivas.  Por  outro  lado,  a  retomada  de  uma  ’educação  integral’, 

‘omnilateral’, ‘laica’, ‘unitária’, ‘politécnica’ ou ‘tecnológica’ e ‘emancipadora’, possibilitaria 

a formação de um ser humano integrado às forças sociais.

Considerando o processo de transformação e modernização em curso no Brasil – 

do  final  do  século  XX  e  início  do  século  XXI  –  e,  conseqüentemente,  processo  de 

transformação no modelo educacional brasileiro, pode-se afirmar que a preocupação com a 

formação  humana  não  se  dá  voltada  pra  uma  ’educação  integral’,  ‘omnilateral’,  ‘laica’, 

‘unitária’, ‘politécnica’ ou ‘tecnológica’ e ‘emancipadora’. Isto fica claro, quando se analisa a 

reestruturação interna no Ministério da Educação, que será apresentada a seguir.

1.4 A  FORMAÇÃO  PROFISSIONAL  NO  BRASIL:  NA  CONTRAMÃO  DA  ESCOLA 

UNITÁRIA

A  história  da  formação  profissional  no  Brasil  reporta  à  Colônia  com  as 

Corporações de Ofícios, que dificultavam ou às vezes até interditavam o acesso de negros e 

mulatos,  naturalizando-se,  assim,  o  processo  discriminatório,  que  permeava  a  sociedade 

brasileira na época. Para Santos, J.  (2000) “de forma explícita, a discriminação se dava a 

partir das normas rígidas de ingresso e, de modo implícito, a distinção se dava em função do 

ensino oferecido, na medida em que estava centrada única e exclusivamente naqueles ofícios 

que  eram  exercidos  pelos  homens  livres”  (p.  206).  Esta  discriminação  teve  como 

conseqüência  a  recusa  de  determinados  grupos  sociais  em desempenhar  alguns  ofícios  e 

produziu, como resultado, a escassez de mão-de-obra em determinadas ocupações, diz ele. 

Também  surgiram  os  liceus  de  arte  e  ofício,  mantidos  por  doações  –  fazendeiros, 
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comerciantes – que tinham como função a difusão do ensino privado e a oferta de cursos 

voltados para as ciências aplicadas e as artes (SINASEF / CIASH, 2003).

Com o Império, a partir de 1822, processaram-se no país diversas mudanças de 

ordem política, havendo também uma considerável ampliação das forças produtivas, o que 

influenciou  no  desenvolvimento  do  modelo de  aprendizagem de  ofícios.  No entanto,  não 

houve tentativas de se  reestruturar  o  modelo de  ensino.  “Permaneceu,  nos  primórdios  do 

Império, a mentalidade conservadora que havia sido construída ao longo dos três séculos de 

duração do período colonial: destinar tal ramo de ensino aos humildes, pobres, desvalidos, 

continuando, portanto, o processo discriminatório em relação às ocupações antes atribuídas 

somente  aos  escravos”  (SANTOS,  J.  2000,  p.  208).  A  Constituição  de  1824  não  tratou 

diretamente do ensino profissional,  entretanto,  de forma indireta,  influenciou as diretrizes 

deste ramo de ensino dando também uma nova orientação, que inviabilizou o funcionamento 

das Corporações de Ofício. Pela primeira vez, em 1826, tentou-se dar uma nova organização à 

aprendizagem de ofícios com a Lei de Instrução Pública no Império do Brasil. Aprovada em 

1827,  esta  Lei  incluiu  a  obrigatoriedade  da  aprendizagem de  costura  e  bordado  para  as 

meninas e desenho, necessário às artes e ofícios, para os meninos (SANTOS, J. 2000). Uma 

nova fase na estrutura de formação de mão-de-obra no Brasil veio com a Proclamação da 

República,  em  1889,  quando  um  novo  elemento  ideológico  foi  incorporado  ao  modelo 

vigente,  com  a  chegada  dos  padres  salesianos,  “o  ensino  profissional  como  antítese  ao 

pecado” (p. 211).

Com o advento da República (1889), tem-se a criação da Academia do Comércio 

do Rio de Janeiro, em 1902. No entanto, o avanço mais significativo dá-se em 1909, com a 

criação  das  Escolas  de  Aprendizes  e  Ofícios,  no  governo de  Nilo Peçanha23.  A Primeira 

República referendou a concepção de um ensino profissional voltado aos ‘menos favorecidos’ 

(SINASEF /  CIASH, 2003). Mesmo amparadas pelo financiamento público, estas Escolas 

foram implantadas em edifícios inadequados e, com relação aos mestres de ofícios, oriundos 

das fábricas e das oficinas, não possuíam a base teórica requerida pelos cursos oferecidos. A 

aprendizagem ficava restrita, assim, apenas ao conhecimento empírico. Apesar dos problemas 

enfrentados pelas Escolas de Aprendizes e Ofícios, esse modelo de ensino profissional foi se 

consolidando e  adquirindo os  contornos  necessários  para  se  constituir  na rede de escolas 

técnicas  do  país  (SANTOS,  J.  2000,  p.  212-214).  “O  período  republicano  referendou  a 
23 As escolas de Aprendizes e Artífices eram custeadas pelos estados, municípios e associações particulares, 
sendo que a União as subvencionava, por meio de recursos que eram alocados no orçamento do Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio. Assim sendo, Nilo Peçanha, considerado o fundador do ensino profissional no 
Brasil, deu seqüência ao projeto de inaugurar, durante o ano de 1910, as 19 unidades que formavam a rede de 
Escolas de Aprendizes e Artífices. (SANTOS, J. 2000, p. 212). 
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concepção de um ensino profissional com características exclusivas de ensino voltado para os 

menos favorecidos” (SINASEF / CIASH, 2003, p. 17-18). 

As mudanças  estruturais  na  ordem política,  econômica  e  social  do  Brasil,  pós 

1930, desencadearam também novas orientações políticas no campo da educação. Tomando-

se, como referência, por exemplo, a indústria, o incremento no modelo industrial foi da ordem 

de 475%, no período de 1929 a 1957 o que levou à necessidade de se repensar a preparação da 

força de trabalho. O ensino profissional passou a assumir um papel importante na formação 

de mão-de-obra, principalmente, a partir de 1942 (SANTOS, J. 2000, p. 215-216). 

Na década de 1940, foram editadas as leis orgânicas – ensino industrial, agrícola, 

comercial –; complementando esta nova estrutura para o ensino profissional, foram criados o 

Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial  (SENAI)  e  o  Serviço  Nacional  de 

Aprendizagem Comercial (SENAC), instituindo-se assim, um sistema de ensino profissional 

paralelo ao sistema oficial de educação (SINASEF / CIASH, 2003). O formato dado ao ensino 

profissional, neste período, mostrava a falta de flexibilidade entre os ramos do profissional e o 

ensino secundário, visto que os egressos do ramo profissional só poderiam se inscrever nos 

vestibulares  para  cursos,  que  se  relacionavam  especificamente  aos  estudos  realizados 

(SANTOS,  J.  2000).  Não  havia  equivalência  entre  a  escola  comum  e  a  escola 

profissionalizante, o que significava uma total dicotomia entre as duas áreas.

A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 4.024/61, traz, também, 

pela primeira vez, a proposta de articulação entre os ensinos secundário e profissional, pois 

permitia o ingresso em qualquer curso do ensino superior. Mesmo com esta equivalência não 

se conseguiu,  entretanto,  superar  a  dualidade existente  podendo se perceber,  ainda,  como 

disse Santos, J. (2000), a tendência da sociedade brasileira em manter a tradição construída 

desde  a  Colônia  de  “continuar  colocando em plano  secundário  as  funções  vinculadas  ao 

trabalho manual” (p. 219). 

Posteriormente,  tomando-se  como  base  a  estrutura  política  brasileira,  pode-se 

afirmar que, durante os governos militares, a legislação de ensino teve como parâmetro básico 

a  profissionalização  compulsória.  A lei  de  reforma do  ensino  superior,  5.540/68,  e  a  lei 

5.692/71 trouxeram, nas linhas e entrelinhas, esta orientação. A 5.692/71 unificou o ensino 

primário e o ginasial em uma escola única de oito anos, expandindo-se a obrigatoriedade do 

ensino  para  oito  anos.  Criou-se  uma  “escola  única”,  mas  não  uma  escola  unitária,  na 

concepção gramsciana detalhada anteriormente. O que a lei fez, afirma Werebe (1994), foi 

simplesmente sobrepor dois ensinos, “distintos em seus propósitos, em sua organização e em 

sua  orientação,  em seus  currículos  e  programas,  com dois  corpos  docentes  de  formação 
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diferente” (p. 135). É possível concluir, assim, que esta lei estava “fadada ao malogro”: não 

era possível instituir artificialmente uma escola única com essa superposição, diz ela. 

Não foi diferente no que se refere ao ensino de 2º grau. A Lei 5.692/71 propôs 

uma  formação  profissional  compulsória.  No  entanto  uma  reforma  desta  natureza  –  via 

obrigatoriedade legal – dificilmente se constitui e foi o que ocorreu com a LDB 5.692/71, que 

instituiu a obrigatoriedade da profissionalização em todos os cursos de 2º grau no país (atual 

ensino  médio).  Procurou-se  conciliar  o  ensino  profissionalizante  e  o  acadêmico  sem  se 

conseguir superar a dicotomia existente, ao contrário, acentuando-se o dualismo existente. Na 

realidade, o ensino propedêutico se manteve sob a máscara de uma pseudoprofissionalização: 

“multiplicaram-se os cursos profissionais de baixo custo24 e o ensino técnico existente, de boa 

qualidade, foi prejudicado” (WEREBE, 1994, p. 152).  

Desta forma, a profissionalização compulsória passou de difícil a impossível e, em 

1982,  a  Lei  7.044/82  aboliu  a  profissionalização  obrigatória,  substituindo  a  expressão 

qualificação para o trabalho por  preparação para o trabalho. Se a 5.692/71 previa, em seu 

artigo 1º, que “o ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a 

formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de auto-

realização,  qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania” 

(Grifo meu), a Lei 7.044/82 altera o artigo 1º, que passa a vigorar com a seguinte redação: “o 

ensino  de  1º  e  2º  graus  tem  por  objetivo  geral  proporcionar  ao  educando  a  formação 

necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização, 

preparação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania” (Grifo meu).

O que estaria por trás desta substituição de termos – qualificação / preparação? 

Pode-se afirmar que as alterações introduzidas pela Lei 7.044/82 não foram muito além da 

eliminação da obrigatoriedade da profissionalização no 2º grau. Mesmo tendo sido abolidas a 

educação geral e a formação especial, como partes distintas, e mantendo-se os componentes 

básicos  –  núcleo  comum e  parte  diversificada,  isso  não  contribuiu  para  a  transformação 

efetiva do modelo de profissionalização no Brasil. Pode-se afirmar que não houve, nas leis, 

pareceres e regulamentações em relação à preocupação com uma formação humana crítica, 

bem como com a construção de uma escola unitária – na concepção gramsciana – no país.

Previa-se também que, “além dos cursos correspondentes a profissões reguladas 

por  lei,  as  universidades  poderão  organizar  outros  para  atender  às  exigências  de  sua 

programação específica e fazer face a peculiaridades de mercado de trabalho regional” (Art. 
24 Segundo Werebe (1994), os cursos mais difundidos eram Contabilidade, Magistério e Secretariado. A autora 
salienta que deveria ser deixada de lado a idéia “ingênua’ de que se é possível equiparar todos os ramos do 
ensino: “não se pode improvisar um ensino profissional de bom nível” (p. 152-153).
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18) e que “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” (Art. 23) e “serão organizados cursos profissionais de curta duração, destinados a 

proporcionar habilitações intermediárias de grau superior” (Art. 23 § 1º). 

A necessidade de se desenvolver a pesquisa já era prevista na Constituição de 

1967, que assim dispunha: “o Poder Público incentivará a pesquisa científica e tecnológica” 

(Art.  171,  §  único).  No  entanto  pode-se  questionar  então,  como  desenvolver  o  ensino 

‘indissociável  da pesquisa’ em cursos de curta duração ou no modelo de ensino superior 

proposto na reforma de 1968? Efetivamente pode-se afirmar que a pesquisa não foi prioridade 

no ensino superior neste período. 

Segundo Cunha (1990), a Lei da Reforma trouxe um conjunto de normas bastante 

ambiciosas: uma generalização do modelo norte-americano de universidade: fragmentação do 

ano letivo; regime de créditos; divisão do currículo em uma parte geral e outra profissional; 

cursos de curta duração; regime departamental, dentre outras características. Cunha (2000) 

afirma,  também,  que  “contrapondo-se  à  tradição  brasileira,  já  secular,  a  Lei  5.540/68, 

conhecida como a Lei da Reforma Universitária, determinou que a universidade fosse a forma 

de organização por excelência do ensino superior” (p. 180), mas as afinidades políticas entre 

os governos militares e os dirigentes das instituições privadas de ensino superior levaram o 

Conselho Federal de Educação a assumir uma feição crescentemente privatista, diz ele. 

No  período  pós-governos  militares25,  a  partir  de  1985,  a  educação  brasileira 

adquire novamente um caráter reformista, na década de 1990. Ao apagar das luzes de 1996, 

tem-se a publicação da LDB 9.394/96, que traz em seu bojo a possibilidade de se agregar a ela 

várias outras leis ou instrumentos normativos, em paralelo ou a pretexto de regulamentação, 

devido ao seu caráter minimalista, flexível, inespecífico (LIMA FILHO, 2002, p. 180). Esta 

25 A história política brasileira é marcada por períodos de administrações longas: a  República Velha, de 1889-
1930, quando Getúlio Vargas assume o poder; a República Populista, de 1930-1964 (Englobando a Era Vargas 
de 1930-1945 -  subdividida em  Governo Provisório,  de 1930-1937 e  Estado Novo, de 1937-1945 e a  Era 
Liberal, de 1945-1964); a República Militar, de 1964-1985; a Nova República, de 1985 aos dias atuais [2005]. 
Pode-se considerar o período de 1985-1995, na Nova República, como um caminho para a redemocratização: 
abertura  política  (iniciada  no  último  governo  militar  com  o  presidente  Figueiredo);  planos  econômicos; 
mudanças na economia e/ou na moeda (Plano Cruzado - fevereiro/1986, Plano Cruzado II - novembro/1987, 
Plano Bresser - Junho/1987, Plano Verão - janeiro/1989, Plano Brasil Novo ou Collor I - março/1990, Plano 
Collor II - janeiro/1991, Plano Real - julho/94); Recessão econômica, de 1991-1993 (ano em que a inflação 
atingiu 2.708%); tramitação da LDB (cujo projeto foi original foi ‘derrubado’ por um substitutivo no Senado); 
nova Constituição (promulgada em 1988); impeachment do presidente Collor (1990-1992); dois vice-presidentes 
assumindo o governo (José Sarney, 1985-1990, - após a morte de Tancredo Neves e Itamar Franco, 1992-1995 - 
após o  impeachment de Fernando Collor). Neste sentido, após este período conturbado de ‘redemocratização’ 
FHC assume, em 1995 e seu governo adquire, no que se refere à educação brasileira um caráter reformista 
(ampliação da educação básica passando a englobar, além do ensino fundamental, a educação infantil e o nível 
médio; reforma da educação profissional; expansão do ensino médio; cefetização das escolas técnicas, dentre 
outros). 
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LDB contempla, dois níveis escolares: educação básica que é formada pela educação infantil, 

ensino fundamental e ensino médio e educação superior (Título V, Capítulo I,  Artigo 21, 

Incisos  I  e  II)  e  três  modalidades  de  educação:  educação de  jovens  e  adultos;  educação 

especial e educação profissional (Título V, Capítulo II-Seção V, Capítulo III e Capítulo V, 

respectivamente).

É importante destacar o texto da lei, no que se refere à educação profissional – 

Capítulo III, artigos 39 a 42: tem-se um texto que, como afirma Lima Filho (2002), permite 

diversas interpretações. O artigo 39 destaca o “permanente desenvolvimento de aptidões para 

a vida produtiva”, entretanto, não se percebe a necessidade do envolvimento do Estado na 

oferta  desta educação, pois,  no parágrafo único deste mesmo artigo,  tem-se que “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”. Fica a 

critério de o educando aproveitar ou não esta possibilidade de acesso.

Outro  aspecto  do  texto  que  vale  a  pena  destacar  é  o  artigo  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”. Para Lima Filho (2002), há imprecisão nos termos, quando se diz articulação e não 

vinculação:

Assim se esvai o vínculo entre educação profissional e o ensino regular, pois, note-se 
que  o  termo utilizado  é  articulação  e  não  vinculação.  Esta  genérica  e  imprecisa 
articulação pode ser tão frágil ou diminuta que reduza ao mínimo a educação regular, 
ou mesmo dispense a sua obrigatoriedade, pois nota-se que o uso conectivo ‘ou’ na 
redação deste artigo dá à educação profissional o caráter alternativo de substituir a 
articulação  com  o  ensino  regular  por  diferentes  estratégias  em  instituições 
especializadas  ou  no  ambiente  de  trabalho,  abrindo  a  possibilidade  para  que  a 
educação profissional  se realize de modo instrumental  e desvinculado dos saberes 
científicos e da dimensão ético-política do processo educativo, com risco de reduzir-
se a mero treinamento ou adestramento de mão-de-obra (p. 181).

A reforma instituída a partir de 1997 provocou, assim, uma ruptura institucional 

entre o ensino propedêutico e o profissional, estabelecendo um novo formato de diálogo entre 

esta modalidade de ensino, como se fossem duas redes alternativas uma da outra, competitivas 

e diferenciadas (SINASEF / CIASH, 2003). A reforma da educação profissional tem seu pilar 

no Decreto 2.208/97, que traz em sua gênese a desvinculação com o ensino médio. Este, por 

sua vez, não tem uma identidade claramente definida, sempre foi um nível de ensino que teve 

como meta principal a preparação para o ensino superior ou,  “vertente menos prestigiada 

política e socialmente – a formação profissional, que desde a Colônia, pela política pública, 
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vem sendo exclusivamente atrelada às necessidades do mercado de trabalho, determinadas 

pela produção” (SINASEF / CIASH, 2003, p. 25).

O Decreto 2.208/97 foi precedido pelo PL 1.603/96, que sofreu enorme rejeição de 

toda  a  comunidade  acadêmica.  Em  função  desta  rejeição,  foram  apresentadas  diversas 

emendas ao Projeto e, estrategicamente, ele foi retirado de tramitação pelo governo federal 

“que, sob o pretexto de regulamentar a LDB (aprovada em 20/12/96), baixa o decreto 2208/97 

complementado pela portaria do MEC 646/97 (ANEXO 6) e pela medida provisória 1549-

28/97. Esses três instrumentos jurídicos normativos retomaram integralmente os termos do PL 

1603/96 que tinha sido alterado substancialmente em sua essência no Congresso Nacional, ou 

melhor, derrotado no Congresso Nacional” (SINDOCEFET-PR, 2005, p. 16). 

O  Decreto  2.208/97  instituiu  três  modalidades  no  ensino  técnico 

profissionalizante:  básico,  técnico  e  tecnológico.  E  verifica-se,  conforme  analisa  o 

SINDOCEFET-PR, que tem-se uma concepção de educação que contempla uma concepção 

ampliada da relação trabalho sociedade. “A concepção de educação subjacente à reforma para 

a educação profissional e tecnológica, a partir da década de 1990, no Brasil,  se insere no 

contexto da hegemonia das políticas neoliberais e se afina à política de redução das funções 

do Estado, de modo a favorecer o predomínio das regras de mercado no campo educacional” 

(SINDOCEFET-PR, 2005, p. 12).

Como era previsto desde a apresentação do PL 1.603/96 – pois em seu bojo já 

estava  implícita  a  extinção  do  ensino  técnico  de  nível  médio  –,  os  reflexos  do  Decreto 

2.208/97 foram sentidos diretamente na rede federal de educação tecnológica. A edição do 

2.208 representou  um  retrocesso  na  concepção  político-pedagógica  que  estava  sendo 

implementada nos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs). “A partir da edição 

do decreto, acirrou-se a dicotomia entre o pensar e o fazer, uma vez que o decreto impedia a 

existência  dos  cursos  de  nível  médio  que  tinham  uma  grade  curricular  composta  por 

disciplinas  técnicas e  disciplinas  de conteúdo geral”  (SINDOCEFET-PR,  2005,  p.  16).  A 

própria SETEC admite que 

os CEFETs e as escolas técnicas federais passaram por um desmonte do sistema de 
ensino integrado, formação geral / formação profissional, que se consolidara [...] os 
resultados sobre a adequação total ou parcial ou não adequação das escolas às novas 
determinações ainda são pouco conhecidos. Sabemos apenas que há experiências em 
curso, problemas e propostas a serem discutidos (ANAIS DO SNEP, 2003). 

Desta  forma,  longe  de  significar  a  construção  de  uma escola  única,  capaz  de 

superar  a  dualidade  da  formação  humana,  o  ensino  médio  e  a  educação  profissional 
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desencadeadas na década de 1990, reafirmam o desinteresse na formação humana integral, e a 

politecnia fica novamente a esperar uma nova estrutura política capaz de efetivá-la. 

A partir  de 2003,  a comunidade acadêmica tem suas esperanças renovadas na 

crença de que um governo de oposição abrirá as portas para a construção de uma educação 

profissional  diferente  para  o  país.  Afinal,  desde  a  Colônia  (1500-1822),  passando  pelo 

Império (1922-1889), Proclamação da República, República Velha (1889-1930), República 

Nova  (1930-1964),  Governos  Militares  (1964-1985)  e  Nova  República  (início-1985),  a 

formação  do  trabalhador  sempre  se  deu  de  forma  fragmentada,  dividida,  secundarizada. 

Vislumbrar uma escola diferente em um Brasil governado por um Partido dos Trabalhadores 

era o anseio de todos. 

Correspondendo a esse anseio, a partir de 2003 o governo Lula, por intermédio do 

Ministério  da  Educação  (MEC)  e  da  Secretaria  de  Educação  Média  e  Tecnológica 

(SEMTEC),  promove  o  Seminário  Nacional  Educação  Profissional:  Concepções,  

Experiências, Problemas e Propostas (SENEP), em junho de 2003. A fala do então ministro 

da educação renovava a crença da comunidade acadêmica na mudança:

o governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem assumido o compromisso de 
promover mudanças capazes de tirar o País do imobilismo e melhorar a vida dos 
brasileiros. Na educação, acredito, está um dos pilares mais fortes para alcançarmos 
esses objetivos,  que se amparam da sustentabilidade de políticas voltadas para a 
construção  de  uma  sociedade  solidária  e  que  demonstre  coragem  de  corrigir  a 
histórica desigualdade brasileira, entre regiões, pessoas, gêneros, etnias [...] traduz o 
anseio  daqueles  que  com  a  participação  e  espírito  de  cidadania  acreditam  na 
Educação  Básica  e  na  Educação  Profissional,  inseridas  em  um  novo  contexto 
tecnológico,  como  grande  vetor  capaz  de  romper  com  os  preconceitos,  com  a 
dependência e com a exclusão social (ANAIS DO SNEP, 2003). 

Por outro lado,  a equipe da SETEC dizia textualmente que a reestruturação da 

educação profissional passava por um delineamento de uma política de educação profissional, 

que iria “além da expansão das oportunidades de vagas oferecidas nos diversos cursos que a 

integram. Ela deve visar os interesses públicos e não clientelísticos e corporativos [...] deve se 

desenvolver sobre uma forte base de articulação de interesses e de incorporação da ciência, do 

saber tecnológico” (ANAIS DO SNEP – apresentação, 2003). 

Os  educadores,  envolvidos  com  a  educação  profissional,  e,  de  forma  mais 

específica, os que atuam na rede federal de educação tecnológica, por já terem como tradição 

desenvolverem um ensino técnico integrado ao médio e a luta constante pela construção de 

uma escola unitária viram na proposta do SNEP a possibilidade de reestruturarem a educação 

profissional em suas instituições. Esta possibilidade ficava clara na proposta: 
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O  princípio unitário e educativo do trabalho e o conceito do mundo do trabalho, 
com  toda  a  sua  preciosa  gama  de  elementos  materiais  e  culturais,  constituem 
matrizes  fundamentais  dos  currículos,  métodos  e  práticas  pedagógicas,  os  quais 
contribuem para a superação dos limites estreitos do enfoque economicista, preso à 
proposta que impõe à educação profissional a função do mero ajuste da força de 
trabalho às demandas do aparelho produtivo (ANAIS DO SNEP – apresentação, 
2003, grifo meu).

No entanto não foi o que ocorreu. Ao se analisar o  Documento Base do SNEP, 

percebe-se  a  contradição entre  o  dito  –  na  apresentação da  proposta  –  e  os  pressupostos 

apresentados no Documento Base. “Articular a educação profissional com educação básica; 

articular educação profissional com o mundo do trabalho; articular educação profissional com 

outras políticas públicas”. Nestes três pressupostos, tem-se o reforço do que foi salientado por 

Lima Filho (2002): há imprecisão nos termos, quando se diz articulação e não vinculaçã, o 

que é apresentado da mesma forma, como aparece no artigo 40 da LDB. Interessante é notar 

que, mesmo criticando a política adotada pelo governo anterior, as alterações propostas não 

representaram um reforma na base da educação profissional. 

Na política de governo que orientou a educação profissional na segunda metade da 
década  passada,  alguns  fatores  devem  ser  considerados.  Primeiro,  que  foi  uma 
política  voltada  para  atenuar  as  conseqüências  da  reestruturação  produtiva  e  do 
desemprego que acompanhou a nova gestão da força de trabalho. Segundo, ampliou 
o  espectro  de  entidades  e  instituições  privadas  que  foram  contempladas  com 
recursos  públicos  para  as  ações  de  educação  profissional.  Terceiro,  fomentou  a 
privatização progressiva  de  instituições  públicas,  como os  CEFETs e  as  escolas 
técnicas [...] essa política foi conduzida no sentido de desobrigar progressivamente o 
Estado dessa responsabilidade, além de gerar outros problemas através da reforma 
imposta  ao  ensino  médio  técnico  federal,  com  desdobramentos  nos  sistemas 
estaduais  [...]  O  Decreto  2.2008/97  buscou  reforçar  a  dualidade  intrínseca  à 
formação geral e à formação específica, profissional [...] orientou a desescolarização 
do ensino técnico com vistas à maior aproximação com as necessidades de formação 
de mão-de-obra especializada para as empresas. Aprofundou, pois, a antinomia entre 
formação geral e formação técnica, dificultando, senão impedindo, a construção de 
uma educação politécnica ampla (ANAIS DO SNEP, 2003, p. 23, grifo meu).

Que resultados podem ser percebidos na política de educação profissional após a 

realização  do  SNEP?  Inicialmente  é  importante  salientar  que,  ao  se  enumerar  os  pontos 

negativos  na  política  do  governo  anterior,  a  SETEC  assume  alguns  aspectos  positivos. 

Segundo  ela,  o  Decreto  2.208/97  gerou  um  tipo  de  avanço  na  mobilização  de  setores 

organizados da sociedade civil, no sentido do reconhecimento da necessidade do aumento do 

nível  de  escolaridade  dos  trabalhadores  e  de  sua  educação  profissional,  e  propiciou  a 

realização de experiências bem sucedidas (ANAIS DO SNEP, 2003, p. 23). 
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Pode-se afirmar que é  a  partir  do ano de 2004 que estão se  configurando26 as 

mudanças debatidas / propostas no SNEP, por intermédio do Decreto 5.154, de 23 de julho de 

2004 (ANEXO 7), Decreto  5.159, de 28 de julho de 2004, Decreto  5.205, de 14 de setembro 

de 2004, Portaria Interministerial  3.185, de 07 de outubro de 2004, Decreto  5.224, de 1º de 

outubro de 2004 (ANEXO 8), Decreto  5.225, de 1º de outubro de 2004 (ANEXO 9), Lei 

10.973, de 02 de dezembro de 200427. No entanto, não se percebe que mudanças substanciais 

estão se efetivando podendo se concluir que a equipe responsável pelas novas proposições 

jurídico-normativas  se  esquecesse  das  críticas  que  ela  mesma empreendeu ao  modelo  de 

reforma adotado anteriormente. 

Na verdade o que se tem é a reedição de uma política voltada para atenuar as 

conseqüências da reestruturação produtiva e do desemprego, que acompanhou a nova gestão 

da  força  de  trabalho,  o  que,  novamente,  vai  desencadear  uma  ampliação  no  número  de 

entidades e instituições privadas, a serem contempladas com recursos públicos para as ações 

de  educação  profissional.  Além disso,  com o  Decreto  5.154/04,  não  se  pôde  perceber  a 

possibilidade de superação da dualidade intrínseca à formação geral e à formação específica e 

nem  mesmo  a  não  aproximação  com  as  necessidades  de  formação  de  mão-de-obra 

especializada para as empresas. Neste sentido, pode-se afirmar que, sendo visto como um dos 

resultados  do  SNEP,  o  Decreto  5.154/04,  bem  como  as  demais  instruções  normativas 

aprovadas no ano de 2004, não representam possibilidades de superação da antinomia entre 

formação  geral  e  formação  técnica,  e  continuarão  dificultando,  senão  impedindo,  a  

construção de uma educação politécnica ampla, como apontava a equipe da SEMTEC nos 

anais do SNEP.

26 Usa-se  aqui  o  verbo  no  gerúndio,  por  acreditar  que  hoje  –  2005  –  as  mudanças  ainda  estão  sendo 
implementadas.
27 Decreto  5.154/04 – regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei  9.394, de 20 de dezembro de 1996,  
que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional e dá outras providências; Decreto  5.159/04 – aprova a 
estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas do Ministério 
da educação e dá outras providências; Decreto  5.205/04 – regulamenta a Lei  8.958, de 20 de dezembro de 1994, 
que  dispõe  sobre  as  relações  entre  as  instituições  federais  de  ensino  superior  e  de  pesquisa  científica  e 
tecnológica  e  as  fundações  de  apoio;  Portaria  Interministerial   3.185/04  –  regulamenta  o  registro  e 
credenciamento das Fundações de Apoio; Decreto  5.224/04 – dispõe sobre as organização dos CEFETs e dá 
outras providências; Decreto  5.225/04 – altera os dispositivos do Decreto  3.860 de 9 de julho de 2001 que 
dispõe sobre a organização do ensino superior e a avaliação de cursos e dá outras providências; Lei  10.973/04 – 
dispõe sobre incentivos à inovação e à  pesquisa científica e  tecnológica no ambiente produtivo e dá outras 
providências. 
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2 O  ENSINO  SUPERIOR  TECNOLÓGICO  NO  BRASIL:  CONCEPÇÕES  E 
LÓGICA POLÍTICA

Mais do  que  um sistema de  ensino  superior,  no  conjunto de  cujos  institutos  se 
elaboram a ciência e a alta cultura, ela [a universidade] deve ser o ‘centro orientador 
de todas as energias coletivas’, em que se forjam e se condensam as modalidades e 
os ideais que se pretenda imprimir à nação; e, por isto mesmo, como não pode dar 
forma e expressão senão aos ideais e às correntes do tempo e do meio, nem trabalhar 
senão com o material que lhes fornece a vida social, ela tem de transformar-se num 
sistema de antenas suscetíveis de entrar em vibração aos menores contatos sociais 
ou num órgão sensível a todas as inquietações e aspirações coletivas e, por isto, 
capaz de antecipar aos acontecimentos, para orientar eficazmente as transformações 
sociais, políticas e econômicas.
(Fernando de Azevedo – Conferência pronunciada no encerramento dos cursos do 
Instituto de Educação da USP, em 04 de janeiro de 1935).

As  contradições  do  sistema  capitalista,  o  desenvolvimento  desigual  delas 

decorrente refletem no mundo do trabalho e no processo de formação dos indivíduos. São 

transformações  econômicas,  políticas,  sociais,  científicas,  religiosas,  territoriais,  que  se 

processam nas sociedades, desencadeando novos modos de pensar.

Sabe-se que as transformações que se processaram na produção agrícola européia, 

no século XVIII, impulsionaram o crescimento populacional do século seguinte: 

a mudança agrícola tinha precedido a Revolução Industrial e tornou possíveis os 
primeiros  estágios  de  rápidos  aumentos  populacionais,  e  o  ímpeto  naturalmente 
continuou, embora as atividades agrícolas britânicas tivessem sofrido pesadamente 
com a queda  que se seguiu aos preços anormalmente altos das guerras napoleônicas 
[...] o vasto aumento na produção, que capacitou as atividades agrícolas britânicas na 
década de 1830 a fornecer 98% dos cereais consumidos por uma população duas a 
três vezes maior que a de meados do século XVIII, foi obtido pela adoção geral de 
métodos descobertos no início do século XVIII, pela racionalização e pela expansão 
da área cultivada (HOBSBAWM, 1991, p. 65).

Hobsbawm  afirma,  entretanto,  que  tudo  isso,  por  sua  vez,  foi  obtido  pela 

transformação social  e  não  pela  tecnológica,  quais  sejam,  dentre  outras,  a  eliminação  da 

cultura de subsistência e de velhas atitudes não comerciais em relação à terra. Este processo 

fez  surgir  na  Grã-Bretanha  “alguns  grandes  proprietários,  um  número  moderado  de 

arrendatários comerciais e um grande número de trabalhadores contratados” (HOBSBAWM, 

1991, p. 65). Essa transformação foi um sucesso em termos de produtividade econômica, mas 

seus  efeitos  sociais  foram  catastróficos  –  o  que  era  desejável  do  ponto  de  vista  da 

industrialização, “pois uma economia industrial necessita de mão-de-obra, e de onde mais 

poderia vir esta mão-de-obra senão do antigo setor não industrial? [...] Os homens tinham que 



ser atraídos para as novas ocupações, ou – como era mais provável – forçados a elas, pois 

inicialmente estiveram imunes a essas atrações ou relutantes em abandonar seu modo de vida 

tradicional” (p. 66). 

A modificação,  na  estrutura  de  produção,  e,  conseqüentemente,  na  estrutura  / 

formação da mão-de-obra passa a ser uma preocupação das novas categorias  mandatárias. 

“Conseguir um número suficiente de trabalhadores era uma coisa: outra coisa era conseguir 

um  número  suficiente  de  trabalhadores  com  as  necessárias  qualificações  e  habilidades” 

(HOBSBAWM, 1991, p. 66-67). Segundo ele, a experiência do século XX demonstrou que o 

problema da qualificação é tão crucial e mais difícil de resolver do que o de se conseguir 

número suficiente de trabalhadores.

Desta  forma,  força  de  trabalho,  mão-de-obra  qualificada,  formação  do 

trabalhador, preparação para o trabalho, passaram a ser expressões vinculadas diretamente à 

categoria  trabalho.  Sabe-se  que,  conforme  indica  Antunes  (2000),  não  há  uma tendência 

generalizante  e  uníssona,  quando  se  pensa  no  mundo  do  trabalho.  Há,  diz  ele,  “uma 

processualidade  contraditória  e  multiforme.  Complexificou-se,  fragmentou-se  e 

heterogeneizou-se ainda mais a  classe-que-vive-do-trabalho”.  É preciso compreender essa 

processualidade  –  contraditória  e  multiforme  –  sem  abandonar  o  sentido  ontológico  do 

trabalho como atividade  essencialmente humana;  a  idéia  de força de  trabalho  como uma 

“categoria especial, distinta e não intercambiável com qualquer outra, simplesmente porque é 

humana” (BRAVERMAN, 1981, p. 54, grifo do autor). É pelo trabalho que os homens vão 

produzindo historicamente a sua existência e suas relações sociais. Nesse sentido, percebe-se 

sua dimensão qualitativa, que se distingue pela habilidade que é própria e inerente a toda e 

qualquer  atividade  criativa  e  fundamental  da  vida  humana  que  tem  formas  históricas 

socialmente produzidas, particularmente, no espaço das relações capitalistas. 

2.1  EDUCAÇÃO  E  ENSINO  SUPERIOR:  PESQUISA  E  ENSINO  DELINEANDO 

ESPAÇOS

Existem,  efetivamente,  diferenças  entre  as  terminologias:  educação  superior  e 

ensino superior? No Dicionário Aurélio (1988), educação vem do latim educatione e é o ato 

ou efeito de educar (se).  Processo de  desenvolvimento da  capacidade física,  intelectual  e  

moral da criança e do ser humano em geral, visando à sua melhor integração individual e 
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social, são também os conhecimentos ou as aptidões resultantes de tal processo. Educação é 

considerada  também o  cabedal  científico  e  os  métodos  empregados  na  obtenção  de  tais 

resultados; é o aperfeiçoamento integral de todas as faculdades humanas e o conhecimento e 

prática  dos  usos  de  sociedade,  civilidade,  delicadeza,  polidez,  cortesia.  Ensino  é  a 

transmissão de  conhecimentos,  informações ou  esclarecimentos  úteis  ou  indispensáveis  à 

educação ou a um fim determinado; é também instrução ou os métodos empregados para se 

ministrar o ensino. Pode ser também o esforço orientado para a formação ou a modificação da 

conduta  humana;  é  adestramento,  treinamento.  No entanto  tem-se  também como um dos 

verbetes que educação é ensino e, em ensino, tem-se que este é educação (DICIONÁRIO 

AURÉLIO, 1988). 

Mesmo  encontrando  expressões  que,  em  sua  essência,  se  diferenciam  – 

desenvolvimento da  capacidade intelectual para educação e  transmissão de conhecimentos 

para ensino, – pode-se afirmar que, no senso comum, as duas expressões são utilizadas como 

sinônimas. Da mesma forma, quando se fala em educação superior e ensino superior, as duas 

expressões  também  são,  comumente,  utilizadas  como  sinônimas.  Tomando-se  como 

referência a legislação, na Lei 5.540/68, utilizava-se a expressão ensino superior, enquanto 

que a LDB 9.394/96 utiliza a expressão educação superior, para definir a modalidade após o 

ensino  médio.  Nesta  mudança  acredita-se que  a  expressão  educação superior  sugere  uma 

maior  flexibilidade  que  a  expressão  ensino  superior,  o  que,  por  si  só,  não  assegura  essa 

flexibilidade.

Considera-se aqui que tanto a utilização das expressões como sinônimas, quanto a 

adoção de apenas uma delas, como no caso da legislação, ambas são utilizações indevidas. 

Existem,  no  país,  instituições  de  ensino  superior  –  são  aquelas  que  ministram  cursos 

superiores e nas quais não há efetivos programas de extensão e pesquisa.  No entanto,  há 

também as  instituições  em que  o  ensino  e  a  pesquisa  são  considerados  indissociáveis  e, 

juntamente com a extensão, formam o tripé que deve fundamentar a formação humana em 

nível superior, conforme previsto no artigo 207 da Constituição28. Ao ser aprovada, a LDB 

9.394/96  também  assegurou  que  a  pesquisa  e  a  extensão  comporiam  as  atividades  na 

universidade. A questão da pesquisa, e da extensão, é assegurada: no Art. 43, Alínea III – “[a 

universidade deve] incentivar o trabalho de  pesquisa  e investigação científica,  visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, 
28 Tem-se  no  artigo  207,  seção  I,  capítulo  III:  “As  universidades  gozam de  autonomia  didático-científica, 
administrativa  e  de  gestão  financeira  e  patrimonial,  e  obedecerão  ao  princípio  de  indissociabilidade  entre 
ensino,  pesquisa e  extensão”.  §  1º  -  É  facultado  às  universidades  admitir  professores,  técnicos  e  cientistas 
estrangeiros, na forma da lei. § 2º - O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e 
tecnológica (grifo meu).

79



desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive”; Alínea VII  –  “promover  a 

extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios 

resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição”; 

Art. 44. “A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas”, Alínea IV – “de 

extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas 

instituições  de  ensino”.  Art.  52.  “As  universidades  são  instituições  pluridisciplinares  de 

formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e 

cultivo do saber humano”, e no Art. 53, Alínea III  –  “estabelecer  planos,  programas  e 

projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão” (LDB 9.304/96, 

grifos meus). 

As instituições, nas quais há indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

são  entendidas  aqui  como  instituições  de  educação  superior,  pois  considera-se  que  “a 

universidade, por suas próprias funções, deve se constituir em um espaço de investigação 

científica e de produção do conhecimento” (FÁVERO, 1995, p. 01). E ainda para Fávero 

(2003), 

vale a pena lutar por uma concepção de universidade como instituição dedicada a 
promover o avanço do saber e do saber-fazer; o espaço da invenção, da descoberta, 
da  teoria,  de  novos  processos;  o  lugar  da  pesquisa,  onde  se  buscam  novos 
conhecimento, sem a preocupação com sua aplicação imediata; o lugar da inovação, 
mas  também  o  âmbito  da  socialização  do  saber,  na  medida  em  que  divulga 
conhecimentos e torna-os acessíveis às camadas menos favorecidas (p. 180).

Vale a pena lutar, assim, para que se constituam no país instituições de  educação superior. 

Instituições que, como diz Fávero (2003), tenham credibilidade social como local de produção 

e  difusão  do  conhecimento,  para  formar  indivíduos  capazes  de  se  comprometerem 

profundamente como construtores de uma práxis. No entanto a autora salienta que esta função 

formadora é um processo, e aceitar a formação como um processo significa compreender que 

não existe separação entre formação pessoal e profissional. A formação de profissionais como 

pessoas e cidadãos constitui-se como uma das tarefas mais complexas que a universidade 

deve desenvolver, diz ela.

Este modelo de universidade, que Fávero (2003) defende, é encontrado em poucas 

instituições de  nível  superior  brasileiras.  Para Sguissardi  (2003),  a  universidade brasileira 

sempre esteve à procura de um modelo. Na década de 1930, por exemplo, “a perspectiva de 

uma universidade  autônoma,  produtora  de  saber  desinteressado,  formadora  de  indivíduos 

teórica e politicamente críticos, cultores da liberdade, foi considerada uma ameaça à ‘ordem’ 
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e  às  ‘boas  relações’  Universidade-Estado”  (SGUISSARDI,  2003,  p.  3).  Para  ele  a 

universidade se manteve mais como federação de escolas do que como efetiva universidade, 

revestindo-se do modelo profissional napoleônico29.

Percebe-se  então  que  a  tentativa  de  se  criar  uma universidade,  voltada  para  a 

formação profissional, atendendo ao modelo de sociedade capitalista, não é um fato novo, 

mas, neste início de século XXI, adquire proporções até então desconhecidas. Tem-se que, 

como  afirmam  Dourado,  Oliveira  e  Catani  (2003),  que  “o  processo  de  reestruturação 

produtiva do capitalismo global impõe uma nova realidade para o século XXI, qual seja, o 

conhecimento como elemento basilar da produção e do acúmulo de vantagens diferenciais em 

um cenário capitalista de competição globalizada” (p. 18). Segundo eles, existem países e 

regiões que não interessam ao sistema produtor de mercadorias do capitalismo mundializado. 

Isto leva a um movimento de concentração e financeirização do capital, que desenvolve um 

processo de inserção dependente e de exclusão tecnológica nestes países.

Neste sentido, para esses autores, a universidade, como uma instituição que não se 

constitui fora da realidade sócio-econômica, na perspectiva de reestruturação capitalista em 

curso, passa a ser entendida como  locus da formação de profissionais.  Uma  universidade 

administrada, dizem eles, só é considerada produtiva – sob essa ótica capitalista –, se vincular 

a  sua  produção  às  necessidades  do  mercado,  das  empresas  e  do  mundo  do  trabalho  em 

mutação. A produção acadêmica da universidade fica, desta forma, subordinada às demandas 

e necessidades do mercado e do capital. Essa lógica econômica mina as bases da universidade 

como espaço privilegiado de produção do conhecimento.

A tentativa de se inserir  o ensino superior nesta lógica mercantil,  criticada por 

Dourado, Oliveira e Catani (2003), e também na contramão do que defende Fávero (2003), 

desencadeou um processo de reestruturação deste nível de ensino nos anos do governo de 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) que se pautou pela diversificação e diferenciação – das 

instituições e da oferta – de cursos de nível superior. Em função da demanda crescente de 

vagas, esta diversificação e diferenciação foram adotadas como política de expansão deste 

nível de ensino, o que resultou em um processo de quase massificação, via setor privado.

As  mudanças  que  se  processam na  educação  superior,  por  meio  das  políticas 

implementadas  pelo  Ministério  da  Educação,  visam  identificar  um  sistema  baseado  na 

flexibilidade,  na competitividade,  na diferenciação,  na diversificação.  A diferenciação e  a 

diversificação,  acentuadas  no  governo  FHC (1995-2002),  desencadearam um processo  de 

competitividade  interna  entre  as  instituições  que  levou  à  ampliação  da  rede  superior  de 

29 Voltado ao ensino, desconsidera a pesquisa.
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ensino, desconsiderando-se o tripé deste nível de ensino – a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão.

A expansão da rede de ensino30 superior ocorreu, não por acaso, basicamente no 

setor privado. Nesta expansão da rede de ensino superior, na qual as instituições privadas 

saíram à frente, e que para Cunha (2004) as universidades públicas pouco cresceram, deve-se 

acrescentar  um  novo  elemento:  o  processo  de  cefetização  da  rede  federal  de  educação 

tecnológica. Este processo desencadeou a inserção de praticamente toda a rede de educação 

tecnológica  na  rede  de  ensino  superior,  pois  as  instituições  passaram  a  ministrar  cursos 

superiores de tecnologia e cursos de formação de professores. O crescimento de Centros de 

Educação Tecnológica, de 2002 para 2003, foi na ordem de 75,5%, passando de 53 para 93 

instituições, segundo dados do Censo da Educação Superior de 2003 (INEP/MEC, 2004). No 

que se refere ao número de alunos no nível superior, em função deste processo, houve um 

acréscimo de 40% apenas na rede de educação tecnológica, passando de 43,2 mil alunos, em 

2002, para 60,5 mil, em 2003. 

Estas novas instituições criadas/cefetizadas mediante Lei  8.948/9431 (ANEXO 6) e 

que adquiriram status de instituição de ensino superior, mediante decreto,32 possuem tradição 

na educação tecnológica, mas não possuem tradição neste nível pós educação básica e, em sua 

maioria, estão desenvolvendo ensino superior e não educação superior, na concepção aqui 

desenvolvida anteriormente. Mesmo assim, independente de um debate teórico que possa ser 

empreendido, é possível afirmar que houve um crescimento considerável na rede federal de 

nível superior33. 

As  instituições  superiores  brasileiras  não  se  constituíram  desvinculadas  da 

estrutura sócio-econômica-política do país e, neste início do século XXI, não se constituem 

fora da lógica mercadológica. Segundo Mancebo (2004), “deixaram de ser suporte do capital 

para se converteram em agentes de sua acumulação” (p. 857); com isto, pode-se dizer que a 

30 Utiliza-se  aqui  a  terminologia  ensino superior  por  acreditar  que esta  expansão não tem se  efetivado  em 
instituições que primam por manter a pesquisa e a extensão indissociáveis do ensino.
31 A Lei  8.948 de 08 de dezembro de 1994, que “dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional de Educação 
Tecnológica e dá outras providências”, prevê em seu artigo 3º que “as atuais Escolas Técnicas Federais, criadas 
pela Lei º 3.552 de 16 de fevereiro de 1959, e pela Lei n.º 8.670, de 30 de junho de 1993, ficam transformadas 
em Centros Federias de Educação Tecnológica, nos termos da Lei n.º 6.545, de 30 de junho de 1978, alterada 
pela Lei n.º 8.711, de 28 de setembro de 1993, e do Decreto n.º 87.310, de 21 de junho de 1982”.
32 Em 1º  de  outubro de 2004,  por  meio do Decreto 5.225/04 (que  altera o  Decreto 3.860/01),  os  CEFETs 
passaram a ser considerados instituições de nível superior. “Os Centros Federais de Educação tecnológica são 
instituições de ensino superior pluricurriculares, especializadas na oferta de educação tecnológica, nos diferentes 
níveis e modalidades de ensino, caracterizando-se pela atuação prioritária na área tecnológica” (Art. 11 inserido 
no Decreto 3.860/01 por intermédio do Art. 2º do Decreto 5.225/04). Por meio deste mesmo Decreto, os Centros 
de Educação Tecnológica – não federais – adquiriram o status de faculdade.
33 Esta questão da inserção dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), neste nível de ensino, será 
trabalhada de maneira mais detalhada no próximo capítulo.
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força e o poder capitalistas encontram-se no monopólio do conhecimento e da informação. 

Para esta autora, a universidade deve responder positivamente a essas mudanças e deve ainda 

fazer a crítica a esta nova realidade. Ela salienta que, para que isto ocorra, a universidade deve 

antes rever “as suas formas de organização, do relacionamento dos atores-chave e a adoção de 

novos parâmetros,  mas sem reduzi-la à instituição de ensino ou adaptá-la a um modelo que 

trate a produção do conhecimento de forma seletiva, somente para aqueles grupos que têm 

algo de imediato a oferecer para o mercado” (p. 858, grifo meu).

Este  envolvimento  com  a  estrutura  de  mercado  faz  com  que  a  formação 

profissional adquira  uma maior centralidade nos debates o que,  segundo Mancebo (2004) 

acaba por  confundir  a  todos  quanto  às  funções  da  universidade  – aparentemente  ela  fica 

reduzida  a  apenas  um dos  aspectos  do  tripé,  o  ensino  –,  que  se  volta  principalmente  à 

formação profissional. A autora salienta também que, com este processo de mudanças por que 

passa  a  sociedade  capitalista,  corre-se  o  risco  de  buscar  saídas  definidas  por  ela  como 

pragmáticas.  Por  um  lado,  quando  se  defende  que  a  universidade  deve  incólume  e 

acriticamente aderir-se à sociedade do conhecimento, aspecto já salientado aqui, por outro 

lado,  ela deve buscar soluções apressadas para problemas complexos,  como é o caso dos 

programas  assistencialistas  e  compensatórios.  Ela  reafirma  então  que  “um  sistema  de 

educação superior deve, necessariamente, abrigar instituições capazes de associar plenamente 

ensino, pesquisa e extensão” (p. 862).

Este processo de reestruturação produtiva e de reorganização das instituições de 

nível superior traz, para as universidades, segundo Sguissardi,  et al (2004), um dilema. Para 

eles deve-se indagar se estas instituições devem promover uma reforma ou devem render-se 

ao mercado. Há, dizem eles, uma crença de que as universidades são consideradas instituições 

milenares, porque foram se ajustando e se transformando ao longo do tempo.

em todas  as  épocas,  em especial  a  partir  da  revolução burguesa,  a  universidade 
reagiu ou obdeceu às premências  de seu tempo histórico.  Para conformar-se às 
necessidades  da  Revolução  Francesa,  tornou-se  profissionalizante,  napoleônica. 
Para responder às exigências do desenvolvimento científico da Prússia, tornou-se 
universidade  de  pesquisa,  humboltiana.  Para  fazer  frente  à  democratização  do 
acesso à educação em países de rápido desenvolvimento ao final do século XIX e 
início  do  século  XX,  tornou-se  universidade  de  massas,  adotando  múltiplos 
modelos, como ocorre, desde então, por exemplo, nos EUA (SGUISSARDI, et 
al., 2004, p. 647, grifos dos autores).

Analisando o modelo, na América Latina, na primeira metade do século XX, pode-se afirmar 

que a universidade “reformou-se sob os impactos da revolução mexicana, do movimento de 
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Córdoba, tornando-se uma instituição, em alguns países, principalmente autônoma” (p. 647). 

E, analisando a constituição da universidade brasileira, a reforma de 1968 – Lei 5.540/68 – 

“seguiu  os  impulsos  do  movimento  conservador  e  eficientista  dos  governos  militar-

autoritários” (p. 647).

No entanto, para os autores citados acima, as transformações desencadeadas por 

estas reformas não se equiparam às que estão sendo desencadeadas nos últimos 30 anos – 

período que se inicia com a crise do Bem-Estar e do Estado Desenvolvimentista e no qual se 

tornam hegemônicas as soluções neoconservadoras e ultraliberais na economia. Para eles, as 

diferenças econômicas entre os diferentes países não têm sido entrave para que as mudanças 

na  universidade  se  processem  de  forma  semelhante,  seguindo,  em  muitos  casos,  as 

recomendações dos organismos multilaterais, as novas concepções de economia e os novos 

papéis atribuídos ao Estado. 

Neste processo, deve-se enfatizar “a importância vital que, no contexto e âmbito 

dessas  novas  concepções  e  soluções  econômico-políticas  hegemônicas,  adquiriram  a 

mercantilização  do  conhecimento  e  a  deserção  do  Estado  de  seu  protagonismo  na 

implementação da universidade como um bem público e de direito da cidadania e no seu 

papel de principal mantenedor dessa instituição social” (SGUISSADI,  et al., 2004, p. 649). 

Para eles, nos dois casos – da mercantilização do conhecimento e deserção do Estado – as 

evidências do que ocorre ficam claras, quando se examina o que vem acontecendo com as 

políticas públicas de educação superior e com as reformas universitárias. 

Essas  políticas,  dizem  Sguissardi,  et  al. (2004),  têm  levado  a  um  quadro  de 

redução do financiamento público, em especial para a educação superior, e a uma grande 

expansão da educação privada. Há também a adoção de claros processos de mercantilização 

dos  serviços  a  uma crescente  privatização interna  das  instituições  públicas  que  passam a 

vender serviços, a realizarem consultorias, devendo destacar-se o papel desempenhado pelas 

fundações  privadas  de  apoio  institucional.  Surgem  também  novos  modelos  empresariais, 

provedores de serviços educacionais, com fins lucrativos, orientados pelo mercado, além dos 

consórcios  de  instituições  públicas  e  empresas  privadas,  bem  como  o  surgimento  das 
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universidades corporativas34, escolas e universidades virtuais35. O crescimento de cursos de 

graduação a distância é apresentado na tabela 1.

Verifica-se  que  o  número  de  estudantes  em  cursos  de  graduação  a  distância 

cresceu 22,6%, segundo o Censo da Educação Superior 2003. Havia quase 41 mil alunos 

matriculados nesses cursos em 2002 e cerca de 50 mil em 2003. O crescimento no número de 

concluintes  foi  de  133,9%,  passando  de  1,7  mil  para  quatro  mil  no  mesmo  período.  

Em  2003  37  instituições  ofereciam  essa  modalidade  de  ensino,  sendo  que  a  Fundação 

Universidade do Estado de Santa Catarina tinha, na época, o maior número de estudantes: 

16.183 no curso de Pedagogia.

Tabela 1 – Número de cursos, matrículas, concluintes em graduação à distância – Brasil - 
2002 - 2003

Número de Cursos, Matrículas, Concluintes - Graduação a Distância

Ano Cursos Matrículas % Concluintes %

2002 46 40.714 - 1.712 -

2003 52 49.911 22,6 4.005 133,9

Fonte: INEP/MEC apud INEP/MEC, Informativo, Ano 2, n. 61, 18/out./2004, p. 1.

Em outro estudo, Sguissardi (2003) afirma que a universidade brasileira apresenta, 

em diferentes épocas, modelos ideais ou idealizados dentre os modelos predominantes nos 

países centrais. Ele diz também que, atualmente, ocorre uma “contraditória superposição” de 

modelos  universitários  no  Brasil,  e  caminha-se  para  um  modelo  de  universidade 

neoprofissional, heterônoma e competitiva, que se configura “a partir do ajuste neoliberal da 

economia  e  da  reforma  do  Estado  dos  anos  90”  (p.  2),  cujo  processo  ocorre  tanto  nas 

instituições públicas como nas privadas.

34 A estrutura dessas “universidades” será trabalhada no item 2.3, deste capítulo.
35 O modelo de expansão das instituições superiores se dá também em cursos a distância – assegurados pela 
LDB  9.394/96,  Título  VIII,  Art.  80  “O  Poder  Público  incentivará  o  desenvolvimento  e  a  veiculação  de 
programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada”. A 
Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR) é um exemplo de universidade virtual com cursos de: Graduação - 
Pedagogia, Letras, Normal Superior; Tecnologia: Gestão Estratégica de Vendas,  Administração de Pequenas e 
Médias Empresas, Turismo, Gestão de Marketing; e Pós-Graduação: Pós-Graduação em Direito da Empresa e do 
Consumidor; Pós-graduação em Gestão e Organização da Escola Pós-graduação em Administração Hospitalar.
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Definir  um  modelo  de  universidade  envolve,  segundo  Sguissardi  (2003),  dois 

elementos.  Por  um  lado,  a  associação  entre  ensino,  pesquisa  (extensão)  e,  por  outro,  a 

integração  de  um  conjunto  de  unidades  (faculdades,  institutos,  centros).  Envolve  ainda 

critérios  como  regime  de  trabalho,  qualificação  docente,  divulgação  científica,  produção 

docente.  Dependendo  da  maior  ou  menor  quantidade  dos  indicadores,  as  instituições 

poderiam ser definidas como  neo-napoleônicas  ou  neo-humboltianas. Mas quais seriam as 

características internas dessas instituições?

No modelo neo-napoleônico, não haveria estrutura de pesquisa. Os professores, 

em sua maioria, teriam regime de trabalho parcial ou horista, sem a necessidade de serem pós-

graduados; as unidades de ensino estariam isoladas. Seriam instituições voltadas basicamente 

para as atividades de ensino, e a estrutura administrativo-acadêmica estaria voltada para a 

formação  de  profissionais.  Já  no  modelo  neo-humboltiano,  a  produção  científica  estaria 

consolidada e os professores, em sua maioria, teriam regime de trabalho integral com pós-

graduação que os habilitaria para a pesquisa. As unidades seriam integradas pelos projetos 

comuns de ensino e pesquisa, integrados também à extensão. Este modelo tem uma estrutura 

administrativo-acadêmica  voltada  para  a  formação de  profissionais  e  para  a  formação de 

pesquisadores na maioria das áreas de conhecimento.

Este  mesmo  teórico  afirma  que  seria  uma  falácia  pensar  na  possibilidade  de 

constituição de um único modelo de universidade, pois “há uma dualidade ou superposição de 

modelos”.  No entanto,  continua se  ampliando o modelo neo-napoleônico,  que remonta às 

escolas profissionais. Para este autor, as políticas de educação superior, no Brasil, caminham 

para a efetivação deste modelo neoprofissional e para o crescimento das IES privadas em 

detrimento  das  IES públicas.  Contribuem para  isto,  a  evolução  no  número  de  matrículas 

nestas instituições e  o crescente número de decretos36 que “permitem” que as instituições 

abandonem – se é que já iniciaram – a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, 

transformando-se apenas em universidades de ensino. 

A tabela 2 demonstra o crescimento no número de instituições por organização 

acadêmica, no país, de 1997 a 2003 e verifica-se, por ela, o aumento significativo no número 

de Centros de Educação Tecnológica – 75,5%, passando de 53 para 93 instituições entre 2002 

e  2003.  Em  seguida  aparecem  as  Faculdades  Integradas,  com  aumento  de  13,3%,  e  as 

Faculdades, Escolas e Institutos, que tiveram um crescimento de 13,1% no mesmo período. 

Apenas uma universidade foi criada, a Federal do Tocantins. 

36 Podem ser citados:  Decreto  2.207/97, Decreto  2.306/97, Decreto  3.860/01, Decreto  5.154/04, Decreto 
5.225/04.
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Tabela  2  -  Número  de  Instituições  de  Educação  Superior  por
Organização Acadêmica – Brasil – 1997 a 2003

Ano Total Univer-
sidades %

Centros
Universi-

tários
%

Faculdades
Integradas %

Faculdades,
Escolas e
Institutos

%
Centros

de Educação
Tecnológica

%

1997 900 150 ... 13 ... 78 ... 659 ... - ...

1998 973 153 2,0 18 38,5 75 -3,8 727 10,3 - -

1999 1.097 155 1,3 39 116,7 74 -1,3 813 11,8 16 -

2000 1.180 156 0,6 50 28,2 90 21,6 865 6,4 19 18,8

2001 1.391 156 0,0 66 32,0 99 10,0 1.036 19,8 34 78,9

2002 1.637 162 3,8 77 16,7 105 6,1 1.240 19,7 53 55,9

2003 1.859 163 0,6 81 5,2 119 13,3 1.403 13,1 93 75,5

Fonte: INEP/MEC apud  INEP/MEC, Informativo, Ano 2, n. 62, 26/out./2004, p. 1.

No  que  se  refere  ao  número  de  matrículas,  observa-se  que  as  universidades, 

mesmo apresentando a menor taxa de crescimento em número de instituições, concentram 

58,5% da matrícula da graduação no País, o que representa 2,3 milhões de estudantes. Em 

segundo lugar estão as faculdades, escolas e institutos, que juntas englobam 21,6% (841 mil) 

das matrículas. Em relação ao número de alunos, o crescimento foi maior nos Centros de 

Educação Tecnológica, que tinham 43,2 mil, em 2002, e passaram para 60,5 mil, em 2003, 

uma taxa de 40%. Apesar do crescimento registrado, os centros tecnológicos possuem apenas 

1,6% do total  de alunos dos cursos de graduação.  Na seqüência aparecem as faculdades, 

escolas e institutos, com 24,4% de incremento na matrícula (Gráfico 1).
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Gráfico 1

Número de alunos de educação superior por organização acadêmica – Brasil – 2003

Fonte: INEP/MEC apud  INEP/MEC, Informativo, Ano 2, n. 61, 18/out./2004, p. 2.

Analisando  também  a  questão  da  universidade,  Chauí  (2000)  afirma  que  a 

Reforma do Estado brasileiro pretende racionalizar e modernizar as atividades estatais. Para 

ela, “a Reforma tem um pressuposto ideológico básico: o mercado é portador de racionalidade 

sócio-política e agente principal do bem-estar da república. Esse pressuposto leva a colocar 

direitos sociais (como a saúde, a educação e a cultura) no setor de  serviços definidos pelo 

mercado” (p. 211). Neste sentido, ela afirma que a Reforma encolhe, assim, o espaço público 

democrático  dos  direitos,  e  amplia  o  espaço  privado  no  campo  dos  direitos  sociais 

conquistados,  o  que  seria,  para  ela,  inadmissível.   A Reforma reflete,  por  conseguinte,  o 

“colapso  da  modernização”  e  efetiva  o  declínio  do  Estado  de  Bem-Estar  –  houve  a 

socialização dos custos da produção e a manutenção da apropriação privada dos lucros ou da 

renda, ou seja, a riqueza não foi socializada, diz ela. Logo, para esta autora, 
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do  lado  da  educação  a  batalha  republicana  só  conta  derrotas  (ou  vitórias 
neoliberais).  No  caso  específico  da  universidade,  sua  nova  posição  no  setor  de 
prestação de serviços  indica um eclipse da idéia de direito  social  e  explica,  por 
exemplo, porque volta à baila a tese do ensino público pago com a idéia de que 
assim justiça seja feita, pois ‘os ricos devem pagar pelos pobres’ (CHAUÍ, 2000, p. 
215). 

Neste sentido, somente a idéia de igualdade de condições e não a idéia de igualdade mercantil 

de oportunidades poderia estabelecer o vínculo entre democracia e justiça social.  

Chauí (2000)  salienta também que,  sob os efeitos da nova forma de capital,  a 

universidade  se  reestruturou  passando  por  três  etapas  sucessivas,  que  ela  define  como 

universidade funcional,  universidade de resultados e  universidade operacional.  No caso do 

Brasil, a universidade funcional correspondeu ao ‘milagre econômico’ dos anos 70, adaptou-

se às exigências do mercado, alterou seus currículos e voltou-se para a formação rápida de 

profissionais.  A universidade  de  resultados  correspondeu ao  conservadorismo na  abertura 

política dos anos 80 e trouxe a idéia da parceria entre a universidade pública e as empresas 

privadas. Acreditava-se que esta parceria asseguraria estágios e mercado de trabalho: “eram 

os  empregos  e  a  utilidade  imediata  das  pesquisas  que  garantiam  à  universidade  sua 

apresentação pública como portadora de resultados” (p. 220). 

Já a universidade operacional dos anos 90 corresponde ao neoliberalismo deste 

período e se difere das anteriores, pois não se volta diretamente para o mercado de trabalho – 

como a funcional – e nem para as empresas – como a de resultados. Por ser organização, 

volta-se a si mesma – “o que não significa um retorno a si e sim, antes, uma perda de si 

mesma” (CHAUÍ, 2000, p. 220). Não há pesquisa na universidade operacional; ela não forma 

e não cria pensamento; destrói a curiosidade e a admiração que levam à descoberta do novo; 

“anula toda pretensão de transformação histórica como ação consciente dos seres humanos em 

condições materialmente determinadas” (p. 220). 

Nestes anos iniciais do século XXI, muitos debates vêm sendo empreendidos na 

tentativa de compreender o modelo brasileiro de universidade. E percebe-se que ele não se 

distancia, ao contrário, dá continuidade ao que vinha se desenvolvendo no final do século 

passado: a idéia de reestruturação produtiva, acumulação flexível, flexibilização do trabalho e 

a conseqüente flexibilização curricular. Esta idéia está associada, segundo Catani, Oliveira e 

Dourado (2001), “à idéia de que só a formação de profissionais dinâmicos e adaptáveis às 

mudanças no mundo do trabalho e às demandas do mercado de trabalho poderá responder aos 

problemas de emprego e de ocupação profissional” (p. 77). No que se refere à reformulação 

89



curricular,  isso  pode  “significar  um  processo  de  aligeiramento  da  formação  visando  à 

expansão e massificação da educação superior” (p. 78).

Quando se observa a criação, expansão e disseminação dos cursos superiores de 

tecnologia, nos últimos anos, no Brasil, percebe-se a efetivação deste processo que Catani, 

Oliveira e Dourado (2001) anunciavam, bem como sobre o que Sguissardi (2000b) chamava a 

atenção, ao falar sobre a diferenciação e a diversificação das instituições de nível superior: 

diferenciação  institucional  e  diversificação  de  fontes  de  financiamento  da  IES.  Uma 

diversificação institucional que visa, segundo ele, “consagrar o que já existe no sistema e 

ampliar  ao  máximo  a  diversidade  e  a  flexibilidade  das  universidades  públicas”  (p.  55). 

Universidades de ensino ou universidades de pesquisa, educação superior ou ensino superior. 

Como se constituem os cursos superiores de tecnologia? Estas questões serão apresentadas a 

seguir.

2.2   OS CURSOS TECNOLÓGICOS: ALTERNATIVA PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DO 

ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

Falar em mudanças na formação é ter que compreender também de que forma o 

trabalho  se  efetivou  a  partir  do  início  do  século  XX,  definindo  a  formação  humana. 

Retomando a questão da formação humana, dentre os autores, que analisam esta questão, cabe 

aqui  ressaltar  Frigotto  (2000),  que  tem colocado  novos  aportes  neste  debate.  Para  ele,  a 

educação  deve  ser  entendida  como prática  social,  constitutiva  e  constituinte  das  relações 

sociais. Ela é, assim, um campo social de disputa hegemônica e deve ser apreendida no plano 

das determinações e relações sociais.

a educação e mais amplamente a formação humana enquanto práticas constituídas e 
constituintes das relações sociais não avançam de forma arbitrária, mas de forma 
necessária  e  orgânica  com  o  conjunto  das  práticas  sociais  fundamentais.  Neste 
sentido, a luta pela ampliação da esfera pública no campo educacional pressupõem a 
ampliação do público em todas as esferas da sociedade, principalmente no plano das 
relações econômicas e políticas (FRIGOTTO, 2000, p. 191).

Segundo  Frigotto  (2000),  na  perspectiva  das  classes  dominantes,  a  educação, 

historicamente,  tem se  voltado  para  se  habilitar  técnica,  social  e  ideologicamente  para  o 

trabalho.  “O  caráter  subordinado  das  práticas  educativas  aos  interesses  do  capital 

historicamente toma formas e conteúdos diversos, no capitalismo nascente, no capitalismo 
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monopolista e no capitalismo transnacional ou na economia globalizada” (FRIGOTTO, 2000, 

p. 32). A função social da educação subordina-se, desta forma, às demandas do mercado.

No plano histórico mais distante, o inventário das posições entre os fundadores do 
liberalismo clássico e entre os iluministas sinaliza como a questão da educação na 
perspectiva da subordinação das relações capitalistas é, ao mesmo tempo, necessária 
e problemática. Há, de um lado, a necessidade de que a reprodução da força de 
trabalho seja moldada, forjada, fabricada para a disciplina e subordinação das novas 
relações de produção (FRIGOTTO, 2000, p. 33).

Os debates sobre a  formação do trabalhador,  aptidões,  salário,  mão-de-obra já 

estavam postos desde Marx. Segundo ele, 

Pode ser que se argumente que as profissões exigindo aptidões específicas ou maior 
instrução se tornaram de maneira geral mais remuneradas, enquanto os salários pela 
atividade  mecânica,  uniforme,  que  qualquer  um  pode  aprender  depressa  e  com 
facilidade,  baixaram e  têm necessariamente  de  baixar  como resultado  da  maior 
concorrência.  E  é  precisamente  este  tipo  de  trabalho  que,  no  atual  estado  de 
organização do trabalho, é o mais comum (MARX, 1993, p. 110).

Na sociedade atual, ao se transferir para o trabalhador a responsabilidade de seu processo 

educativo, está-se em verdade, transferindo também para ele a culpa pelo desemprego. Sabe-

se  que,  na  situação  de  desemprego  estrutural,  o  Exército  Industrial  de  Reserva  é  uma 

contingência necessária. De todo modo o que se divulga, na mídia, por exemplo, é que há 

oferta de vagas no mercado, mas não há  trabalhadores qualificados para assumi-las. Segundo 

Antunes, paralelamente a esta tendência de especialização do trabalhador, acrescenta-se outra, 

dada pela  desqualificação  de inúmeros setores operários, atingidos por uma gama 
diversa de transformações que levaram, de um lado, à desespecialização do operário 
industrial oriundo do fordismo e, por outro lado, à massa de trabalhadores que oscila 
entre  os  temporários  (que  não  têm nenhuma garantia  no  emprego),  aos  parciais 
(integrados precariamente às empresas), aos subcontratados, terceirizados (embora 
se  saiba  que  há  também  terceirização  em  segmentos  ultraqualificados),  aos 
trabalhadores da “economia informal”, enfim, a este enorme contingente que chega 
até a faixa de 50% da população (ANTUNES, 2000, p. 60).

Antunes, citando Coriat37 (1992b, p. 41), afirma – no que se refere à desespecialização dos 

operários  profissionais,  em  decorrência  da  criação  dos  ‘trabalhadores  multifuncionais’, 

introduzidos  pelo  toyotismo  –  a  importância  de  se  ressaltar  que  esse  processo  também 

significou um ataque ao saber profissional dos operários qualificados, com o fim de diminuir 

seu poder  sobre a  produção e  aumentar  a  intensidade do  trabalho  (CORIAT,  1992  apud 

37 CORIAT, Benjamin.  Pensar al revés: trabayo y organización em la empresa japonesa. Siglo XXI, México/ 
Madri.
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ANTUNES, 2000, p. 61).  Segundo ele,  constata-se, por um lado, um efetivo processo de 

intelectualização do trabalho manual.  De outro,  e  em sentido  radicalmente  inverso,  uma 

desqualificação e  mesmo  subproletarização  intensificadas,  presentes no trabalho precário, 

informal, temporário, parcial, sub-contratado. (ANTUNES, 2000, p. 62). 

Acreditava-se  que  uma  melhor  qualificação  do  trabalhador  levaria  a  uma 

resistência deste trabalhador ao avanço do capitalismo; entretanto, contraditoriamente, tem-se 

presenciado um processo inverso. Segundo Antunes, 

aqueles segmentos mais qualificados, mais intelectualizados, que se desenvolveram 
junto com o avanço tecnológico, pelo papel central que exercem no processo de 
criação de valores de troca,  poderiam estar dotados, ao menos objetivamente, de 
maior  potencialidade  anticapitalista.  Mas  contraditoriamente,  esses  setores  mais 
qualificados  são  exatamente  aqueles  que  têm vivenciado,  subjetivamente,  maior 
envolvimento  “integracionista”  por  parte  do  capital,  da  qual  a  tentativa  de 
manipulação  elaborada  pelo  toyotismo é  a  melhor  expressão,  ou  têm  sido 
responsáveis, muitas vezes, por ações que se pautam por concepções de inspiração 
neocorporativa (ANTUNES, 2000, p. 97).

Ora, para esta questão da formação / valorização do trabalhador e a relação deste 

processo com o setor produtivo, já nos chamava a atenção Frigotto (2000), referindo-se a toda 

a formação básica. Segundo ele, “o discurso ideológico que envolve as teses da valorização 

humana do trabalhador, a defesa ardorosa da educação básica que possibilita a formação do 

cidadão e de um trabalhador polivalente, participativo, flexível, e,  portanto, com elevada 

capacidade  de  abstração  e  decisão,  percebemos  que  isto  decorre  mais  da  própria 

vulnerabilidade que do novo padrão produtivo,  altamente integrado” (p.  153),  o  que,  se 

difere  das  perspectivas  que  se  apresentavam na  década  de 1970.  Naquele  momento,  foi 

gestado  o  projeto  inicial  de  criação  dos  Centros  Federais  de  Educação  Tecnológica 

(CEFETs),  e  as  perspectivas  apontavam para  a  fábrica  automática,  auto-suficiente.  Para 

Frigotto  (2000),  “as  novas  tecnologias,  ao  mesmo  tempo  que  diminuem  a  necessidade 

quantitativa do trabalho vivo, aumentam a necessidade qualitativa do mesmo” (p. 153).

Sendo assim, não se pode desvincular a qualificação do trabalhador do processo 

produtivo  e  de  reestruturação  econômica  que,  neste  novo  século,  se  dá  ainda,  como diz 

Frigotto (2000), em um contexto de crise e de acirrada competitividade intercapitalista que é 

também de obstáculos sociais e políticos às tradicionais formas de organização da produção. 

Segundo ele, a integração, a qualidade e a flexibilidade constituem-se nos elementos chaves 

para  dar  os  saltos  de  produtividade  e  competitividade  (p.  146).  Percebida  desta  forma  a 
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formação  humana,  deve-se  ir  além  da  simples  preparação  de  mão-de-obra  exigida  pelo 

mercado de trabalho. 

Também  analisando  a  formação  para  o  trabalho,  Ciavatta  (1998)  realiza  um 

estudo comparativo entre Brasil, México e Itália. Para ela, quando se fala na formação do 

trabalhador, há que se observar o ponto de vista dos sujeitos envolvidos – Estado, empresários 

e  trabalhadores.  O  empresário  busca  o  aumento  da  produtividade,  a  qualidade  e  a 

competitividade dos produtos,  a geração de riqueza.  Para o trabalhador,  a necessidade de 

sobrevivênvia e de manutenção do emprego fala ‘mais alto’ do que a valorização da força de 

trabalho via aquisição de novas habilidades e conhecimentos Já o Estado vem perdendo seu 

poder  regulador  conforme  orientação  das  políticas  neoliberais.  Resguardadas  as 

especificidades  de  cada  país,  para  Ciavatta  (1998),  “os  termos  formação  profissional  ou 

técnico-profissional,  educação  industrial  ou  técnico-industrial,  qualificação,  requalificação, 

capacitação ganham complexidade e novos significados em conseqüência da nova realidade 

produtiva e organizacional do trabalho e dos diversos discursos e das ideologias geradas sobre 

a questão da formação no contexto das grandes transformações” (p. 103). 

É preciso compreender que o mercado é um dos condicionantes das mudanças na 

educação. “O conceito humanista de educação como formação de valores e comportamentos 

cede  lugar  à  necessidade  do  domínio  das  informações  e  à  sua  operacionalização  para  as 

necessidades do mercado” (CIAVATTA, 2000, p. 79). Neste sentido, a área de educação e 

trabalho está sujeita a uma certa obscuridade e impasse, diz a autora. E isto ocorre tanto no 

campo da interpretação dos processos em andamento, bem como nas instâncias burocráticas 

da administração pública e no equacionamento teórico-prático dos cursos. O mercado, como 

um dos condicionantes internos na educação, leva à crença de que, quanto mais se flexibilizar 

a oferta de cursos – e os próprios cursos –, mais se expandiriam as oportunidades de trabalho. 

Neste caminho se pauta, também, a certificação por competência apresentada a seguir.

2.2.1  O trabalho e a flexibilização na formação: a certificação por competência

O  trabalho  torna  o  homem  rude.  Esta  é  uma  expressão  bastante  difundida, 

presente no senso comum. E pouco se houve de que o trabalho torna o homem, homem. Ou 

que é pelo trabalho que o homem transforma a natureza e se transforma, produz e produz-se, 

simultaneamente. Compreender o homem como produtor de mercadoria, e conseqüentemente, 
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como produtor de si mesmo é compreender sua ação na natureza. “Ao atuar, sobre a Natureza 

externa a ele e ao modificá-la, ele modifica ao mesmo tempo sua própria natureza” (MARX, 

1985, p. 149).

Gorender  (1995),  apresentando  uma  das  publicações  de  O  capital  no  Brasil, 

afirma que “acentua-se a ação transformadora do meio geográfico pelo homem de tal maneira 

que as condições geográficas se  humanizam, à  medida que se tornam prolongamentos do 

próprio homem” (p. XXI). Segundo ele, está em Marx a relação do homem com a natureza, 

por meio do trabalho e a humanização, sob o aspecto de auto criação do homem no processo 

de transformação da natureza, via trabalho. “As mudanças nas formas de trabalho constituem 

os indicadores básicos da mudança das relações de produção e das formas sociais em geral do 

intercurso  humano.  O  trabalho  é,  portanto,  o  fundamento  antropológico  das  relações 

econômicas e sociais em geral” (p. XXI). 

Para Marx, o homem conquistou liberdade em relação à natureza. Esta determina 

aos animais o comportamento necessário para garantirem sua sobrevivência. O que ocorre 

com o homem é um processo diferente, visto que, por meio do trabalho, encontrou formas de 

dominar a natureza, não mais se submetendo a ela. No entanto, os animais também trabalham 

e produzem, mas num esquema diferenciado já que eles agem instintivamente e, só o homem, 

é  capaz de projetar  a  atividade antes de sua realização.  “No fim do processo de trabalho 

obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador, e, portanto 

idealmente” (MARX, 1985, p. 149). E é por ser o trabalho dos homens diferente do trabalho 

dos animais é que se pode afirmar que o homem modifica a natureza de acordo com suas 

possibilidades. Para Marx, 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo 
em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo 
com a Natureza.  Ele mesmo se defronta com a matéria natural  como uma força 
natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, 
braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma 
útil para sua própria vida (MARX, 1985, p. 149).

Marx  (1985)  pressupunha  o  trabalho  numa  forma  a  que  pertencesse 

exclusivamente ao homem, mas não é o que ocorre. Na sociedade capitalista, a utilização da 

força de trabalho pelo homem é o próprio trabalho. “Por força de trabalho ou capacidade de 

trabalho  entendemos  o  conjunto  das  faculdades  físicas  e  espirituais  que  existem  na 

corporalidade, na personalidade viva de um homem e que ele põe em movimento toda vez que 

produz valores de uso de qualquer espécie” (p. 139). Para Marx, ao produzir, o indivíduo se 

põe no trabalho, mas não se reconhece nele. A objetivação não leva ao reconhecimento, leva, 
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sim, ao estranhamento, pois o trabalhador, ao ser expropriado do objeto, se distancia dele. 

Vale ressaltar que esta não é uma condição ontológica do trabalho. A condição ontológica do 

trabalho  é  a  objetivação  e  a  alienação  é  uma  condição  histórica.  O  capitalismo  é  uma 

particularidade  histórica  e,  como particularidade  histórica,  o  reconhecimento  do  sujeito  é 

negado. Para Marx, o indivíduo se põe no objeto, mas não se reconhece nele, porque o objeto 

não lhe pertence.

O trabalhador põe a sua vida no objeto; porém, agora ela já não pertence a ele, mas 
ao objeto. [...] A alienação do trabalhador no seu produto significa não só  que o 
trabalho se transforma em objeto, assume uma existência externa, mas que existe 
independentemente, fora dele e a ele estranho, e se torna um poder autônomo em 
oposição  com  ele;  que  a  vida  que  deu  ao  objeto  se  torna  uma  força  hostil  e 
antagônica (MARX, 1993, p. 160).

Para  Marx,  a  condição  ontológica  do  trabalho  não  desaparece,  mas  fica  subsumida  na 

condição histórica. “O  trabalhador torna-se servo do objeto; pelo fato de receber um objeto 

de  trabalho,  isto  é,  de  receber  trabalho;  em  seguida,  pelo  fato  de  receber  meios  de 

subsistência. Deste modo, o objeto capacita-o para existir, primeiramente como trabalhador, 

em seguida como sujeito físico” (p. 160). O resultado de tal servidão é que o trabalhador só 

pode manter-se como sujeito físico, enquanto trabalhador, e só é trabalhador enquanto sujeito 

físico. 

No  processo  de  produção,  em  uma  sociedade  produtora  de  mercadorias,  as 

relações  de  trabalho  se  estabelecem de  forma dinâmica,  mas  internamente  desenrolam-se 

profundas mudanças que caracterizam diferentes momentos de crise. Analisando a crise, que 

se  desenvolve  no  final  do  século  XX,  Antunes  (2002)  afirma  que  “a  lógica  do  sistema 

produtor de mercadorias vem convertendo a concorrência e a busca da produtividade num 

processo  destrutivo  que  tem  gerado  uma  imensa  precarização  do  trabalho  e  aumento 

monumental do exército industrial de reserva, do número de desempregados” (p. 16). Para 

ele, “a crise experimentada pelo capital, bem como suas respostas, das quais o neoliberalismo 

e a reestruturação produtiva da era da acumulação flexível são expressão, têm acarretado, 

entre tantas outras conseqüências, profundas mudanças no interior do mundo do trabalho” (p. 

15).

Ocorre,  assim,  o  que  Antunes  (2002)  chama  de  inversão  da  lógica  societal. 

Consolidam-se  mediações,  que  ele  denomina  de  mediações  de  segunda  ordem,38 “que 

38 “As mediações de segunda ordem do capital – isto é, os meios de produção alienados e suas ‘personificações’: 
dinheiro;  produção  para  troca;  a  diversidade  de  formação  do  Estado  do  capital  em seu  contexto  global;  o 
mercado mundial – sobrepõe-se, na própria realidade, à atividade produtiva essencial dos indivíduos sociais e à 
mediação primária existente entre eles” (MÉSZAROS apud ANTUNES,2002, p. 17).
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passaram a se constituir como elemento fundante do sistema de metabolismo social do capital. 

Desprovido de uma orientação humanamente significativa, o capital assume, em seu processo, 

uma lógica onde o valor de uso das coisas foi subordinado ao seu valor de troca” (p. 17). Pode 

se  afirmar,  então,  que  são crescentes  os  exemplos  de  países  excluídos  do  movimento  de 

reposição dos capitais produtivos e financeiros e do padrão tecnológico necessário,  o que 

acarreta repercussões profundas no interior desses países, particularmente, no que diz respeito 

ao desemprego e à precarização da força humana de trabalho (ANTUNES, 2002, p. 33).

Estas questões desencadearam, desde meados do século passado, um processo de 

reestruturação na produção. Segundo Antunes (2002), “em meio a tanta destruição de forças 

produtivas,  da  natureza  e  do  meio  ambiente,  há  também,  em escala  mundial,  uma  ação 

destrutiva contra a força humana de trabalho, que tem enormes contingentes precarizados ou 

mesmo à margem do processo produtivo, elevando a intensidade dos níveis de desemprego 

estrutural” (p. 33). Para ele, mesmo com o significativo avanço tecnológico encontrado nas 

sociedades atuais, o que levaria a se pressupor a possibilidade, em escala mundial, de uma 

redução  da jornada ou do tempo de trabalho, o que se tem presenciado é o inverso: ampliação 

das jornadas de trabalho, citando como exemplo Itália e Japão. 

Na sociedade capitalista, é preciso compreender as relações de trabalho vinculadas 

a dois ‘símbolos’ da produção capitalista: o fordismo / taylorismo e o toyotismo. A estrutura 

de produção, no início do século passado, encontrava-se abalada pelas relações conturbadas 

desencadeadas, dentre outros aspectos, pela Primeira Guerra Mundial – e pós-guerra -, pela 

Revolução Russa. A resposta ao período de crise leva ao desenvolvimento de um processo de 

organização racional do trabalho e tem como um de seus expoentes Frederick Taylor, que, já 

em 1911, publicou  Princípios de administração científica,   propondo o incentivo ao uso de 

maquinarias, produto da união entre capital e ciência, que se traduz na ciência aplicada; o 

emprego  de  trabalhadores  menores nas  linhas  de  produção,  com economia  de  salários  e 

redução do poder de articulação dos trabalhadores adultos; e práticas de subcontratação que 

utilizavam um trabalhador qualificado, difundindo, assim, novos mecanismos de controle do 

trabalho – e do trabalhador.

A organização proposta por Taylor ganha força nas mãos de Henry Ford, ao ser 

implantada na indústria automobilística americana, no início do século XX. Embora o modelo 

fordista seja normalmente associado a uma evolução nos princípios e práticas tayloristas, a 

forma como cada um deles se apropria, interpreta e atua junto ao meio ambiente circundante 

pode  apresentar  diferenças.  Buscou-se,  no  modelo  fordista,  alterar  e  construir  um  meio 

ambiente que lhe fosse favorável e que permitisse a realização de um determinado projeto 
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econômico. O fordismo não se limitou apenas aos espaços produtivos, buscou construir novas 

relações, novos padrões de consumo e de valores sociais, que pudessem dar sustentação a uma 

determinada  forma  de  produção.  A  reestruturação  iniciada  nas  indústrias  Ford  leva  ao 

surgimento de um modelo de organização de trabalho nos Estados Unidos.

No geral, pode-se dizer que o americanismo e o fordismo derivam da necessidade 
imanente  de  organizar  uma  economia  pragmática  e  que  os  diversos  problemas 
examinados deveriam ser  os  elos  da  cadeia que assinalam a passagem do velho 
individualismo  econômico  para  a  economia  programática  (GRAMSCI,  1978,  p. 
375).

Segundo Gramsci,  estes problemas surgem em virtude das diversas  formas de 

resistência ao processo de desenvolvimento e no embate de uma determinada força social. As 

forças subalternas, que deveriam ser manipuladas e racionalizadas de acordo com os novos 

objetivos, resistiram, diz ele. Mas, acrescenta: “também resistem alguns setores das forças 

dominantes, ou pelo menos aliados das forças dominantes. O proibicionismo, que nos Estados 

Unidos era uma condição necessária para aperfeiçoar o novo tipo de trabalhador conforme à 

uma indústria fordizada, caiu em virtude da oposição de forças marginais, ainda atrasadas, e 

não em virtude da oposição dos industriais ou operários, etc.” (GRAMSCI, 1978, p. 376).

O americanismo,  na sua forma mais acabada,  exige,  segundo Gramsci  (1978), 

uma condição preliminar, “da qual os americanos que trataram destes problemas jamais se 

ocuparam”. Para ele, existe na América o que ele chama de uma composição demográfica 

racional,  ou seja, não existem classes numerosas sem uma função essencial  no mundo da 

produção,  classes parasitárias,  diz  ele.  Isto  facilitou a  expansão dos novos elementos que 

estavam sendo postos na organização do trabalho: “na América, a racionalização determinou a 

necessidade  de  elaborar  um novo tipo  humano,  conforme ao  novo tipo  de  trabalho  e  de 

produção” (p. 382).  

A  elaboração  deste  novo  homem  estaria  assim  definida  e  defendida  pelos 

elementos econômicos ou, como disse Gramsci, da política econômica. Para ele,

A  americanização  exige  um  determinado  ambiente,  uma  determinada  estrutura 
social (ou vontade decidida de criá-la) e um determinado tipo de Estado. O Estado é 
o Estado Liberal, não no sentido do liberalismo alfandegário ou da efetiva liberdade 
política, mas no sentido mais fundamental da livre iniciativa e do individualismo 
econômico que alcança através de meios próprios, como ‘sociedade civil’, através 
do  próprio  desenvolvimento  histórico,  o  regime da  concentração  industrial  e  do 
monopólio (GRAMSCI, 1978, p. 388).
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O desencadear de novos processos produtivos exigiu uma produção mais flexível: 

“novos processos de trabalho emergem, onde o cronômetro e a produção em série e de massa 

são ‘substituídos’ pela flexibilização da  produção, pela ‘especialização flexível’, por novos 

padrões de busca de produtividade, por novas formas de adequação da produção à lógica do 

mercado” (ANTUNES, 2000, p. 24).

O  modelo   de  produção,  que  se  estruturou  no  início  do  século  passado,  na 

indústria automobilística americana, calcado fundamentalmente no modelo de produção das 

indústrias Ford,  era assim: 

a forma pela qual a indústria e o processo de trabalho consolidaram-se ao longo 
deste século, cujos elementos constitutivos básicos eram dados pela produção em 
massa, através da linha de montagem e de produtos mais homogêneos; através do 
controle dos tempos e movimentos pelo cronômetro taylorista e da produção em 
série fordista; pela existência do trabalho parcelar e pela fragmentação das funções; 
pela separação entre elaboração e execução no processo de trabalho; pela existência 
de unidades fabris concentradas e verticalizadas e pela constituição/consolidação do 
operário-massa, do trabalhador coletivo fabril,  entre outras dimensões. Menos do 
que  um  modelo  de  organização  societal,  que  abrangeria  igualmente  esferas 
ampliadas da sociedade, compreendemos o fordismo como o processo de trabalho 
que, junto com o taylorismo, predominou na grande indústria capitalista ao longo 
deste século (ANTUNES, 2000, p. 25).

O modelo americano não foi de todo superado, mas a crise do fordismo não representa algo 

novo, é uma das diferentes manifestações da crise permanente do capitalismo e que, por volta 

da década de 70 do século passado, teve como manifestação novas mudanças no mundo do 

trabalho, preconizadas desta vez pela indústria japonesa.

O toyotismo, expressão como ficou conhecido este novo movimento, pode ser 

considerado como um estágio superior de racionalização do trabalho, mas que não rompeu 

com a lógica do taylorismo-fordismo. Há, inclusive, autores que o denominam neofordismo. 

Entretanto, no campo da gestão da força de trabalho, o toyotismo realiza um salto qualitativo 

na captura da subjetividade operária pela lógica do capital, o que o distingue, pelo menos no 

plano  da  consciência  de  classe,  do  taylorismo-fordismo.  No  toyotismo,  ao  contrário  do 

fordismo,  diz  Antunes,  “a  produção é  voltada  e  conduzida  diretamente  pela  demanda.  A 

produção é variada, diversificada e pronta para suprir o consumo. É este quem determina o 

que será produzido, e não o contrário, como se procede na produção em série e de massa do 

fordismo” (ANTUNES, 2000, p. 35). Outro ponto essencial do toyotismo, segundo Antunes 

(2000), é que,

para  a  efetiva  flexibilização  do  aparato  produtivo,  é  também  imprescindível  a 
flexibilização dos trabalhadores. Direitos flexíveis, de modo a dispor desta força de 
trabalho em função direta das necessidades do mercado consumidor. O toyotismo 
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estrutura-se a partir de um número mínimo de trabalhadores, ampliando-os, através 
de  horas  extras,  trabalhadores  temporários  ou  subcontratação,  dependendo  das 
condições de mercado (p. 36).

Segundo Antunes, “para atender às exigências mais individualizadas de mercado, 

no  melhor  tempo  e  com melhor  ‘qualidade’,  é  preciso  que  a  produção  se  sustente  num 

processo de produção flexível, que permita a um operário operar com várias máquinas (em 

média cinco máquinas, na Toyota), rompendo-se com a relação um homem/uma máquina que 

fundamenta  o  fordismo” (ANTUNES,  2000,  p.  34).  Pode-se  afirmar  que  o  fordismo e  o 

toyotismo são seqüência de uma mesma lógica. Não te trata apenas de flexibilizar o processo 

produtivo, é preciso também a flexibilização da organização do trabalho, diz Antunes. Para 

ele, “deve haver agilidade na adaptação do maquinário e dos instrumentos para que novos 

produtos sejam elaborados. Neste ponto encontra-se mais uma nítida diferença frente à rigidez 

do fordismo” (ANTUNES, 2000, p. 35). 

A ‘passagem’ do toyotismo para o fordismo desencadeia o modelo de acumulação 

flexível e implica em mudanças no perfil da formação de profissionais. Nessa ‘passagem’, 

tem-se a mudança do paradigma da qualificação para o paradigma da certificação. Tem-se 

uma formação mais  flexível,  modularizada,  em detrimento de uma formação mais sólida. 

Aliada a esta formação flexível, voltada à ‘certificação’ e não à ‘qualificação’, o Ministério do 

Trabalho vem debatendo – e implementando –,  no país, o que é definido como “Sistema 

Nacional  de  Certificação  Profissional”.  A  proposta  governamental foi  elaborada  pela 

Comissão Interministerial de Certificação Profissional39 que define a certificação como um 

processo negociado pelas representações dos setores sociais e regulado pelo Estado; 
identificação,  avaliação  e  validação  de  conhecimentos,  saberes,  competências, 
habilidades  e  aptidões  profissionais  decorrentes  da  aprendizagem  formal  ou 
informal;  estratégia  de  aprendizagem  permanente  e  de  promoção  do  acesso  ao 
mundo  do  trabalho;  complementar  à  orientação  e  formação  profissional” 
(ALVARES, 2005). 

Pressupõe-se que haja,  no programa, uma integração com Sistema Público de Emprego e 

Sistemas  da  Educação  Nacional,  a  fim  se  garantir:  “Qualificação  Social  e  Profissional; 

Intermediação de Mão-de-Obra; Elevação de Escolaridade; Articulação com Ensino Técnico e 

Tecnológico” (ALVARES, 2005).

39 A Comissão Interministerial de Certificação Profissional é composta por membros dos seguintes ministérios: 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; Ministério da Educação; Ministério da Saúde; 
Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério do Turismo; Conselho Nacional da Educação; Conselho Nacional 
do Trabalho.
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O modelo de certificação de competências é o “processo por meio do qual se 

reconhece e atesta que o profissional domina as competências necessárias ao desempenho de 

suas funções, em conformidade com padrões estabelecidos” (CERTIFICAÇÃO, 2005) e tem, 

como  objetivos  principais,  “estabelecer  padrões  de  competências  ocupacionais  - 

indispensáveis ao desempenho das atividades profissionais e flexíveis, de modo a propiciar ao 

profissional conviver num ambiente de trabalho em constante mutação; garantir profissionais 

qualificados para trabalhar de acordo com padrões definidos; estimular o aperfeiçoamento 

contínuo; melhorar a qualidade dos serviços; valorizar o profissional com o reconhecimento 

da sociedade” (Idem).

No  Brasil,  a  Fundação  Luís  Eduardo  Magalhães  (FLEM),  dentre  outras 

instituições, vem desenvolvendo o Sistema de Certificação Ocupacional, iniciado em 2000: 

“no total, já foram aplicados 58.845 testes para um contingente de 29.405 candidatos, todos 

na área de Educação. No início de 2006, a FLEM estará certificando servidores públicos do 

Estado  da  Bahia  em  diversas  ocupações,  iniciando  com  a  certificação  de  pregoeiros  e 

membros de comissões de licitação” (FLEM, 2005). A FLEM certificou, para a Secretaria da 

Educação  do  Estado  da  Bahia,  até  2005:  2.535  dirigentes  escolares;   2.127  professores 

alfabetizadores;  5.644 professores de disciplinas e, para a Secretaria Municipal de Educação 

de Campo Grande – BA, 201 dirigentes escolares. A FLEM segue o que chama de modelo 

brasileiro de certificação:

no Brasil, até o presente momento, as iniciativas para conceber um Sistema Nacional 
de Certificação Profissional têm ocorrido em caráter setorial. Algumas instituições, 
na  vertente  da  produção,  a  exemplo  da  Associação  Brasileira  de  Manutenção  – 
Abraman  e  da  Petrobrás/SEQUI,  já  consolidaram  seus  sistemas  de  certificação. 
Embora não esteja nítido o enfoque de competências, prevalece a certificação por 
ocupações.  As  normas  estão  geralmente  definidas  para  níveis  distintos  e  as 
exigências  de  experiência  profissional  são  inversamente  relacionadas  com  a 
escolaridade.  No  certificado  se  especifica  prazo  para  sua  validação,  mediante 
submissão a provas mais brandas/simplificadas (FLEM, 2005).

Com o objetivo de criar um espaço para “a reflexão e discussão ampla sobre a 

certificação ocupacional”, a FLEM promoveu, nos dias 29 e 30 de novembro de 2005, o I 

Seminário Internacional40 de Certificação Ocupacional – Avanços Significativos no Brasil e 

no  Mundo.  “A Certificação  Ocupacional  é  uma das  formas mais  eficazes  de  aferição  de 

competências, numa sociedade do conhecimento, em que a educação continuada é condição 

40 O I Seminário Internacional tinha como público-alvo: Governos federal, estadual e municipal; Universidades 
públicas e privadas; Agências certificadoras nacionais e internacionais; Empresas privadas e organizações não-
governamentais; Organismos reguladores; Associações de classe; Organismos de financiamento; Consultorias na 
área.
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indispensável ao desempenho profissional”, dizem os organizadores do Seminário (FLEM, 

2005).

Analisando os debates empreendidos no Seminário, a presença de representantes 

do Ministério do Trabalho e Emprego, as conferências ministradas41, bem como a defesa do 

modelo  de  certificação  no  país,  pode-se  afirmar  que  este  Modelo insere-se  também  nas 

políticas públicas do Estado que contribuem, como os cursos de tecnologia, no processo de 

flexibilização  da  oferta  de  formação.  No  próximo  item,  será  analisada,  nesta  mesma 

perspectiva, a oferta e a defesa para a implantação de cursos de tecnologia, considerados mais 

ágeis na formação do trabalhador.

2.2.2 A (re) implantação dos cursos tecnológicos no Brasil

No Brasil,  os  termos  formação  profissional  ou  técnico-profissional,  educação 

industrial  ou  técnico-industrial,  qualificação,  requalificação  ganham  colorido  especial  na 

segunda metade dos anos de 1990, com a implementação das reformas do ensino médio e 

técnico ou, sendo mais preciso, com a reforma da educação profissional no Brasil, assegurada 

basicamente pelo Decreto  2.208/97,42 que trouxe de volta ao cenário da educação nacional os 

cursos  de  formação  de  tecnólogos,  já  iniciados  em períodos  anteriores.  Segundo  Prado43 

(2004), os cursos tecnológicos são tidos como novos, mas vieram para o Brasil com a família 

real, a partir de 1808, “ano em que Dom João VI criou a Academia da Marinha, e, dois anos 

depois, a Academia Real Militar, além de instalar hospitais militares para funcionarem como 

escolas técnicas” (p. 01). Neste sentido, o ensino superior brasileiro começa com a educação 

tecnológica e este é um aspecto a se destacar, visto poder se afirmar que não é apenas um 

41 Percebe-se, inclusive, a apresentação de modelos de certificação no exterior. Conferências e conferencistas: A 
certificação  no  contexto  do  debate  contemporâneo  sobre  gestão  pública -  Caio  Marini;  A  Certificação 
Ocupacional e a evolução do trabalho - Gustavo Kuster;  A certificação profissional no mundo globalizado - 
Raimundo Vóssio Brígio; Agência de Certificação Ocupacional - Rosa Hashimoto; Certificação de dirigentes do 
setor público: o setor educativo - Alberto Rodriguez; Competências do Futuro - Alexandre Kalil;  Evolução do 
Trabalho e Certificação Profissional - João Carlos Alexim; Experiência do Senai-Ba em certificação de pessoas - 
Tarso Barretto Rodrigues Nogueira; Novas Competências Estratégicas: Configuração e Noção de Competência e 
o debate sobre Certificação de Competências - Roberto Ruas;  Sistema Nacional de Certificação Profissional: 
Proposta Governamental - Marcelo Álvares;  Impact of Certification on Careers - Melissa Busch; Job Analysis 
Techniques - Melissa Busch;  Occupational Certification:  Views on the US Experience in Education - Steve 
Ferrara;  Professional  Certification:  The  Mexican  Experience -  Guilhermo  Solano-Flores;  Psychometrics  in 
Certification Testing: Constraint or Liberation? - Steve Ferrara.
42 Publicado  em 17/04/1997,  o  Decreto  2.208  é  o  principal  instrumento  jurídico  normativo  da  reforma  da 
educação profissional.
43 Presidente da Associação Nacional de Educação Tecnológica.
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começo.  A educação tecnológica perpassa a  história  da educação brasileira  em diferentes 

momentos. Para este autor, no entanto, ao longo de dois séculos, persiste na área educacional 

brasileira a separação entre trabalho e educação e isto é um engano. 

Esta visão de Prado (2004) contrapõe-se às idéias defendidas por Paro (1999). 

Para ele, ‘engano’ é aplicar, nas instituições educativas os mesmos princípios das empresas 

capitalistas e  ignorar o trabalho como mediador na construção da especificidade histórica 

humana. Neste sentido a educação é “atualização histórica de cada indivíduo e o educador é o 

mediador que serve de guia para esse mundo praticamente infinito da criação humana” (p. 

109). E é um equívoco acreditar, como grande parte dos educadores o fazem, “que a escola só 

granha  status  de preocupação nacional se ela contribuir com algum retorno para o sistema 

econômico”  (p.  111).  Há  um  segundo  equívoco  na  visão  deste  autor:  pensar  a  escola 

“enquanto  agência  de  preparação  para  o  trabalho”,  como “álibi  para  a  falta  de  ascensão 

social” (p. 111). Segundo Paro (1999), “preparação para o trabalho tem significado sempre de 

preparação para o mercado, como prejuízo de funções mais elevadas da escola” (p. 111), o 

que deve ser rebatido. Mesmo com vários estudos que analisam a questão do trabalho e/ou 

condenam a inserção das relações produtivas na escola44, a década de 1990 assistiu o ‘coroar’ 

desta questão.

A reforma da educação profissional, na década de 1990, provocou nas instituições 

técnicas  e  agrotécnicas  federais  um  processo  de  desmantelamento  com  efeitos 

desestruturadores,  que Lima Filho (2003)  chama de desescolarização da escola.  Para este 

autor,  esta  desescolarização  tem duplo  sentido.  Por  um lado,  “expressaria  a  concepção e 

prática  da  reforma  educacional  de  produzir  a  separação  conceitual  e  operacional  entre  a 

educação geral e a educação profissional, reduzindo esta última a um processo imediato de 

transmissão  de  habilidades  e  competências,  com  lócus próprio  e  específico,  portanto 

deslocado em conteúdo, tempo e espaço dos processos formais de escolarização” (2003, p. 

15). Por outro lado, diz ele, a desescolarização seria também percebida pelo “movimento de 

progressivo afastamento da instituição de sua identidade escolar” (p. 15), a partir do momento 

em que estas instituições foram utilizando práticas empresariais em seu interior e ofertando 

cursos  privados  e  não  formais,  além de  irem assimilando discursos,  estruturas  e  práticas 

próprias do mundo dos negócios. Segundo ele, “à desescolarização da escola corresponderia 

uma espécie de empresariamento institucional” (p. 15).

É este empresariamento institucional que Prado (2004) defende e que, no caso das 

instituições  privadas,  já  era  latente.  Para  essas  instituições,  a  Portaria  1.647/99,  que 

44 Antunes (2000, 2002); Ciavatta (1998, 2000); Kuenzer (2002); Portela (2000); Sheibe (1992).
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regulamentou a criação de centros de educação tecnológica na esfera privada, possibilitou a 

autorização de funcionamento, a partir de 2001, de cursos tecnológicos. Prado, ao definir o 

que são cursos tecnológicos afirma que

os cursos de graduação tecnológica são de nível superior, de curta duração (dois a 
três anos), com foco nas necessidades do mercado, abertos a concluintes do ensino 
médio  ou  equivalente  e  aos  que  já  têm  diploma  universitário  e  querem  se 
especializar, tendo sido criados para responder à demanda por preparação, formação 
e aprimoramento educacional e profissional, quando nem o mercado pode esperar 
tanto tempo por profissionais qualificados, nem estes querem despender quatro ou 
mais anos de sua vida em uma graduação convencional (2004, p. 01).

A defesa desta retomada na educação brasileira dos cursos tecnológicos é feita por Prado 

(2004), com bastante ênfase. Para ele, as velozes transformações que ocorrem na “‘aldeia 

global’  (McLuhan),  em função do avanço das novas tecnologias” (p.  01),  impulsionam o 

desenvolvimento industrial; e o tecnólogo é o profissional formado em consonância com essas 

transformações  –  multi-especializado  –  para  atender  à  diversificação  e  complexidade  do 

mundo do trabalho. Diferentemente dos bacharéis e licenciados que, ainda segundo este autor, 

“são formados para a concepção, com ênfase na parte teórica e em um largo espectro de 

atuação,  o  tecnólogo tem formação mais  específica,  voltada  à  gestão,  desenvolvimento  e 

difusão de processos tecnológicos” (p. 01).

Prado (2004) afirma, também, que os cursos tecnológicos contemplam “pontos 

disciplinares e interdisciplinares que dão ao aluno sólida formação científica, embora em raio 

mais restrito, voltados à compreensão teórica das operações a executar em área e nicho de 

mercado bem determinados” (p. 02) e conclui afirmando que “talvez a principal diferença dos 

cursos de Educação Tecnológica em relação aos  demais  bacharelados  esteja  na proposta: 

formar especialistas, enquanto os demais cursos superiores objetivam formar generalistas” (p. 

02). Neste sentido, os cursos tecnológicos são, para Prado (2004), ótima alternativa para a 

valorização do currículo do trabalhador, visto que aumenta as chances de acesso a melhores 

empregos,  possibilitando  ainda  ascensão  mais  rápida  na  carreira,  pois  forma  para  área  e 

mercado delimitados e com um diferencial, a agilidade. Segundo ele, 

a  globalização  imposta  pelas  novas  tecnologias  (da  comunicação  e  informação) 
atingiu em cheio o mercado de trabalho, especialmente o do Brasil (e de outros 
países “em desenvolvimento”), aí provocando profundas alterações e solicitando do 
trabalhador novas competências e habilidades. Os cursos tecnológicos, por serem 
mais rápidos, têm a mobilidade necessária para colocar os futuros trabalhadores, em 
tempo hábil e em boas condições, no mundo do trabalho, a fim de exercer funções 
multi-especializadas e que exijam flexibilidade cognitiva e operacional (PRADO, 
2004, p. 02). 
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Além destes aspectos, o autor afirma ainda que, ao privilegiar o foco no mercado, economiza-

se o tempo de duração do curso levando à diminuição dos custos, e o aluno faria a metade do 

investimento de cursos de bacharelado ou licenciatura e, segundo ele, “isso não apenas na 

esfera privada. Também na esfera pública, tempo mais curto representa custos reduzidos à 

metade,  podendo-se  oferecer  o  dobro  das  vagas  em  relação  às  ofertadas  por  cursos 

generalistas”  (p.  02),  e  finaliza  afirmando  que  “por  todos  estes  diferenciais,  os  cursos 

tecnológicos vieram para ficar e ajudar o País a ser não a potência do futuro, mas do presente” 

(p. 02).

Se por um lado o presidente da Associação Nacional da Educação Tecnológica 

(ANET) tem tantos argumentos para defesa da retomada da educação tecnológica no Brasil, o 

mesmo não ocorre no interior de instituições de ensino técnico, agrotécnico e tecnológico 

federais. Após a implantação da reforma da educação profissional, vários estudos45 vêm sendo 

realizados  nos  quais  se  analisa,  dentre  outros  aspectos,  os  efeitos  da  implantação  destas 

mudanças nas instituições públicas e/ou privadas. 

Os  cursos  tecnológicos  criados  no  Brasil,  na  década  de  1990,  como  já  dito 

anteriormente, não foram os primeiros no país. “No início da década de 70, na esteira do 

‘milagre  econômico’  da  ditadura,  como  medida  contendora  de  demandas  por  vagas  nas 

universidades e de racionalização para a formação acelerada de quadros tecnocráticos são 

criados os cursos de curta duração” (LIMA FILHO, 1999a, p. 193). Assim, além dos cursos 

‘vindos’ no final do século XIX, em 1974 foram criados cursos de Engenharia de Operação 

nas Escolas Técnicas Federais (ETF) do Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Estes cursos, 

mesmo recebendo a denominação de ‘engenharias’, eram cursos de curta duração, nos moldes 

dos cursos de tecnologia. Segundo Cunha, 

Verificou-se uma renovação do esforço governamental  para se implementar uma 
política, já traçada pela reforma universitária de 1968, de multiplicação dos cursos 
de  curta  duração,  localizados  não  no  interior  das  universidades,  onde  os  cursos 
longos poderiam atrair para si   os estudantes dos curtos, fora delas, principalmente 
em  certas  escolas  técnicas  federais.  Essa  segregação  aliou-se  ao  combate  às 
semelhanças entre os cursos curtos e os longos.  A denominação  engenheiros de 
operação, dada aos concluintes de cursos de três anos, foi banida do vocabulário. 
Eles passaram a ser chamados de tecnólogos (2005, p. 207, grifo do autor)

Em 1978, deu-se a extinção destes cursos, sendo criados os cursos de Engenharia 

Industrial,  além da transformação das escolas técnicas do Paraná, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais em CEFETs. Em 1982, o CEFET-PR criou o curso de Tecnologia em Construção 
45 Sobre  alguns  destes  estudos  ver  GARRIGLIO  (2002);  GUIMARÃES  (1996);  LIMA  FILHO  (2002); 
MOREYRA (2002); OLIVEIRA, M. (2003); RAMOS (2000);  VIEIRA (2000).

104



Civil, mas que foi extinto em 1995 (LIMA FILHO, 2003, p. 42). Desta forma, segundo Lima 

Filho (1999b), pode-se afirmar que a formação de tecnólogos está ligada diretamente à origem 

dos CEFETs, criados na década de 1970, na tentativa de constituir um modelo de ensino 

superior alternativo ao tradicional que também se articularia aos interesses ou necessidades de 

“atenuar a demanda, reprimida e crescente, por ensino superior” (p. 43).

Ao analisar a implantação das  novas diretrizes de política  educacional  na rede 

federal de instituições de educação profissional, Lima Filho (2003) faz um estudo sobre o 

Centro Federal  de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET-PR).  Ao contrário  de Prado 

(2004), que aponta pontos positivos sobre os cursos tecnológicos implantados no Brasil da 

década de 1990, Lima Filho (2003) aponta para a descaracterização das instituições federais 

de  educação  profissional,  como  dito  anteriormente.  Para  ele,  os  cursos  desta  natureza 

expressam, de certo  modo,  “a continuidade da política  de constituição de um modelo de 

ensino superior alternativo ao modelo universitário de ensino, pesquisa e extensão” (p. 41). 

Este  autor  também  afirma  que  passa  a  haver,  nas  instituições  federais  de  educação 

profissional, a influência da concepção educacional empresarial, o que fica evidente “tanto 

nas modalidades dos cursos de tecnologias oferecidos, quanto nas prioridades relativas aos 

cursos extraordinários46, contratos de parcerias e convênios firmados” (Idem, p. 44). 

No entanto, o que Prado (2004) aponta como pontos importantes e benefícios a 

serem ressaltados, na análise feita no CEFET-PR, Lima Filho (2003) considera pontos de 

estrangulamento  e  caminho  para  a  perda  de  identidade  da  instituição.  Segundo  ele,  a 

implantação da reforma trouxe consigo um decréscimo na oferta do ensino médio, a extinção 

dos  cursos  técnicos,  a  implantação  imediata  de  23  habilitações  distintas  de  cursos 

tecnológicos  o  que,  para  ele,  foi  uma  armadilha,  porque  os  cursos  no  CEFET-PR foram 

implantados em dois ciclos, um de formação profissional geral, cuja conclusão possibilitaria o 

diploma de técnico, e o outro, um ciclo modal, cuja conclusão possibilitaria o diploma de 

tecnólogo. O grande problema residia no fato de que, do 1º para o 2º ciclo as vagas eram 

reduzidas em torno de 50%, o que criava internamente uma concorrência interna, uma disputa 

rígida, ‘resolvida’ via exame de seleção. O autor afirma que “ensejando a flexibilidade, os 

reformadores parecem ter caído em uma armadilha, fruto do experimentalismo aventureiro, 

46 A  reforma  da  educação  profissional  possibilitou  que  instituições  públicas  criassem os  chamados  cursos 
extraordinários e pagos em diversas modalidades (profissionalizantes, educação básica, extensão, formação de 
professores, especialização, dentre outros). Para administrar financeiramente estes cursos, no caso do CEFET-
PR,  por  exemplo,  foi  criada,  em 1997,  a  Fundação  de  Apoio  à  Pesquisa  e  Desenvolvimento  Tecnológico 
(FUNCEFET). A análise da abrangência destes cursos e seus efeitos, ficam por vezes comprometida, visto que 
não aparecem, em sua maioria, nos relatórios de gestão (LIMA FILHO, 2003, p. 66-71).
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das  resoluções  apressadas  e  insuficientemente  refletidas  com  os  sujeitos  do  processo 

pedagógico” (LIMA FILHO, 2003, p. 50). Para ele, 

a  concepção  da  relação  entre  educação  e  sociedade  que  permeia  o  modelo 
institucional  e  pedagógico  dos  cursos  superiores  de  tecnologia  implantados  no 
CEFET-PR opera  mediante  uma  dupla  redução  conceitual:  primeiro,  reduz-se  a 
sociedade a um segmento, o setor empresarial; segundo, a educação é reduzida à 
dimensão instrumental – de prática de transmissão de conhecimentos limitados aos 
requerimentos imediatos do mercado de trabalho (p. 51).

Outro ponto em que se pode perceber nítida diferença de posições, entre os dois 

autores aqui citados, refere-se à questão da demanda aos cursos tecnológicos. Enquanto para 

Prado (2004) estes cursos teriam boa aceitação, por serem mais rápidos, de custo mais baixo e 

de mercado de trabalho assegurado, o que pressuporia um crescente aumento na procura e, 

conseqüentemente,  na oferta,  Lima Filho (2003)  demonstra  o  contrário na experiência do 

CEFET-PR. De 1999 para 2002, a oferta de vagas nestes cursos caiu de 2870 para 2126. A 

relação candidato / vaga no exame vestibular do primeiro semestre de 2000, na unidade de 

Curitiba,  para o curso de Tecnologia da Construção Civil  foi  de 0,98, já para o curso de 

Engenharia da Produção Civil  foi de 12,15, o que, segundo ele, ainda que se considere a 

existência de diferenças entre os perfis profissionais dos egressos desses dois cursos, os dois 

se destinam ao mesmo campo profissional e a ocupações semelhantes no mercado de trabalho 

(p. 44-53). 

A formação mais rápida do trabalhador, mesmo que distante de um modelo de 

ensino dissociado da pesquisa e instituído no país pelo Decreto 2.208/97, a Portaria MEC 

646/97 e a Portaria MEC 1.005/97 insere-os em um campo mais amplo de diretrizes dos 

organismos internacionais para os países em desenvolvimento. A reforma dos ensinos médio 

e técnico trouxe, segundo Frigotto e Ciavatta (2004), um mimetismo desfocado representado 

pela  “importação  de  idéias  e  processos  do  Primeiro  Mundo  que  não  se  ajustam à  nossa 

realidade” (p. 12). 

Para estes autores, “se a imagem que se espera não é reproduzida de acordo com o 

modelo,  tampouco  reflete  com  nitidez  a  imagem  local,  com  seus  atrasos,  supostos  ou 

verdadeiros,  e  suas  peculiaridades  culturais”  (p.  12),  pois  estimulados  pelas  agências 

internacionais, as autoridades do governo vêm disseminando periodicamente ‘reformas fora 

do lugar’, que não correspondem às condições locais, dizem eles. E citam, como exemplo, a 

implantação do ensino técnico industrial, com a assessoria da Comissão Brasileiro-Americana 

de Ensino Industrial (CBAI), nos anos 1940 e 1950; a renovação da educação primária pelo 

Programa de Assistência Brasileiro-Americana ao Ensino Elementar (PABAEE), nos anos de 
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1950 e 1960; a reforma da universidade, por meio dos acordos MEC/USAID, nos anos de 

1960 e 1970; e os convênios MEC-BIRD, nos anos de 1980 e 1990, quando se investiu no 

ensino  fundamental  em detrimento  do  ensino  superior  público  “sob o  argumento  de  que 

ofereceria melhor taxa de retorno econômico” (FRIGOTTO e CIAVATTA, 2004, p.12-13). 

Nos anos 1990, a reforma nos ensinos médio e técnico forma-se também ‘coroada’ com os 

investimentos do BIRD e BID.

Dois aspectos são destacados por Frigotto e Ciavatta (2004), no que se refere à 

cultura educacional no Brasil. Segundo eles, por um lado, há “a dificuldade de lidar com o 

trabalho no  seu sentido formativo,  criador  de cultura  e  de aperfeiçoamento humano,  que 

supere as  relações  de exploração e  geração da pobreza  em que  a  população brasileira  se 

debate”, por outro lado, há uma intervenção externa, ‘brutal’, “mas consentida e associada, 

permanente e insidiosa por meio de recursos e de ideologias que interferem nos possíveis 

processos  autônomos  de  melhoria  dos  rumos  da  educação”  (p.  13-14).  Acrescentam que 

mudanças  só  são  possíveis  em  um  processo  de  lutas  concretas,  pois  é  no  terreno  das 

contradições  do  sistema  capitalista  e  da  forma  específica  em  que  elas  se  produzem  na 

sociedade brasileira que é possível vislumbrarmos as possibilidades de políticas educacionais 

na perspectiva da escola unitária e politécnica (p. 12-13).

A reestruturação na formação profissional, proposta na década de 1990 no Brasil, 

traz como corolário a reforma – mesmo que indireta – na formação em nível superior em 

instituições técnicas  que possuíam tradição na formação profissional  de  nível  médio e  se 

inserem rapidamente no nível superior, e tem-se, na verdade, a contenção na demanda e novas 

alternativas para a oferta de cursos superiores, principalmente nas antigas escolas técnicas, 

transformadas em CEFETs. 

A  reforma  nos  CEFETs  mantém-se  diretamente  ligada  às  políticas 

mercadológicas,  às  quais  se  atrela  a  formação  do  trabalhador.  Lima  Filho,  ao  analisar  a 

Reforma no CEFET – PR, diz que

Uma das principais funções da reforma é a de propiciar uma alternativa ao ensino 
superior. Esta função contendora é buscada pela oferta dos cursos pós-médios para a 
formação de tecnólogos. A reforma, ao mesmo tempo em que redireciona a demanda 
para estes cursos, vincula às necessidades imediatas do mercado a oferta de cursos, a 
flexibilização  de  currículos  e  a  própria  organização  e  gestão  das  instituições 
educacionais (LIMA FILHO, 1999a, p. 191).

E acrescenta:

Estas mudanças definem um ‘nova’ institucionalidade para a educação profissional e 
para  o  ensino  superior,  pois  contemplam  desde  a  redefinição  das  estruturas 
organizacionais  das  instituições,  os  níveis  e  modalidades  de  ensino,  a  oferta  de 
cursos até a organização curricular. O modelo universitário e os atuais cursos de 
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graduação são questionados e  paralelamente inicia-se a  constituição de um novo 
modelo,  voltado para  uma maior  aproximação com o mundo empresarial  e  com 
estatuto diferenciado do sistema universitário tradicional (p. 192).

O Decreto 2.208/97 estabeleceu três níveis para a educação profissional: o básico, o técnico e 

o tecnológico. “A educação profissional compreende os seguintes níveis: I - básico: destinado 

à qualificação 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” (Artigo 3º). 

Quanto à questão da equiparação dos cursos tecnológicos, com os cursos de nível 

superior,  o  Decreto  já  os  qualificava  desta  forma,  e  também  já  poderia  ser  prevista  a 

multiplicidade  de  cursos  que  iriam  ser  criados  para  se  atender  aos  diversos  setores  da 

economia.  “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” (Artigo 10, grifo meu). 

E o próprio MEC admite que os cursos superiores de tecnologia “vieram responder à demanda 

por preparação, formação e aprimoramento educacional e profissional, numa situação em que 

os indivíduos não podem ou não querem dispensar quatro ou cinco anos para cursarem uma 

graduação convencional” (BRASIL, MEC, Cursos tecnológicos, 2004). 

Outro aspecto que merece destaque nesta análise se refere  à terminalidade dos 

cursos em etapas modulares,  bem como o aproveitamento de estudos intermediários.  “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” (Artigo 11). “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” (Artigo 11 - Parágrafo único).

Mesmo que a abrangência do Decreto  2.208/97 não se restringisse à rede federal 

de educação tecnológica, a edição da Portaria  646/97, menos de um mês após a edição do 

Decreto,  deixa  clara  a  preocupação do  MEC em constituir  nesta  Rede um modelo  a  ser 

seguido. “As instituições federais de educação tecnológica deverão se constituir em centros 

de referência, inclusive com papel relevante na expansão da educação profissional, conforme 

previsto no Art. nº 44 da Medida Provisória nº 1.549-29, de 15 de abril de 1997” (Artigo 11).
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.  A implantação,  na  rede  federal,  deveria  se  dar  em quatro  anos,  podendo ser 

prorrogado por mais um ano (Portaria  646, artigo 1º e § 3º do artigo 1º). De acordo com esta 

Portaria, o plano de implantação iria

prever o incremento da matrícula na educação profissional, mediante a oferta de: I - 
cursos  de  nível  técnico,  desenvolvidos  concomitantemente  com o ensino  médio, 
para alunos oriundos de escolas dos sistemas de ensino; II - cursos de nível técnico 
destinados a egressos de nível médio, por via regular ou supletiva; III - cursos de 
especialização e aperfeiçoamento para  egressos  de cursos  de nível  técnico;  IV - 
cursos  de  qualificação,  requalificação,  reprofissionalização  de  jovens,  adultos  e 
trabalhadores em geral, com qualquer nível de escolarização (Artigo 2º).

Este incremento nas matrículas deveria estar voltado para as demandas do setor produtivo, 

preocupação do MEC, fato perceptível no artigo 9º. “As instituições federais de educação 

tecnológica  implantarão,  em  articulação  com  a  SEMTEC  e  com  os  órgãos  de 

desenvolvimento econômico e social dos Estados e Municípios, mecanismos permanentes de 

consulta  aos  setores  interessados  na  formação  de  recursos  humanos,  objetivando:  I  - 

identificação  de  novos  perfis  de  profissionais  demandados  pelos  setores  produtivos;  II  - 

adequação da oferta de cursos às demandas dos setores produtivos” (Portaria 646/97).

Por meio de leis, decretos, portarias, os cursos tecnológicos passam a figurar no 

cenário nacional como uma alternativa ao nível superior. Na mesma linha desenvolvida por 

Lima Filho (2002; 2003), quando analisa os efeitos da reforma da educação profissional no 

CEFET-PR, Oliveira, M. A. (2003), analisa os efeitos desta Reforma, no CEFET-MG. Para 

ela, o processo de desmantelamento que ocorreu no CEFET-MG após a Reforma, pode ser 

generalizado  para  o  conjunto  dos  CEFETs.  Segundo  esta  autora,  instituiu-se  a  educação 

tecnológica,  mas  as  dificuldades,  inclusive  de  conceituação,  persistiram.  O  conceito  de 

educação tecnológica se vincula à “articulação entre ensino médio e profissional e, ainda, aos 

princípios ligados à omnilateralidade da formação humana; à interlocução entre a formação 

para a cidadania e a capacitação profissional; a uma visão de tecnologia que ultrapasse o 

reducionismo da  sua  aplicação  prática;  à  consistência  teórico-conceitual  integrada  a  uma 

prática efetiva e eficiente” (OLIVEIRA, M. A. 2003, p. 27).

Se por um lado tem-se a defesa veemente da educação tecnológica nas políticas 

educacionais e a expansão rápida dos cursos de tecnologia, contraditoriamente há autores, 

como Oliveira  M.  A.  (2003),  que  afirmam sobre  a  extinção  da  educação tecnológica:  “a 

reforma  da  educação  profissional  vem  provocando  a  extinção  da  educação  tecnológica, 

reduzindo-a a um simples treinamento para execução de tarefas simples, rotineiras, mesmo 

que  informatizadas  e,  negligenciando a  formação tanto técnico-científica,  quanto a  sócio-
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histórica, capazes de inserir, criticamente, o trabalhador no mundo societário produtivo” (p. 

87).  Para esta  autora,  a  concepção de educação tecnológica,  elaborada coletivamente pela 

comunidade  dos  CEFETs,  embasa-se  nos  princípios  fundados  na  tradição  marxiana  e 

gramsciana. A educação tecnológica que se constitui após a reforma da educação profissional 

perde esta concepção que a embasava.

Conforme salientado anteriormente, a revogação do Decreto 2.208/97 se deu com 

a edição de outro decreto, o 5.154/04. Esta revogação era um compromisso de campanha do 

presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, mas utiliza-se aqui a expressão adotada 

por Rodrigues (2005) “para cobrir um santo, descobriu-se outro” (p. 01). Para este autor, o 

Decreto  5.154/04  “mostra-se  bastante  adequado  à  característica  mais  importante  do  atual 

padrão  de  acumulação:  a  flexibilidade  [...]  o  novíssimo  decreto  flexibiliza  ainda  mais  a 

possibilidade de  relacionamento entre  o  ensino médio e  a  educação profissional  de  nível 

técnico  [...]  o  novíssimo decreto  parece  apenas  vir  para  acomodar  interesses  em conflito 

como,  aliás,  fizera  a  lei  7.044/82”47 (p.  01).  E,  ironizando  também a  edição  do  Decreto 

2.208/97 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso (sem seguir os debates que estava sendo 

travados), Rodrigues (2005) afirma que “o presidente Lula, também neste aspecto, segue as 

lições do professor FHC [...] um decreto presidencial, agora eletronicamente assinado, parece 

ser o meio mais adequado de conciliar (ou desrespeitar) interesses” (p. 02).

O artigo 1º deste Decreto prevê, em seu inciso I, a “formação inicial e continuada 

de trabalhadores”. Sendo trabalhadores, freqüentariam os cursos diurnos, tendência crescente 

vista  nos  Censos  1999 /  2003,  conforme será  apresentado no  capítulo  três.  O inciso  III, 

também  do  artigo  1º,  prevê  “educação  tecnológica  de  graduação  e  de  pós-graduação”. 

Rodrigues (2005) questiona se já existe uma série de regulamentações para a graduação e pós-

graduação, porque o novo decreto trataria destes assuntos? Estar-se-ia caminhando no país 

para em breve se ter regulamentações para doutorado profissional ou tecnológico? Questiona 

ele. 

A  modularização  e  a  segmentarização  da  educação  profissional,  presentes 

(continuadas)  neste  novo decreto,  prometem enfrentar  o  problema do  desemprego com o 

discurso da ‘empregabilidade’. Na verdade, apenas tem-se o reforço da dualidade educacional 

– que é milenar –, segundo Rodrigues (2005) – anterior ao modo de produção capitalista e 

que,  por  isto  mesmo,  o  que  precisa  ser  feito  urgentemente  é  retomar  o  debate  sobre  a 

educação politécnica (p. 09). 

47 Lei  que “reestrutura” a  5.692/71,  no que se  refere  à  profissionalização obrigatória  no ensino médio.  Cf. 
capítulo 1. 
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Analisam  também  o  Decreto  5.154/04  os  autores  Frigotto,  Ciavatta  e  Ramos 

(2005a), que, retomando o primeiro projeto de LDB apresentado à Câmara de Deputados em 

1988, afirmam que, ao longo do processo de aprovação da LDB 9.394/96 até a edição do 

Decreto  2.208/97 e da Portaria 646/97, houve um distanciamento do projeto inicial que, em 

seu artigo 38, previa: “a educação escolar de 2º grau será ministrada apenas na língua nacional 

e  tem  por  objetivo  propiciar  aos  adolescentes  a  formação  politécnica  necessária  à 

compreensão teórica e prática dos fundamentos científicos das múltiplas técnicas no processo 

produtivo” (Brasil,  1991,  apud  FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005a,  p.  03).  Esta 

formação profissional,  integrada  à  formação geral  nos  seus  múltiplos  aspectos  científico-

tecnológicos  e  humanísticos  sinalizada  no  projeto  inicial,  foi  substituída  por  formas 

aligeiradas de educação profissional em função das alegadas necessidades do mercado, dizem 

eles.

Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a), o Decreto  5.154/04  é um documento 

híbrido e com contradições, em função do conjunto de disputas internas na sociedade, nos 

estados, nas escolas e este precisa ser compreendido como tal, neste contexto de disputas. 

Para eles, “ou interpretamos o Decreto como um ganho político e, também, como sinalização 

de mudanças pelos que não querem se identificar com o status quo, ou será apropriado pelo 

conservadorismo, pelos interesses definidos pelo mercado” (p. 04). A possibilidade do retorno 

da oferta do ensino médio, integrado ao técnico, é um elemento positivo no Decreto 5.154/04. 

Há possibilidade de se  resgatar,  mesmo com todas as  contradições já  assinaladas,  a  base 

unitária  do  ensino  médio,  “que  comporte  a  diversidade  própria  da  realidade  brasileira, 

inclusive possibilitando a ampliação de seus objetivos, como a formação específica para o 

exercício de profissões técnicas” (p. 12). Seria a retomada do ideário da politecnia, na qual o 

objetivo  da  educação  profissional  não  se  pautaria  pelos  interesses  do  mercado,  “mas 

constituir-se-ia numa possibilidade a mais para os estudantes na construção de seus projetos 

de vida, socialmente determinados, possibilitados por uma formação ampla e integral” (p. 11).

No  que  se  refere  à  educação  tecnológica,  o  Decreto  5.154/04,  prevê  sua 

regulamentação “no que concerne aos objetivos, características e duração, de acordo com as 

diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação” (Artigo 5º). 

No entanto, é preciso salientar que a estrutura expansionista percebida dos centros federais de 

educação  tecnológica  é  um  elemento  decisivo  na  caracterização  dos  tecnológicos  como 

alternativa para o ensino superior e, sendo estas instituições o berço dos cursos tecnológicos 

no Brasil,  é preciso indagar, como apontam Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a),  quais as 

funções destas instituições e a que projeto de sociedade atendem. A cefetização maciça das 
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antigas  escolas  técnicas,  após  1997,  a  quase  extinção  dos  cursos  técnicos  integrados  e  a 

expansão dos cursos tecnológicos nos levam a concluir, concordando com os autores acima, 

que  “os  cursos  superiores  de  tecnologia  passariam a  exercer  o  papel  dos  antigos  cursos 

técnicos de nível  médio,  enquanto o nível  técnico cumpriria  o  papel  de formar operários 

qualificados” (p. 19). 

A afirmação acima pode ser  comprovada pela  fala  da  coordenadora  do ensino 

médio  do  CEFET-PR.  Em entrevista  (maio/2005),  ela  afirma  que  a  retomada  do  ensino 

médio, integrado ao técnico a partir de 2006 no CEFET-PR, se dará, provavelmente,48 apenas 

nas  unidades  do  interior,  onde  o  número  de  cursos  de  tecnologia  é  menor  e  em  áreas 

diferentes das áreas nas quais são ofertados os cursos de tecnologia: os coordenadores dos 

cursos de tecnologia temem que os egressos dos cursos técnicos concorram no mercado de 

trabalho, e isso provoque um esvaziamento nos cursos de tecnólogos (Entrevista 249). Desta 

forma, os dois níveis de ensino – médio e superior – fariam o que Frigotto, Ciavatta e Ramos 

(2005a) afirmam fazer os cursos de formação de tecnólogos: aliviar a pressão sobre o nível 

superior, formando profissionais de nível intermediário. 

Para concluir, é preciso afirmar que este Decreto 5.154 de 20 de julho de 2004, 

que revogou o Decreto 2.208/97, passou por oito minutas até chegar à sua versão final. E, 

mesmo trazendo a possibilidade do retorno da oferta integrada do médio ao técnico, este 

Decreto trouxe embutidas as contradições, deixando claro que a definição e a condução da 

política educacional dependerão fundamentalmente de ação das instituições da sociedade civil 

organizada. Este decreto mantém as contradições explicitadas nos debates sobre a revogação 

do  2.208/97  e  adota  um  viés  conservador,  na  medida  em  que,  apesar  de  restituir  a 

possibilidade  de  integração  do  ensino  médio  com  a  educação  profissional,  mantém  as 

alternativas concomitante e subseqüente instituídas pelo decreto anterior, que expressam a 

dualidade estrutural da educação brasileira (SINDOCEFET-PR, 2005).

Esta  contradição  se  reforça  com a  edição  do  Decreto  5.159/05.  Este  Decreto, 

editado  cinco  dias  após  o  Decreto  5.154/05,  aprova  a  estrutura  regimental  e  o  quadro 

demonstrativo dos cargos em comissão e das funções gratificadas do Ministério da Educação. 

Nesta nova estrutura regimental do MEC está a criação da Secretaria de Educação Básica 

(SEB) – e a conseqüente inserção do ensino médio nesta Secretaria e a criação da Secretaria 

de  Educação  Tecnológica  SETEC  que  substitui  a  SEMTEC,  anterior  e,  obviamente,  a 

48 Foi constituída, no CEFET-PR, uma comissão para elaborar as diretrizes para a implantação do ensino médio 
integrado, a partir de 2006; nos debates preliminares há a indicação de que os cursos técnicos e os de tecnólogos 
sejam implantados em áreas diferentes.
49 Coordenadora de Ensino Médio e de Cursos de Qualificação do CEFET-PR.
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separação institucional dos ensinos médio e técnico. Esta é a nova lógica institucional do 

MEC, que os educadores continuam insistindo em compreender.

Esta mesma contradição pode ser percebida com a edição do Decreto 5.225/04, 

que  eleva  os  CEFETs  à  categoria  de  instituições  de  nível  superior,  mas  mantém  estas 

instituições com tripla vinculação. Vinculam-se à SEB, em função de ministrarem o ensino 

médio, à SETEC que fará a supervisão e a regulação dos cursos superiores de tecnologia 

(Artigo 18, § único, inciso I) e à SESU, que fará a supervisão e a regulação das licenciaturas e 

das  demais  graduações  (Artigo  18,  §  único,  inciso  II).  A  questão  das  licenciaturas  nos 

CEFETs, como elemento integrante deste modelo institucional proposto pelo MEC, é o que 

será tratado a seguir. 

2.2.3. A diversificação na oferta: a formação de professores nas instituições tecnológicas

Buscar as interfaces das políticas públicas para a rede de educação tecnológica, 

sem compreender a inserção desta Rede na formação de professores, é correr o risco de não se 

fazer uma análise consistente. É necessário compreender que razões levam uma instituição de 

ensino  com  tradição  em  atuação  na  área  tecnológica,  caminhar  na  área  de  formação  de 

professores. Para isto é preciso retomar os caminhos, desde 1997, quando foi aprovada a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96).  Como já visto,  a  educação 

brasileira passou a ser vista, a partir de 1997, sob nova perspectiva. Com a promulgação da 

LDB 9.394/96, novas propostas foram pensadas, projetos políticos pedagógicos elaborados. 

Caracterizamos a educação como um sistema amplo por compreender a Educação 

Básica:  a  formação da criança –  Educação Infantil;  a  formação do  adolescente  –  Ensino 

Fundamental;  a  formação  do  jovem  –  Ensino  Médio.  Caracterizamos  também  como 

contraditório,  por  termos  o  adolescente  ainda  se  alfabetizando,  o  adulto  buscando  uma 

escolarização,  que  já  deveria  estar  concluída,  os  organismos  internacionais  definindo  os 

investimentos a serem feitos.

O Banco sabe que, devido ao princípio geral de que os recursos são escassos, todo 
país deve alocar recursos públicos da educação superior e técnica para a educação 
básica, e utilizar sua capacidade limitada de subsídio exclusivamente àqueles alunos 
que,  estando  capacitados  para  aprender,  não  podem pagar  por  sua  educação.  O 
Banco  sabe  que isto satisfaz também o objetivo de reduzir a pobreza, porque os 
pobres mal podem freqüentar o ensino de primeiro grau, e nele se concentrarão os 
recursos, e porque o Banco sabe que o principal recurso dos pobres é sua capacidade 
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de trabalho que aumenta com a educação. (CORAGGIO, 1996, p, 100. Grifo do 
autor)

Desta forma, é impossível pensar a escola sem inserir neste contexto a formação 

do professor.  Para uma escola flexível,  ter-se-ia  uma formação docente,  também flexível. 

Exige-se hoje mais flexibilidade no trabalho e “à flexibilidade no trabalho deve corresponder, 

evidentemente, a flexibilidade educacional” (SCHEIBE, 1992 p. 40). Emerge, neste contexto, 

um novo perfil  e um novo conceito de qualificação que vai além do simples domínio de 

habilidades motoras e disposição para cumprir ordens. É preciso não só conhecer, mas saber 

aprender. 

A  reforma  do  Ensino  Médio  e  da  educação  profissional  apontou  para  uma 

formação  onde  os  conteúdos,  sem  serem  desprezados,  deveriam  ser  contextualizados, 

possibilitando ao educando a construção do seu próprio conhecimento.  Por outro lado, os 

conhecimentos construídos deveriam possibilitar ao educando a aquisição de competências 

voltadas  para  o  mundo  do  trabalho.  Como  salienta  Berger  (2000),  “a  idéia  é  ter  uma 

diversificação  no  processo  para  chegar  a  resultados  comuns,  que  são  um  conjunto  de 

habilidades e conhecimentos indispensáveis a todo aquele que termina a Educação Básica, da 

qual o Ensino Médio faz parte”.

Deve-se,  como  afirma  Gomes  (1998),  diversificar  os  currículos,  e  ensinar  a 

aprender.  As  novas  tecnologias,  diz  ele,  não  abolem a  divisão  do  trabalho,  mas  exigem 

pessoas mais ativas, para carreiras mais flexíveis. No segundo caso, quanto mais heterogênea 

a clientela, que chega ao ensino médio, maior cuidado se deve ter para que os currículos 

sejam significativos para a sua realidade. Para Gomes, isso não significa que se deve restringir 

ao ‘cosmos’ particular do educando, mas sim abrir caminhos para perspectivas mais amplas. 

“A diversificação curricular pode ser uma pluralidade de caminhos para pessoas e grupos 

diferentes  alcançarem  certos  objetivos  comuns”  (GOMES,  1998,  p.  31).  Outro  fator 

importante a ser observado é a diminuição das matrículas no ensino profissionalizante e a 

possibilidade do aligeiramento da formação.

O declínio proporcional das matrículas nos cursos profissionalizantes, que englobam 
os cursos de aprendizagem e de suplência profissionalizante, mostra que a esse nível 
de Ensino Supletivo vem sendo dada pouca importância,  e que sua revitalização 
pode representar um avanço significativo nos níveis de escolarização da população 
jovem e adulta.  Tendo em vista que essa população já  se encontra em idade de 
participar  do  mercado  de  trabalho,  a  suplência  pela  via  dos  cursos 
profissionalizantes pode se constituir um meio efetivo de, a um só tempo, elevar o 
nível  de  escolarização  da  população,  dando-lhes  maiores  chances  de  renda  e 
emprego (INEP, 2000, p, 35).
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Esta atuação concreta deve ser subsidiada por uma formação profissional. Mesmo 

havendo indicativo das grandes empresas, de formarem seus próprios profissionais, no Brasil, 

cerca de  80% das empresas são de  pequeno e  médio porte,  não possuindo recursos  para 

qualificação de seus empregados e, conseqüentemente, dependendo de um trabalhador apto 

para o mercado. 

Assim, módulos pré-profissionalizantes e profissionalizantes articulados à educação 
geral  nos  currículos  podem  ser  uma  solução  promissora  [...]  É  preciso  a 
complementação entre os setores público e particular,  com o primeiro atendendo 
especialmente os alunos de baixo  status sócio-econômico. [...] Os dados indicam 
que adolescentes, jovens e adultos, em diferentes momentos da sua trajetória escolar, 
integram-se  à  população  economicamente  ativa.  Nestes  momentos  pode  haver 
concomitância  do  estudo  e  trabalho  ou  abandono  dos  estudos,  com  ou  sem 
reingresso posterior na escola (GOMES, 1998, p. 32-33). 

As instituições da rede federal de educação tecnológica são, originalmente, escolas de ensino 

médio  integrado  ao  técnico  e  entendem  que  uma  das  maiores  exigências  do  mundo 

globalizado é a qualificação para o trabalho. Segundo o MEC,

muitas das escolas técnicas federais  evoluíram  para se tornar Centros Federais de 
Tecnologia (CEFETs),  com cursos de ensino médio,  especialização,  graduação e 
pós-graduação. No entanto, está em curso um amplo processo de reforma do ensino, 
de modo a adaptar as instituições de ensino técnico de nível médio aos objetivos de 
reestruturação produtiva e de “flexibilização” das relações de trabalho, através de 
uma  segmentação  dos  cursos  em  médio  e  profissionalizante  em  sistemas  de 
módulos. (MEC, 1996, apud, CIAVATTA, 1998, p. 124, grifo meu).

Se, na concepção do MEC, a transformação das escolas técnicas e agrotécnicas, 

em  CEFETs,  faz  parte  de  uma  processo  de  ‘evolução’,  esta  passa  a  ser  uma  condição 

‘natural’: as instituições são criadas, crescem e evoluem galgando um novo status, passando a 

ser mais importantes do que eram anteriormente. Esta concepção é que sustenta justificativas 

de transformação de CEFETs em universidades tecnológicas. A flexibilização e a autonomia 

são outros elementos que sustentam as justificativas das universidades tecnológicas.

Acredita-se assim que,  para atender  a  flexibilidade  no mercado,  a  formação e 

conseqüentemente a escola, devem também serem flexíveis. “Compreendido o trabalho como 

todas  as  formas de  ação  do  homem para  transformar  a  natureza  e  as  relações  sociais,  é 

necessário eleger o mundo do trabalho como ponto de partida para a proposta pedagógica da 

escola comprometida com os interesses do trabalhador.” (KUENZER, 1985, p. 191). Mas que 

interesses  são  estes?  O  Estado,  ao  definir  políticas  de  formação  profissional  e  buscar  o 
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aumento de vagas nos cursos de formação de professores, amplia o acesso ao ensino superior 

qualitativamente ou apenas quantitativamente?

Segundo a ANFOPe, 

As reformas educativas levadas a  efeito em nosso país e nos países da América 
Latina  desde  o  final  da  década  de  70,  com  o  objetivo  de  adequar  o  sistema 
educacional ao processo de reestruturação produtiva e aos novos rumos do Estado, 
adquire  em  nosso  país  feições  próprias.  O  projeto  do  governo  atual  vem 
configurando-se numa privatização predatória e de desnacionalização da economia, 
tornando o país mais vulnerável às crises externas e mais dependente do fluxo de 
capitais provenientes das potências estrangeiras (ANFOPe, Carta de Brasília, 2000, 
p, 5). 

A constituição dos CEFETs processou-se bastante afinada com as questões ligadas ao mundo 

do trabalho. E o Estado, ao definir políticas educativas e reformas educacionais, transforma a 

adesão a elas no caminho para o financiamento das instituições. Este vínculo com o mundo do 

trabalho vem ao encontro das diretrizes definidas pelo Banco Mundial.

Em conseqüência, não seria de estranhar que sua proposta básica para o sistema 
educativo consista em (até onde for possível) deixar a atividade educacional à mercê 
do  mercado  e  da  concorrência  para  que  a  interação  entre  consumidores  e 
fornecedores  de  serviços  educacionais  defina  a  quantidade  de  educação,  seus 
conteúdos e pedagogias, suas formas de estruturação, em que áreas e a que preços 
deve ser oferecida. (CORAGGIO, 1996, p, 103) 

Na sociedade capitalista,  ‘globalizada’, neoliberal,  competitiva, polivalente,  em 

diferentes  debates  travados  sobre  a  questão  do  trabalho,  esta  categoria  foi  considerada 

secundária.  No entanto,  como visto  anteriormente,  este  é  um grande equívoco,  visto  que 

pensar o fim do trabalho em uma sociedade produtora de mercadorias é ignorar as mudanças 

que vêm ocorrendo no mundo contemporâneo, seus significados  e conseqüências.   Como 

visto, para Antunes (2001), desregulamentação, flexibilização, terceirização, “bem como todo 

esse receituário que se esparrama pelo ‘mundo empresarial’”,  são expressões assumidas / 

defendidas por uma lógica da sociedade capitalista, onde é o capital  que vale,  e “a força 

humana  de  trabalho  só  conta  como parcela  imprescindível  para  reprodução deste  mesmo 

capital” (p.17). Isso se dá porque, segundo ele, o capital não é capaz de realizar sua auto-

valorização  sem  utilizar-se  do  trabalho  humano.  Ora,  para  que  o  trabalho  humano  seja 

utilizado  ‘adequadamente’,  o  Estado  assume  papel  de  regulador  e  ‘modernizador’,  mas 

afastando-se, contraditoriamente, das políticas sociais. Para Dourado (2001),

Nesse cenário, o processo de reforma do Estado no Brasil assentado em premissas 
de modernização, racionalização e privatização, tendo o mercado como portador da 
racionalidade sociopolítica conservadora, configura-se  pela minimização do papel 
do  Estado  no  tocante  às  políticas  públicas.  Tal  retomada  conservadora  agudiza, 
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ainda mais, o quadro em que se encontram as políticas públicas à medida que o 
Estado, patrimonial, ratifica novos mecanismos e formas de gestão subordinando-os, 
predominantemente, à expansão do capital (2001, p. 49).

Aqui  transparece  mais  uma  vez  a  complexidade  das  relações  entre  Estado  e  instituições 

voltadas para a formação de profissionais em nível superior.

Resgatar  a  discussão sobre formação,  articulando-a à  profissionalização constitui 
tarefa complexa. Embora muitos espaços e agências se predisponham à assumir a 
formação  em virtude  das  profundas  transformações  vivenciadas  pelo  mundo  do 
trabalho e da produção, resultantes das macropolíticas estabelecidas mundialmente e 
ainda do redimensionamento, automação e modernização do processo produtivo, o 
resultado, contraditoriamente, tem sido a redução de postos de trabalho, a exigência 
de  qualificação  e  formação  continuada,  cuja  implicação  mais  severa  tem sido  a 
tendência mundial de desemprego estrutural (DOURADO, 2001, p.55).

Este  ‘atender  às  condições  de  mercado’  vem sendo  combatido  por  diferentes 

autores, dentre eles Neves (2000). Segundo ela, o Brasil é considerado como uma das maiores 

economias industriais  do mundo contemporâneo, e também vem absorvendo as mudanças 

qualitativas ocorridas mundialmente no trabalho e na sociedade, nas últimas décadas. Sendo 

assim, é preciso reforçar a natureza teórico-prática da sua educação escolar, se quer formar 

intelectuais capazes de criar o conhecimento requerido para melhorar a qualidade de vida dos 

seus cidadãos e se integrar ativamente na nova divisão internacional do trabalho, e não apenas 

reproduzir a lógica do capital. 

A análise  deste  processo,  buscando compreender  as interfaces desta  formação, 

pressupõe a priori  a compreensão das políticas que a regulamentam. Para o MEC é preciso 

tentar, em especial, “recrutar e formar professores de ciências e de tecnologia e iniciá-los nas 

novas tecnologias” (MEC, UNESCO, 2001, p. 162): para os educadores é necessário buscar 

as interfaces desta formação, que se vincula ao próprio processo de cefetização. No processo 

de reformas educacionais, instauradas na década de 1990, a cefetização das escolas técnicas 

não abriu caminho só para a educação tecnológica. Para NEVES, 

Embora não explicitada pela política oficial, a reforma do ensino técnico reduz a 
escolarização  tecnológica  apenas  à  educação  de  nível  superior.  Através  de  um 
processo que se convencionou chamar de cefetização, o governo vem aumentando o 
número de CEFETs, por meio da criação de novos centros de educação tecnológica 
de nível superior e da transformação das escolas técnicas federais de 2º grau em 
centros tecnológicos de nível superior. [...] Em relação a esses centros, o governo 
pretende que, até o final da década, pelo menos um deles em cada unidade federada 
possa  servir  também de  centro  de  referência  para  toda  a  educação  profissional, 
notadamente  em  matéria  de  formação  de  formadores  e  desenvolvimento 
metodológico (NEVES, 2000, p. 190, grifo do autor).
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Na  verdade,  o  que  pudemos  verificar  é  que  as  antigas  escolas  técnicas  buscaram 

paulatinamente sua cefetização, criando os seus diferentes cursos de tecnologia. Para estas 

escolas,  a  transformação  em  CEFETs  asseguraria  maior  autonomia,  possibilidades  de 

ampliação e diversificação na oferta de cursos e maiores recursos, o que levava a cefetização 

a se transformar em um filão a ser alcançado. Em 1994, a Lei nº 8.948, de 08 de dezembro, 

dispôs sobre a instituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica no país. O Artigo 3º 

da referida Lei previu que

 
As atuais Escolas Técnicas federais, criadas pela Lei nº 3.552, de 16 de fevereiro de 
1959, e pela Lei nº 8.670, de 30 de junho de 1993, ficam transformadas em Centros 
Federais de Educação Tecnológica, nos termos da Lei nº 6.545, de 30 de junho de 
1978, alterada pela Lei nº 8.711, de 28 de setembro de 1993, e do Decreto nº 87.310, 
de 21 de junho de 1982. (BRASIL, MEC, Lei nº 8.948/94, Art. 3º). 

Os 5 parágrafos explicativos do Art. 3º definiam os critérios para a cefetização das Escolas 

Técnicas. Este artigo demonstra a quantidade de leis/decretos/pareceres com os quais  depara-

se ao se analisar as políticas públicas. A Lei nº 8.948/94 foi regulamentada pelo Decreto nº 

2.406, de 27 de novembro de 1997 (ANEXO 8). Este Decreto prevê que: 

Os Centros  de  Educação  Tecnológica,  públicos  ou  privados,  têm por  finalidade 
formar  e  qualificar  profissionais,  nos  novos  processos,  produtos  e  serviços,  em 
estreita  articulação  com  os  setores  produtivos  e  a  sociedade,  oferecendo 
mecanismos para a educação continuada. (BRASIL, MEC, Dec. 2.406/97, Art. 2º. 
Grifo meu)

e mostra as características básicas dos centros:

Os Centros de Educação Tecnológica têm como características básicas: I - oferta de 
educação profissional, levando em conta o avanço do conhecimento tecnológico e a 
incorporação crescente de novos métodos e processos de produção e distribuição de 
bens e serviços; II - atuação prioritária na área tecnológica, nos diversos setores da 
economia;  III  -  conjugação,  no ensino,  da  teoria  com a  prática;  IV -  integração 
efetiva da educação profissional aos diferentes níveis e modalidades de ensino, ao 
trabalho, à ciência e à tecnologia; 
V  -  utilização  compartilhada  dos  laboratórios  e  dos  recursos  humanos  pelos 
diferentes  níveis  e  modalidades  de  ensino;  VI  -  oferta  de  ensino  superior 
tecnológico diferenciado das  demais  formas  de  ensino  superior;  VII  -  oferta  de 
formação especializada, levando em consideração as tendências do setor produtivo e 
do  desenvolvimento  tecnológico;  VIII  -  realização  de  pesquisas  aplicadas  e 
prestação  de  serviços;  IX  -  desenvolvimento  da  atividade  docente  estruturada, 
integrando os diferentes níveis e modalidades de ensino, observada a qualificação 
exigida em cada caso; X - desenvolvimento do processo educacional que favoreça, 
de modo permanente,  a transformação do conhecimento em bens e serviços,  em 
beneficio da sociedade; XI - estrutura organizacional flexível, racional e adequada 
às suas peculiaridades e objetivos; XII - integração das ações educacionais com as 
expectativas  da  sociedade  e  as  tendências  do  setor  produtivo (BRASIL,  MEC, 
Decreto  2.406/97, Art. 3º. Grifo meu). 
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Fica  definido,  também,  no  Decreto  2.406/97  que:  “os  Centros  Federais  de 

Educação  Tecnológica,  criados  a  partir  do  disposto  na  Lei  n  º  8.948,de  1994,  e  na 

regulamentação  contida  neste  Decreto,  gozarão  de  autonomia  para  a  criação  de  cursos  e 

ampliação  de  vagas  nos  níveis  básico,  técnico  e  tecnológico  da  Educação  Profissional, 

definidos no Decreto n º  2.208, de 1997” (Artigo 8º). Já em 17 de maio de 2000, via Decreto 

3.462, é dada nova redação ao Art. 8º do Decreto  2.406/97, sendo acrescida a possibilidade 

de os CEFETs atuarem também na formação de professor: 

os Centro Federais de Educação Tecnológica, transformados na forma do disposto 
no art. 3o da Lei no 8.948, de 1994, gozarão de autonomia para a criação de cursos e 
ampliação  de  vagas  nos  níveis  básico,  técnico  e  tecnológico  da  Educação 
Profissional,  bem como para implantação de cursos de formação de professores  
para as disciplinas científicas e  tecnológicas50 do Ensino Médio e  da Educação 
Profissional (BRASIL, MEC, Dec. 3.462/00, Art. 1º. Grifo meu).

Com a aprovação do Decreto 3.462/00, os CEFETs passaram a elaborar os projetos para a 

criação das licenciaturas.  Vale ressaltar  que a  Secretaria  de Ensino Médio e  Tecnológico 

(SEMTEC) acenava com esta possibilidade e os CEFETs já estavam, assim, em processo de 

elaboração  de  projetos  para  a  implantação  e/ou  ampliação  de  cursos  de  formação  de 

professores. 

Este  era  um  momento  em  que  os  CEFETs,  escolas  técnicas  e  agrotécnicas 

estavam  envolvidos  nos  debates  para  implantação  das  reformas  do  ensino  médio  e  da 

educação  profissional  (Decreto  2.208/97),  bem  como  com  a  implantação  dos  cursos  de 

tecnologia.  As  instituições,  de  maneira  geral,  passaram  a  rever  suas  convicções,  novas 

propostas foram pensadas, projetos políticos pedagógicos elaborados. Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs), Reforma do Ensino Médio, Programa de Expansão do Ensino Profissional 

(PROEP)  foram  algumas  das  terminologias  que  passaram  a  figurar  neste  meio  e  cujo 

entendimento passou-se veementemente a buscar. 

Mesmo com estas licenciaturas em andamento, verificava-se que nos, debates e/ou 

publicações sobre formação de professores, a elas não se fazia referência. Para a Associação 

Nacional de Formação de Professores (ANFOPe), por exemplo, 

A formação do professor não se reduz a uma questão meramente técnica, à adoção 
de medidas isoladas sobre aspectos do problema. Entendemos também que boa parte 
dos  problemas relativos à  formação de professores não está  vinculada a  grandes 
proposições teóricas, mas dependem, sim, de medidas concretas que convertam em 

50 Disciplinas do núcleo comum, na área de Ciências da Natureza, e disciplinas de formação técnica.
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realidade  a  vasta  produção  teórica  no  campo  educacional  sobre  a  temática  da 
formação de professores (ANFOPe, 1999, p, 1).

No  entanto,  analisando  diferentes  documentos  publicados51 pela  ANFOPe, 

somente  um deles  fazia  referência  aos  cursos  nos  CEFETs.  No  Documento  Final  do  X 

Encontro em Brasília/2000, a Associação se posicionou a respeito das políticas do governo 

para formação de professor dizendo o seguinte: 

Destacam-se  ainda  no  quadro  dessas  políticas,  a  regulamentação  dos  Institutos 
Superiores de Educação e o processo de elaboração das Diretrizes Curriculares que 
fincará  as  bases  para  organização  curricular  dos  cursos  de  formação  dos 
profissionais da educação.
A regulamentação dos Institutos Superiores de Educação, pelo Parecer No. 115/99 
da Câmara de Ensino Superior do CNE, tal como alertava a ANFOPE em 98, deixa 
clara a concepção de formação de professores que permeia as propostas atuais, ao 
estabelecer que a preparação dos profissionais para atuar na educação básica dar-se-
á fundamentalmente em uma instituição de ensino, de caráter técnico - profissional. 
Com  essas  distinções,  e  mantendo-se  a  exigência  da  pesquisa  apenas  nas 
universidades,  institucionaliza-se  a  distinção  entre  universidades  de  ensino  e 
universidades de pesquisa, mantida no Plano Nacional de Educação elaborado pelo 
relator da Comissão de Educação e Cultura, reservando a formação dos quadros do 
magistério  para  os  Institutos  Superiores  de  Educação,  uma  instituição  de  5ª 

categoria,  segundo  a  própria  hierarquização  formulada  pelo  MEC  para  as  IES 
(ANFOPE, X Encontro Nacional, 2000, p, 7. Grifos do autor).

A Associação salientava, ainda, que as implicações desta forma de organização do 

ensino  superior  para  a  formação  dos  profissionais  da  educação  foram  anunciadas  e 

denunciadas pela área educacional, desde 1996. E também que a criação de novos cursos e 

instituições, específicos para a formação de professores, era parte da estratégia adotada pelo 

governo  brasileiro,  em  cumprimento  às  exigências  dos  organismos  internacionais, 

acrescentando que a reforma, no campo da formação de professores, cumpriria dois objetivos 

básicos,  que  se  vinculam  àqueles  debatidos  anteriormente  sobre  a  reforma  da  educação 

profissional: 

a) adequar as instituições formadoras e os conteúdos da formação aos objetivos da 
reforma da educação básica em curso ,  garantindo a aplicação dos princípios da 
reforma na sala de aula e na escola; 
b)  separar  a  formação  de  professores  da  formação  dos  demais  profissionais  da 
educação e da pós-graduação acadêmica.  No caso do Brasil,  é  preciso separar  a 
formação de professores do curso de Pedagogia, transformando-o exclusivamente 

51 Carta de Brasília, 1999; Carta de Caxambu, 2000; Carta de Manaus, 2000; Carta do Rio, 2000; Carta de 
Curitiba, 2001; Recomendações sobre diretrizes e linhas de ação para uma política nacional de formação dos 
profissionais da educação, s/d.; Posição da ANFOPe sobre a minuta de portaria do ministro da educação que 
altera a estrutura atual das licenciaturas, 1997; X Encontro Nacional – documento final; Plano Emergencial para 
o   Enfrentamento  da  Carência  de  Professores  no  Ensino  Médio,  2004;  Proposta  da   ANFOPE  para  o 
Encaminhamento da Discussão sobre Propostas Emergenciais no Interior da Comissão de Aperfeiçoamento de 
Profissional do Ensino Médio e Profissionalizante, 2004. Elementos para uma Política Global de Formação, 
Valorização e Profissionalização do Magistério, 2004.
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em bacharelado - um curso de excelência para formar exclusivamente profissionais 
da educação qualificados no campo da produção de conhecimento e/ou atuação em 
outros espaços profissionais. (ANFOPE, X Encontro Nacional, 2000, p, 7, 8. Grifos 
do autor).

Para se atingir estes objetivos, o MEC, via Secretaria de Educação Fundamental 

(SEF) (atualmente Secretaria de Educação Básica), propôs uma Rede Nacional de Formadores 

da  qual  participariam  os  21  Colégios  de  Aplicação  das  IES  públicas   e  cerca  de  sete 

Universidades,  para  o  desenvolvimento  de  ações  integradas,  entre  a  SEF  e  Instituições 

Formadoras,  visando permitir  a execução do Programa Parâmetros em Ação52.  Segundo a 

ANFOPe, 

Na busca de novos parceiros e novas instâncias formadoras, a articulação se deu 
diretamente com as escolas da educação básica (Colégios de Aplicação) e/ou com as 
Pró-reitorias de Graduação. Nessa iniciativa, fica clara a intenção de marginalizar e 
desarticular as Faculdades e Centros de Educação, como instituições formadoras de 
educadores,  que  se  constituíram  historicamente  como  centros  formadores  de 
professores, produtores de conhecimento, geradores de novas idéias e da crítica da 
educação, da escola e do ensino e das políticas moldadas pelas diferentes reformas 
educacionais. 
Nessa direção, vale a pena lembrar que recente Decreto 3.462/2000 estabeleceu  
que  os  CEFETs  terão  autonomia  para  implantação  de  cursos  de  formação  de  
professores para as disciplinas científicas e  tecnológicas do Ensino Médio e da  
Educação Profissional ((ANFOPE, X Encontro Nacional, 2000, p, 7. Grifos meu).

Se  nas  universidades  o  debate  sobre  a  formação  de  professor  não  incluía  as 

licenciaturas  nos  CEFETs,  é  preciso  salientar  também  que  a  maioria  dos  CEFETs  se 

vinculam53 à SETEC, no entanto, o órgão do MEC que regulamenta as licenciaturas é a SESu 

e, mesmo com a criação dos cursos de licenciaturas, a SEMTEC é quem assessorava, até 

2004,54 os  projetos  de  licenciaturas.  Sendo  assim,  a  SEMTEC  criou  o  Programa  de 

Articulação com os Sistemas de Ensino (PASE).  Em documentos enviado ao CEFET-GO / 

UNED-Jataí, em maio de 2000, a SEMTEC/PASE afirmava que a implantação da reforma do 

ensino médio, nas redes estaduais de ensino, necessitava do apoio da Secretaria  “contudo, 

52 “O programa Parâmetros em Ação tem como propósito apoiar e incentivar o desenvolvimento profissional de 
professores e especialistas em educação, de forma articulada com a implementação dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, dos Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, para a Educação Indígena e da 
Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos. [...]  Os Referenciais para Formação de Professores 
têm como finalidade orientar na formação de professores. Espera-se que com ele, sejam geradas reflexões por 
parte dos formadores de professores e seja usado no âmbito de gestão do sistema educativo e das instituições 
formadoras como subsídio para a tomada de decisões políticas. Eles refletem a temática que estão permeando o 
debate nacional e internacional de forma a construir um novo perfil profissional docente” (BRASIL, MEC, 2005).
53 “Com a Portaria 2.267/97, que dispôs sobre os critérios de apresentação de projetos pelas escolas técnicas 
federais,  visando  à  sua  transformação  em  CEFETs,  essa  rede  passou  a  ser  regida  por  um  conjunto  de 
instrumentos legais que, em alguns aspectos, conflitavam entre si”. A rede federal passou a ter dois conjuntos de 
CEFETs: os primeiros, instituídos antes de 1997, vinculam-se à SESU, e os demais à SETEC, e são designados, 
“de forma irônica como, respectivamente, cefetões e cefetinhos” (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005a, p. 20).
54 Esta vinculação foi alterada pelo Decreto 5.224/04.
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somente o apoio à rede estadual de ensino não garante o sucesso da reforma. É preciso atingir 

áreas que também têm suas implicações no resultado desejado para toda a educação básica, 

como é  o caso da  formação inicial  de  professores  em nível  superior.”  (MEC, SEMTEC, 

PASE, s/d, p. 01) 

Neste sentido, esclarecia-se,  no documento,  que a SEMTEC vinha trabalhando 

juntamente com a SESU e o Conselho Nacional  de Educação (CNE),  na formulação das 

diretrizes curriculares para os cursos superiores de formação de professores, “coerente com os 

fundamentos da nova educação básica”. (MEC, SEMTEC, PASE, s/d, p. 01) afirmando ainda 

que “nesse contexto, também os centros federais de educação tecnológica – CEFETs, a partir 

dos Decretos 2406/97 e 3462/2000, passaram a ter autorização para ministrarem cursos de 

formação de professores em nível superior prioritariamente nas áreas de ciências da natureza 

(biologia, física e química), matemática e suas tecnologias.” (Idem)

A equipe do PASE/SEMTEC dizia, por meio deste documento, que os CEFETs 

ofereceriam cursos prioritariamente  nas áreas acima especificadas. Já, o Art. 1º do Decreto n 

3.462/00  trouxe  que  estes  cursos  serão  “de  formação  de  professores  para  as  disciplinas 

científicas e tecnológicas do Ensino Médio e da Educação Profissional.” Para a equipe do 

PASE, a formação de professores nos CEFETs se caracteriza por “marcos diferenciais de um 

projeto  de  curso  de  formação  de  professores  com  foco  em  competências  de  outro 

especificamente voltado para estudos científicos e com foco em conteúdos” (p. 2).  Para a 

Equipe, sendo a instituição formadora também uma escola de educação básica, é possível se 

fazer a comparação

com o modelo de escola desejada para local de atuação dos futuros professores e 
refletir se há coerência entre o que é proposto e o que atualmente é realidade, ou 
seja,  se  a  instituição  e  seus  formadores  servirão  de  espelho  para  os  futuros 
professores, atendendo ao princípio da simetria invertida / homologia de processos, 
ou se ambos (instituição e formadores) ainda necessitam transformar-se, a fim de 
não reforçarem o padrão de ensino ‘faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço’ 
(MEC/PASE/SEMTEC, p. 02).

É sabido, que nos debates travados sobre a formação de professores no Brasil, o 

modelo de licenciaturas, como um apêndice aos cursos de bacharelado, vem sendo bastante 

criticado. O conhecido  esquema 3+1, no qual o aluno cursa três anos de disciplinas que o 

transformarão  em um  ‘pesquisador’  e  mais  um  ano  de  disciplinas  ‘pedagógicas’,  que  o 

transformarão em um ‘professor’, vem sendo rebatido veementemente. Em pesquisa realizada 

sobre a formação de professores na Universidade Federal de Goiás (UFG), ao se referir ao 

valor  das  licenciaturas,  Loureiro,  et  al. (1999)  disse  que  “a  formação  do  professor  na 
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universidade brasileira tem ocupado lugar secundário e, o que é mais grave, é tratada como 

algo inferior dentro dos próprios cursos onde se realiza a sua formação” (p. 17), e acrescentou 

que 

a licenciatura não é valorizada, recebe poucos incentivos, acarreta uma avaliação 
pejorativa daqueles que lidam com a formação de professores, uma vez que, para 
eles,  há  na  universidade  outras  atividades  consideradas  mais  nobres.  A 
desvalorização da atividade educativa presente na sociedade também se faz presente 
no interior da universidade (LOUREIRO, et al., 1999, p. 19).

No entanto, o que se tem presenciado é uma incorporação ‘às avessas’ do discurso 

defendido pelos educadores. O que, segundo Gentilli (1994), faz parte de uma política de 

cooptação do Estado. Segundo ele, “no fim dos anos 80 e, mais especificamente no início dos 

anos 90, começa a se evidenciar um processo de cooptação intelectual sem precedentes na 

América Latina” (p. 125). As universidades, bem como as associações de educadores, têm 

realmente despendido críticas ao atual modelo das licenciaturas. O Estado, incorporando estas 

críticas, lança mão de políticas educacionais que possibilitariam, segundo ele, a correção dos 

problemas. A criação dos Institutos Superiores de Educação (ISE), como locus específico para 

formação de  professor,  é  um dos elementos que confirmam esta  idéia.  Vale ressaltar,  na 

Resolução CNE/CP 1/99, que dispõe sobre os ISE, o artigo 2º que diz: “visando assegurar a 

especificidade  e  o  caráter  orgânico  do  processo  de  formação  profissional,  os  institutos 

superiores de educação terão  projeto institucional próprio de formação de professores, que 

articule os projetos pedagógicos dos cursos e integre” e o artigo 4º: “os institutos superiores 

de educação contarão com corpo docente próprio apto a ministrar, integradamente, o conjunto 

dos  conteúdos  curriculares  e  a  supervisionar  as  atividades  dos  cursos  e  programas  que 

ofereçam”.  Para  o  MEC,  a  formação  de  professores  deveria  se  dar,  assim,  em  meio  às 

especificidades, como se a construção do conhecimento se processasse também desta forma: 

a  criação  dos  Institutos  Superiores  de  Educação  com  a  finalidade  de  formar 
professores  em  nível  e  qualidade  superior  significa  retirar  as  licenciaturas  da 
condição  de  apêndice  dos  bacharelados  e  colocá-las  na  condição  de  cursos 
específicos, articulados entre si, com projetos pedagógicos próprios e com a política 
de formação de professores de cada instituição, explicitada no seu projeto global. 
(BRASIL, MEC/SESU, s/d, p. 1)

Pode-se afirmar,  então,  que nesta mesma linha encontra-se a Resolução CNE/CP 

01/02. O Art. 3º, Item II desta Resolução traz que a formação de professores, para atuar nas 

diferentes etapas e modalidades da educação básica, deverá observar princípios norteadores 

para o preparo do exercício profissional específico, devendo considerar “a coerência entre a 
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formação oferecida e a prática esperada do futuro professor” e acrescenta-se no Inciso ‘a’ que 

o  preparo  do  professor,  por  ocorrer  em lugar  similar  àquele  em que  vai  atuar,  demanda 

consistência entre o que faz na formação e o que dele se espera”. Desta forma, sendo os 

CEFETs instituições tradicionalmente de ensino médio e técnico, passariam a ser também um 

local apropriado  para se formar profissionais da educação e conseqüentemente assegurar, 

dentre  outras  reformas,  a  do  ensino  médio.  E  este  é  um  dos  vínculos  que  a  SEMTEC 

estabelece na formação de professores, nos CEFETs, considerando ser um caminho eficaz 

para o sucesso da reforma do ensino médio. Segundo ela,  

Considerando que a formação inicial  de professores desempenha papel  relevante 
para o sucesso da reforma do ensino médio, a equipe da SEMTEC responsável pela 
orientação direta às comissões dos cursos é otimista quanto aos resultados dos novos 
cursos de licenciatura ora implantados nos CEFETs, não apenas para atender a uma 
demanda por professores para o ensino médio, mas também como fator de melhoria 
da qualidade de toda a educação básica no país. (MEC, SEMTEC, PASE, s/d, p. 04) 

As  instituições  de  ensino  técnico  e  tecnológico  sem  terem ainda  digerido  as 

inúmeras propostas,  leis,  decretos,  resoluções,  pareceres que se  referiam de maneira  mais 

específica às reformas no ensino médio e profissional, bem como à cefetização das escolas 

técnicas,  passaram  a  elaborar  projetos  de  licenciaturas.  Não  houve,  nos  CEFETs,  a 

incorporação de todo o debate que se tem travado a respeito da formação de professor. Está 

claro  que  as  políticas  atuais  para  a  educação,  bem  como  todo  o  processo  de  reformas 

desencadeado  atualmente  não  se  desvincula  das  diretrizes  gerais  (im)  postas  ao  Brasil  e 

demais países da América Latina pelo Banco Mundial. No relatório para a Unesco/2001, a 

busca da especificidade e a atuação por ‘áreas de competências’ está explicitada e nele, fica 

claro que os cursos superiores não podem desvincular-se das necessidades da sociedade.

Dado  o  papel  crescente  desempenhado  pelo  saber  científico  e  tecnológico  na 
sociedade, indústria, trocas econômicas e na aplicação da pesquisa aos problemas do 
desenvolvimento humano, é extremamente importante que as instituições do ensino 
superior  mantenham um potencial  de  pesquisa  de  alto  nível  nas  suas  áreas  de  
competência.[...] nos países que têm especial necessidade de progredir no domínio 
da tecnologia, deve-se evitar que o ensino das ciências ceda a um academicismo 
estéril  e se feche numa torre de marfim. Também, pelo contrário, a qualidade da 
ciência não deve ser sacrificada a uma preocupação imediata pela produtividade, 
pois trata de um valor universal – a própria ciência – e de longo alcance. (MEC, 
UNESCO, 2001, p. 142)

As universidades, diz-se no Relatório, vêm concedendo mais espaço à formação científica e 

tecnológica dado à procura de especialistas para atenderem à demanda das tecnologias mais 

recentes, capazes de gerir sistemas cada vez mais complexos. E acrescenta-se: “como nada 
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leva a crer que esta tendência se inverta é preciso que as universidades continuem à altura de 

responder  à  procura,  adaptando  constantemente  os  novos  cursos  às  necessidades  da 

sociedade”  (p.  143).  Acredita-se  que,  ao  se  formar  professores  nos  CEFETs,  instituições 

consideradas como locus de competência tecnológica estariam assegurando a formação de um 

professor  mais  ‘cientista’  e  resgatando,  de  certa  forma,  uma  formação  mais  ampla.  Um 

professor  cientista-pesquisador  que  não  negue  à  educação  o  estatuto  epistemológico  de 

ciência, reduzindo-a a mera tecnologia.  As políticas de formação descaracterizam o professor 

como cientista e pesquisador da educação, função a ser exercida apenas por aqueles que vão 

atuar no ensino superior.

No Relatório está posto, ainda, que “nunca é demasiado insistir na importância da 

qualidade do ensino e, portanto, dos professores" (p. 158). Assim, melhorar a qualidade e a 

motivação dos  professores  deve  ser,  pois,  uma prioridade  em todos os  países.  E  para  se 

alcançar  esta  melhoria  e  motivação,  deve-se  melhorar  a  seleção,  ampliando  a  base  de 

recrutamento;  estabelecer  laços  mais  estreitos  entre  as  universidades  e  os  institutos  de 

formação de futuros professores do primário e do secundário; desenvolver os programas de 

formação contínua (p. 158-161).

Importa,  pois,  em  particular  nos  países  em  desenvolvimento,  remediar  as 
deficiências  do  ensino  das  ciências  e  da  tecnologia,  nos  níveis  elementar  e 
secundário,  melhorando a  formação  dos professores  destas  disciplinas.  O ensino 
profissional carece, muitas vezes, neste domínio, de professores qualificados, o que 
nada contribui para realçar o seu prestígio (p. 162). 

Se,  para  o  MEC,  a  formação  de  professores  deveria  se  deslocar  das  universidades  para 

institutos especializados, deveria estar vinculada aos espaços de atuação. É determinante o 

papel  da  ciência  e  da  tecnologia;  formar  professores,  nos  CEFETs,  seria  agregar  estes 

elementos. Pereira (1999), ao se referir aos currículos de formação de professores baseados na 

racionalidade técnica, afirma que eles se mostram inadequados à realidade prática profissional 

docente. Para ele, 

Parece consenso que os currículos de formação de professores, baseados no modelo 
da racionalidade técnica,  mostram-se inadequados à realidade prática profissional 
docente. As principais críticas atribuídas a esse modelo são a separação entre teoria 
e  prática  na  preparação  profissional,  a  prioridade  dada  à  formação  teórica  em 
detrimento da  formação  prática  e  a  concepção  da  prática  como mero  espaço  de 
aplicação de conhecimentos teóricos, sem um estatuto epistemológico próprio. Um 
outro equívoco desse modelo consiste em acreditar que para ser bom professor basta 
o domínio da área do conhecimento específico que se vai ensinar (p. 112).
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Segundo Pereira (1999), nas universidades brasileiras, esse modelo ainda não foi 

totalmente  superado,  pois  as  disciplinas  de  conteúdos  específicos  têm  precedido,  nos 

currículos,  as  de  conteúdo  pedagógico,  lembrando,  como  dito  anteriormente,  que  as 

licenciaturas estão atreladas a cursos de bacharelado. Para ele, no caso das demais instituições 

de  ensino  superior,  principalmente  nas  particulares  e  nas  faculdades  isoladas,  “é  a 

racionalidade  técnica  que,  igualmente,  predomina  nos  programas  de  preparação  de 

professores,  apesar  de  essas  instituições  oferecerem,  na  maioria  das  vezes,  apenas  a 

licenciatura e, conseqüentemente, de a formação docente ser realizada desde o primeiro ano” 

(PEREIRA, 1999, p. 112). Porém, um novo modelo, considerado por ele como alternativo, 

vem conquistando um espaço cada vez maior na literatura: o modelo da racionalidade prática, 

no qual a prática seria um espaço de criação e reflexão, e não apenas o locus da aplicação de 

um conhecimento científico e pedagógico. Esse modelo da racionalidade prática sinaliza para 

o equívoco da análise pragmática que vem sendo desenvolvida na sociedade e, em especial, 

na  educação.  A  certificação  de  professores,  por  competências,  mostrada  anteriormente, 

reforça a idéia do pragmatismo na educação, que pode ser contraposta pela idéia do concreto 

pensado que é produto da elaboração conceitual da intuição e da representação, do sujeito que 

conhece e pensa o real, da prática pensada com a razão (Marx, 1985).

Para  Pereira  (1999),  a  licenciatura  nos  CEFETs  representa,  assim,  um  novo 

caminho para estas instituições, pois trazem consigo a possibilidade de se poder diversificar 

os cursos numa busca desenfreada pela sobrevivência institucional. 

O novo ordenamento [da reforma tecnológica], além de trazer como conseqüência a 
perda  de  qualidade  –  efeitos  imediatos  da  redução  de  duração  dos  cursos  e  da 
secundarização  da  pesquisa  –  aprofunda  a  dualidade  no  sistema  educacional 
brasileiro. No ensino superior sugere e incentiva a diversificação entre instituições 
universitárias –  universidades  plenas  x  especializadas  por  campos  de  saber, 
universidades de pesquisa (centros de excelência) x centros universitários de ensino 
(colégios de terceiro grau) – e entre os cursos – cursos de graduação plena x cursos 
de curta  e  média duração,  tais  como os  cursos superiores  de tecnologia e  os  do 
ensino  regular,  repõem  a  histórica  orientação  tecnicista  para  a  primeira  e  o 
academicismo clássico para a segunda (LIMA FILHO, 1999, p. 199, grifo meu).

Até  o  mês  de  julho  de  2003,  dez  CEFETs  já  haviam  implantado  cursos  de 

licenciatura  nas  seguintes  unidades.  Amazonas,  Campos/RJ,  Ceará,  Goiás/Unidade 

Descentralizada de Jataí, Maranhão, Pará, Paraná/Unidade Descentralizada de Pato Branco, 

Piauí, Rio Grande do Norte e São Paulo (Brasil,  MEC, A formação docente55...,  2004). O 

55 Será utilizada,  para identificar a  referência  BRASIL, MEC, A formação docente nos centros federais de 
educação  tecnológica:  diagnóstico  sobre  a  oferta  de  licenciaturas  pelos  CEFETs.  Brasília,  jun./2004  a 
terminologia “A formação..., 2004”.
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CEFET-PR, oferece curso regular apenas na Unidade de Pato Branco, mas oferta o curso de 

complementação pedagógica para professores não licenciados, com grade curricular própria, 

organizada por temas (Quadro 2).

Quadro 2 

Temas curriculares, por carga horária – Unidade Curitiba do CEFET/PR – 2003

Temas Carga horária (nº de horas|)
Teórica Prática

Gestão 40 40
A Instituição como Organização 40 40
Profissão professor 30 30
Paradigmas da Educação 40 40
Dimensões da Ciência e da Tecnologia no Ambiente Educacional 40 40
Concepções psicopedagógicas do processo ensino-aprendizagem 80 100
Metodologia científica para as práticas de investigação no ensino 30 10
Total 300 300
Fonte: Projeto CEFET-PR, 1998 apud BRASIL, MEC, A formação..., 2004, p. 442.

A diferença entre as instituições foi um dos elementos detectados na pesquisa que 

identifica os CEFETs acima citados.  “Apesar de serem todas instituições federais de uma 

mesma rede, com trajetória histórica comum alvo de uma mesma política pública, os CEFETs 

apresentam diversas particularidades no que diz respeito aos cursos de licenciatura oferecidos 

e às dificuldades e de demandas apresentadas pelos sujeitos envolvidos nesses cursos” (A 

formação, 2004, p. 2).

Como reflexo da autonomia dos CEFETs,  há uma diferença grande no que se 

refere à carga horária dos cursos. O curso de Biologia do CEFET Campos tem uma carga 

horária de 4.480 horas (Quadro 3). Já o mesmo curso, no CEFET Pará, tem somente 2.960 

horas (Quadro 4). 
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Quadro 3

Estrutura curricular e carga horária correspondente, segundo os períodos -
Licenciatura em Biologia – CEFET Campos – 2003

Período Eixos Temáticos/Disciplinas Carga
Horária

(H)

1º

Núcleo Básico Formação e estrutura da vida na Terra
Trabalho experimental, segurança e primeiros socorros

140
80

Núcleo Instrumental Português instrumental I
Matemática instrumental I
Tratamento Estatístico de Dados

40
100
40

Núcleo Pedagógico
Contexto social: educação trabalho e tecnologia 60

Prática Pedagógica e
Atividades Acadêmico-científico-culturais

40
-

Total de Horas do Período 500

2º

Núcleo Básico Estados da matéria 240
Núcleo Instrumental Português instrumental II

Matemática instrumental II
40

100
Núcleo Pedagógico Contexto social: psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem 60
Prática Pedagógica
Atividades Acadêmico-científico-culturais

40
-

Total de Horas do Período 480

3º

Núcleo Básico Matéria em movimento
Estrutura e diversidade dos seres vivos

120
220

Núcleo Pedagógico Contexto social: educação no Brasil numa leitura sócio-Política
Contexto da instituição escolar: produção e gestão do conhecimento

40

40
Prática Pedagógica
Atividades Acadêmico-científico-culturais

40
-

Total de Horas do Período 460

4º

Núcleo Básico Estrutura da Matéria I 360
Núcleo Pedagógico Contexto da instituição escolar: organização e gestão Pedagógica da 

escola 60
Prática Pedagógica
Atividades Acadêmico-científico-culturais

40
-

Total de Horas do Período 460

5º

Núcleo Básico Energia e matéria em transformação
Microestrutura biológica: citoquímica

200
80

Núcleo Pedagógico Contexto da aula: organização e gestão de ambientes de
aprendizagem 60

Prática Pedagógica 
Estágio Curricular Supervisionado
Atividades Acadêmico-científico-culturais

60
100

-
Total de Horas do Período 500

6º

Núcleo Específico

Genética Básica
Bioquímica
Zoologia dos invertebrados
Biologia dos vegetais inferiores
Genética Molecular e Citogenética

80
120
80
60

100
Núcleo Pedagógico Contexto da aula: organização e gestão de ambientes de Aprendizagem 

de Biologia 40
Prática Pedagógica /
Estágio Supervisionado
Atividades Acadêmico-científico-culturais

60
100

-
Total de Horas do Período 640
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7º

Núcleo Específico

Embriologia
Histologia Geral
Zoologia dos vertebrados
Biologia dos vegetais inferiores
Ecologia
Imunologia

60
80
80
80
60
40

Núcleo Pedagógico Contexto da aula: organização e gestão de ambientes de
Aprendizagem em Biologia 40

Prática Pedagógica
Estágio Supervisionado
Atividades Acadêmico-científico-culturais

60
100

-
Monografia 40
Total de Horas do Período 640

8º

Núcleo Específico

Genética Evolutiva e de Populações
Anatomia e Fisiologia Animal
Anatomia e Fisiologia Vegetal
Parasitologia
Geologia e Paleontologia

80
80
80
60
80

Prática Profissional
Prática Pedagógica
Estágio Supervisionado
Atividades Acadêmico-científico-culturais

60
100
200*

-
Monografia 40
Total de Horas do Período 780

CARGA HORÁRIA TOTAL 4480
(*) Carga horária a ser cumprida ao longo do curso, sob a forma de seminários, palestras, congressos e outros.

Fonte: CEFET Campos 2001, apud BRASIL, MEC, A formação..., 2004, p. 344.

Quadro 4

Disciplinas por Módulo e carga horária correspondente –
 Curso de Licenciatura em Biologia – CEFET Pará – 2004

Disciplinas (LICENCIATURA EM BIOLOGIA) CH
Módulo  1:  Física  –  metodologia  e  prática  I,  Química  –  metodologia  e  prática  I,  Biologia  – 
metodologia e prática I, Matemática – metodologia e prática I, Compreensão da Função Social da 
Escola, Estatística, Histologia e Embriologia, Vivência da Prática Educativa

380

Módulo  2:  Física  –  metodologia  e  prática  II,  Química  –  metodologia  e  prática  II,  Biologia  – 
metodologia e  prática II,  Psicologia da Aprendizagem e do Desenvolvimento,  Língua Portuguesa, 
Anatomia Humana, Histologia e Embriologia, Vivência da Prática Educativa

380

Módulo 3: Filosofia das Ciências, Legislação e Diretrizes Educacionais, Micro Biologia, Fisiologia 
Humana, Zoologia I, Botânica I, Vivência da Prática Educativa

380

Módulo  4:  Metodologia  da  Pesquisa  Científica,  Didática,  Zoologia  II,  Botânica  II,  Ecologia  I, 
Vivência da Prática Educativa

360

Módulo 5: Educação Especial, Genética e Evolução, Zoologia III, Parasitologia, Ecologia II, Trabalho 
Acadêmico de Curso, Vivência da Prática Educativa

360

Módulo  6:  Optativa  I,  Optativa  II,  História  da  Biologia,  Cultura  e  Ética  Profissional,  Educação 
Ambiental, Trabalho Acadêmico de Curso (TAC), Vivência na Prática Educativa

340

Optativas: Educação para Jovens e Adultos, Políticas Públicas Educacionais no Brasil, BioQuímica, 
BioFísica, Língua Estrangeira (Inglês/Espanhol)
Vivências: Módulos I e II (40h adicionais distribuídos conforme o Plano de Curso), Módulos III e IV 
(160h  adicionais  distribuídas  conforme  o  Plano  de  Curso),  Módulos  V  e  VI  (180h  adicionais 
distribuídas conforme o Plano de Curso).

760

CARGA HORÁRIA TOTAL 2960
Fonte: Matrizes Curriculares, CEFET-PA, 2004 apud BRASIL, MEC, A formação..., 2004, p. 139.
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Na tabela 3 tem-se a carga horária total das licenciaturas nos CEFETs, acentuando-

se a carga horária dos conteúdos específicos e sua percentagem em relação à carga horária 

total  nos  cursos.  Verifica-se  que  a  carga  horária  específica  varia  de  40,9%,  no  curso  de 

matemática, nas UNEDs de Jataí (CEFET-GO) e Pato Branco (CEFET-PR) a 60,4%, no curso 

de geografia do CEFET-Campos/RJ.

Tabela  3-  Carga  horária  total  das  licenciaturas,  carga  horária  dedicada  aos  conteúdos 
específicos  e  sua  percentagem em relação  ao  total  do  curso,  por  área  de  conhecimento, 
segundo os CEFETs / UNEDs - Total - 2003

CEFETs 
/ UNEDs

                               Carga horária total (CH)  e carga horária de conteúdos especificos (CE)

Cursos de Licenciatura/Habilitação

Biologia Física Química Geografia Informática Matemática

CH CE
(%)
* CH CE

(%)
* CH CE

(%)
* CH CE (&)* CH CE

(%)
* CH CE (&)*

Amazonas 3.400 1880 55,3 - - - 3.200 1560 48,8 - - - - - - - -

Pará (**) 2.960 - - 2.960 - - 3.080 - 2.960 - - - - - 2.960 -

Maranhão 3.390 (**) - 3060 1800 58,8 3180 1830 57,5 - - - 3190 1570 49,2 2490 1320 53

Piauí (**) 3400 - - 3400 - - 3400 - - - - - - - 3400 -

Ceará - - - 3.420 1980 57,9 - - - - - - - - 3.440 1840 53,5
Rio 
Grande 
do Norte - - - 3186 1332 41,8 - - 3508 1472 42 - - - - -

Campos 4480 2440 54,5 4320 2600 60,2 4060 2420 59,6 3840 2320 60,4 - - - 3700 2120 57,3

São Paulo - - - 3.000 1800 60 - - - - - - - - - -

Pato 
Branco - - - - - - - - - - - - - 3630 1485 40,9

Jataí (**)  -  -  - 3225  -  -  -  -   -  -  -  -  -  - 3630 1485 40,9

(*) Percentagem da carga de conteúdos especificos (CE) em relação à carga horária total (CH) do curso
(**) Sem condições de calcular a percentagem

Fonte:Pesquisa Diagnóstica da oferta de formação docente inicial pelos CEFETs, 2003 apud BRASIL, MEC, A 
formação..., 2004, p. 54.

A proporção de alunos/professores também é bastante diversa, e, pelo fato de os 

professores atuarem indistintamente em todos os níveis de ensino – ensino médio, técnico, 

superior  tecnológico  e  superior  graduação  –,  “devido  à  falta  de  concursos  específicos,  é 

expressivo  o  número  de  professores  substitutos  nas  licenciaturas:  73,  nos  10  CEFETs” 

(BRASIL/MEC,  A  formação...,  p.  02).  Os  CEFETs  analisados  contavam,  no  primeiro 

semestre de 2003 com 370 professores nas licenciaturas e praticamente em todos os CEFETs 

o número de professores era insuficiente para os cursos existentes. Os professores “atuam no 
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nível superior sem usufruir dos salários e horários compatíveis com as funções que exercem” 

(p. 05). Os alunos e cursos estão distribuídos conforme quadro 5:

Quadro 5

Número de alunos matriculados, por área de conhecimento dos cursos de licenciatura, 
segundo os CEFETs/UNEDs – Total – 2003

CEFETs  e 
UNEDs

Número de alunos matriculados

Total

Cursos de Licenciatura
Biologia Física Ciências 

(1)
Ciências 
da 
Natureza

Geografia Informática Matemática Química

Total 1928 194 474 46 204 324 34 401 251

Amazonas 137 63 - - - - - - 74

Pará 317 62 57 - - 64 - 66 68

Maranhão 212 26 51 - - - 34 44 57

Piauí 179 43 40 - - - - 44 52

Ceará 140 - 68 - - - - 72 -

Rio Grande do 
Norte

145 - 71 - - 74 - - -

Campos - RJ 458 - - - 204 186 - 68

São Paulo 148 - 148 - - - - - -

Pato  Branco 
-PR

107 - - - - - - 107 -

Jataí - GO 85 - 39 46 - - - - -

(1) Curso transformado na Licenciatura em Física, sendo esses alunos os das turmas iniciais.
Fonte: Pesquisa Diagnóstico da oferta de formação docente inicial pelos CEFETs, 2003 apud BRASIL, MEC, A 
formação..., 2004, p.03.

Entre  os  alunos  pesquisados,  51,4% estava  trabalhando  na  época  da  pesquisa, 

21,0% já  tinham trabalhado anteriormente e  46,9% atuavam como professor,  mas apenas 

11,2% davam aulas no ensino médio. “Quase metade dos 818 alunos ouvidos estudavam no 

turno da noite, característica que define diferenças importantes nas licenciaturas nos CEFETs” 

(p. 06). Segundo a pesquisa, 

nos  CEFETs  que  realizaram  a  interiorização  das  propostas,  predomina  a 
precariedade. [...] No contexto da Reforma de Educação Profissional, com redução 
da oferta  de nível  médio,  os CEFETs forma chamados a  colaborar  na oferta  de 
novas licenciaturas, assumindo um espaço de destaque na implementação de novas 
políticas do MEC. Nesse processo, definido principalmente pela possibilidade de 
recursos adicionais, de expansão e de consolidação da oferta de nível superior, a 
ocorrência de conflitos internos em vários CEFETs expressou as tensões entre  a 
oferta de licenciaturas e a identidade histórica da instituições (p. 11).
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Os conflitos internos podem ser comprovados no depoimento de professores. “Para mim, a 

criação da Licenciatura  foi  um ato político.  (...)  Eu concordo que a  escola  tem feito  um 

esforço,  mas  ainda  pessoal,  porque,  essa  história  do  CEFET  oferecer  cursos  veio  da 

contrapartida de projetos, como uma maneira de entrar dinheiro para o CEFET” (Professor, 

CEFET-CE, 2003,  apud A formação,  2003,  p.  12).  Outro aspecto observado na pesquisa 

refere-se  à  pesquisa.  “Os  relatórios  das  visitas  feitas  aos  dez  CEFETs  mostram  que  as 

condições efetivas para uma oferta de qualidade acadêmica não estão asseguradas na maioria 

deles. A inconsistência entre ensino, pesquisa e extensão é freqüente nos CEFETs visitados” 

(p. 13).

Detectou-se que “na maioria dos CEFETs, a questão da infra-estrutura é grave” (p. 

15), e as bibliotecas são ponto crítico em quase todos eles. Outro aspecto interessante é notar 

que, mesmo com o aumento no número de servidores, conforme demonstrado anteriormente, 

com base nos censos de 1999 e 2003, na avaliação da equipe que desenvolveu a pesquisa, “as 

condições prometidas pelo MEC aos CEFETs que iniciavam seus cursos de licenciatura não 

foram, na maioria das vezes, concretizadas” (p. 16). Todavia não aparece no relatório final 

quais  seriam essas “condições prometidas”. Dentre inúmeras recomendações que a equipe 

responsável  pela  pesquisa  aponta,  a  primeira  delas  é  “investir  no  trabalho  de  pesquisa  e 

extensão, colocando em prática a articulação necessária no nível superior: ensino, pesquisa e 

extensão” (p. 21), no entanto não é o que tem se efetivado. 

Há que se reforçar que a formação de professores nos CEFETs se dava no âmbito 

da SEMTEC, e era desenvolvida, tanto com recursos internos, em ações desenvolvidas junto à 

rede federal de ensino, quanto com recursos oriundos do Projeto Escola Jovem56, em apoio 

aos sistemas estaduais de ensino. “Até o momento, nenhum recurso do Projeto Escola Jovem 

foi  aplicado  na  intenção  de  atender  ações  de  formação  inicial  superior.  Os  recursos 

financeiros internos (Tesouro) destinados aos CEFET pela SEMTEC obedeciam ao critério de 

pesos por aluno matriculado. Ao aluno matriculado no ensino médio era dado peso 1, peso 2 

para  aluno  do  curso  técnico,  3  para  o  do  curso  tecnológico  e  e  peso  4  para  aluno  da 

56 “A formação inicial de professores está contemplada no Projeto Escola Jovem em seus dois subprogramas. No 
Subprograma A o tema é visto como eixo estruturante das ações que cabem a cada Unidade da Federação, de 
acordo com seus Planos de Investimentos. Segundo disposto na Síntese do Programa de Melhoria e Expansão do 
Ensino Médio – Projeto Escola Jovem (2000), o Sub - A contemplará “ações que assegurem aos profissionais 
em exercício e aos futuros a necessária habilitação para o exercício de suas funções...” No Subprograma B a 
síntese  afirma  que  o  tema  se  insere  como  eixo  do  componente  Formulação  de  Políticas,  cujo  objetivo  é 
“produzir referencial teóricooperacional e materiais de apoio que embasem as políticas e programas federais.  
Estão  previstas  atividades  como  a  realização  de  estudos,  encontros  e  publicações  relacionadas  ao  eixo  
formação inicial e continuada de professores e diretores”,  envolvendo a “definição e explicitação de novos 
modelos e estratégias de formação inicial...” (MEC/SEMTEC, 2003, p.2-3 apud A formação..., 2004, p 33)
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licenciatura”  (A  formação...,  2004,  p.  32),  neste  sentido,  investir  nas  licenciaturas  nos 

CEFETs era, financeiramente, mais rentável até mesmo do que amplias cursos de tecnologia.

À SEMTEC cabia apoiar tecnicamente os CEFETs interessados na elaboração de 

propostas. A referência inicial desse processo foi um Workshop realizado, em 2000, em Belo 

Horizonte, com a finalidade de orientar os CEFETs sobre as bases legais que amparam as 

licenciaturas. No entanto, faltou “a definição de uma política da Secretaria nessa área, de 

forma que ações estratégicas como o acompanhamento e a avaliação das propostas ficaram 

comprometidas ou inexistentes” (p. 32). Na avaliação da própria equipe da SEMTEC, 

durante dois anos – 2001/2002, não houve decisão superior para que a equipe do 
PROMED executasse um acompanhamento mais efetivo dos primeiros passos dos 
CEFET na oferta das licenciaturas, impedindo que essa equipe pudesse implantar 
oficialmente  uma  sistemática  de  acompanhamento  e  avaliação  participativa,  que 
exigisse  comprometimento  na  busca  de  soluções  e  garantisse  a  qualidade  no 
resultado dos  cursos  oferecidos (MEC/SEMTEC,  2003,  p.6  apud  A formação..., 
2004, p. 33).

Esta é uma postura fundamental a ser assumida para que não só as licenciaturas, 

mas também todo o ensino superior nos CEFETs, contribua para que esta instituição não se 

consolide  como  mais  uma  instituição  de  ensino  superior,  voltada  exclusivamente  para  o 

mercado de trabalho, como ocorre com as ‘universidades’ corporativas que serão analisadas a 

seguir.

2.3  AS UNIVERSIDADES CORPORATIVAS NO BRASIL

A diversificação e diferenciação de cursos superiores no Brasil não se deu somente 

na versão dos cursos de tecnologia e, no caso das instituições, não foram só os CEFETs as 

novas instituições criadas no país. Uma nova possibilidade surge e vem ganhando espaço na 

‘preparação’  do  trabalhador  brasileiro.  Um novo  caminho  já  está  consolidado  em países 

desenvolvidos, de forma mais específica nos Estados Unidos e que no Brasil, como os cursos 

de  tecnologia,  este  caminho se  instala  com o  aval  do setor  produtivo – as  universidades 

corporativas.

O conceito de universidade corporativa é recente nos estudos no Brasil. Surgiu na 

segunda  década  de  1990,  nos  Estados  Unidos,  como  um  caminho  para  as  empresas 

promoverem a formação de seus funcionários, fornecedores, colaboradores. Buscar conhecer 
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estas instituições tem sido uma constante em diferentes setores. Em junho de 2004, o Núcleo 

de Gestão Tecnológica da Universidade de São Paulo (PGT – USP) realizou um Seminário de 

Pesquisa, cujo tema foi “As universidades corporativas no contexto do ensino superior”. 

Outros estudos sobre estas instituições vêm sendo desenvolvidos no país e, dentre 

eles, merecem destaque os desenvolvidos por Alperstedt (2001, 2003), Bianchetti e Quartiero 

(2005), Braga (2004), Costa (2001),  Éboli (1999), Embacher (2003a, 2003b), Ferreira (2002), 

Teixeira (2001). Para Alperstedt (2003), a disputa por mercados tem imposto às organizações 

uma situação de competitividade crescente, tendo levado à necessidade de repensarem a sua 

atuação e de estabelecerem novas definições na área dos negócios. Neste sentido, torna-se 

necessária,  segundo  ela,  a  obtenção  e  a  seleção  adequada  de  informações,  o  que  pode 

representar o diferencial competitivo necessário para determinar vantagens competitivas para 

uma organização.  “O conhecimento está,  portanto,  se  transformando no recurso que mais 

agrega  valor  aos  negócios  e,  por  conseguinte,  à  economia”  (ALPERSTEDT,  2003).  Esta 

perspectiva  tem  levado  um  número  considerável  de  organizações  a  criarem  formas 

alternativas de formação de pessoal, como forma de “ampliar as habilidades de seus recursos 

humanos, visando a continuidade da prestação de um serviço de qualidade para a empresa” 

(Idem). Há o aumento da demanda por serviços educacionais, que impulsiona a proliferação 

das, então denominadas, universidades corporativas.

A autora acrescenta que as mudanças aceleradas no mundo, a disseminação da 

informação,  a  pressão  competitiva,  a  reação  do  mercado,  a  redefinição  no  mundo  dos 

negócios, dentre outras ‘forças’, têm imposto às organizações a necessidade de se repensar a 

sua atuação, visto que “a agregação de informações selecionadas serve de base para a geração 

de conhecimento”. E acrescenta que “o conhecimento está, portanto,  se transformando no 

recurso que mais agrega valor aos negócios e, por conseguinte, à economia” (ALPERSTEDT, 

2001,  p.  5-6).  Para  ela,  estas  instituições  têm como objetivo  principal  a  “manutenção de 

empregados com elevado potencial de agregação de valor, representando uma fonte potencial 

de vantagens competitivas” (Idem, p. 7).  E afirma ainda que o processo de aprendizagem 

deixou  de  ser  apenas  um  valor  agregado  e  transformou-se  em  uma  estratégia  de 

desenvolvimento  organizacional  fundamental,  para  garantir  a  sobrevivência  da  empresa 

(Idem, p. 28). Para ela, “na era do conhecimento, a dinâmica da mudança tecnológica exige 

um aprendizado constante e a atualização permanente durante a vida profissional” (Idem, p. 

105).

Para esta autora, o conhecimento nas universidades corporativas, capaz de ‘agregar 

valor’, segue a tendência do ‘mundo globalizado’ e, citando Peterson & Dill (1997), afirma 
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que  “a  mudança  do  sistema  educacional  composto  por  instituições  de  ensino  superior 

tradicionais  para  o  ‘setor  do  conhecimento  superior’  sugere  um novo paradigma para  as 

instituições  de  ensino  superior  tradicionais”  (PETERSON  &  DILL,  1997  apud 

ALPERSTEDT, 2001, p. 112). Segundo ela, há também uma “forte tendência de valorização 

das  habilidades  e  competências  dos  indivíduos  em  paralelo  à  desimportância  crescente 

atribuída à diplomas e certificados” (Idem, p. 151), que é a premissa básica do estudo por ela 

desenvolvido. Neste sentido, a autora afirma que a necessidade de aquisição e renovação do 

conhecimento é percebida por parte da empresa “de forma organizacional”, mas também por 

parte dos indivíduos que nela atuam “de modo individual”, isto porque “as pessoas estão 

dispostas  a  desenvolver  e  aumentar  seus  estoques  de  conhecimento  porque  percebem as 

potenciais  ameaças  do  ambiente  sobre  a  passividade  intelectual,  abalando  principalmente 

questões de segurança profissional. A ampliação do  quantum  de conhecimento aumenta as 

chances de alocação no mercado de trabalho” (Idem, p. 29). As universidades corporativas 

são,  assim, percebidas como “agente de mudanças na organização’ e possibilidades de se 

aumentarem as qualificações, conhecimentos e competências relacionadas ao cargo” e, para o 

empregado,  é  um  incentivo,  “uma  possibilidade  de  incremento  de  seu  curriculum,  cuja 

validade não se restringe àquele emprego” (Idem, p. 56).

Fica claro, nas definições acima apontadas, a concepção de conhecimento como 

algo estanque, quantificável, algo capaz de se estocar para ser utilizado quando solicitado, 

além do discurso da empregabilidade – só fica desempregado quem quer, quem não procura 

aprimorar seus conhecimentos. É esta a perspectiva das empresas. Embora não haja, no Brasil, 

estudos específicos que analisem a oferta de cursos para empresas, por parte das instituições 

ditas tradicionais, Alperstedt cita estudos realizados nos Estados Unidos os quais apontam 

que, embora estejam em acordo com os objetivos pretendidos, isto não significa que os cursos 

ofertados pelas universidades tradicionais sejam satisfatórios. Afirma ainda, que eles “não são 

efetivos no provimento de programas gerenciais de desenvolvimento” havendo necessidade 

de “elos mais fortes entre desafios e realidades do trabalho, de novas abordagens de promoção 

do aprendizado e de programas focados nas necessidades das empresas”, o que é resolvido 

com a criação das universidades pelas próprias empresas (2001, p. 34-41). 

Ferreira (2002) também tece críticas às universidades ditas tradicionais, ao afirmar 

que há uma enorme distância entre o perfil ideal de um profissional e o aluno formado pelas 

faculdades,  e  que  as  empresas,  devido  à  competitividade  atual,  não  demandam de  muito 

tempo para formarem internamente os seus profissionais. Segundo ele, há um distanciamento 

entre o que se ensina na faculdade e as necessidades concretas do mercado, conseqüência da 
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diferença de objetivos entre a escola e a empresa. As universidades corporativas “criam um 

novo parâmetro de formação profissional, bem diferente do existente no ensino superior [...] 

A universidade tenta dar uma formação generalista e as empresas querem um profissional 

formado  mais  rapidamente”  (p.4).  As  universidades  corporativas,  defende  ele,  querem 

desenvolver uma competência crítica e um diferencial adaptado a seus produtos desta forma: 

“antes, o aluno saía da universidade e a empresa levava quatro ou cinco anos para formar um 

funcionário de acordo com suas necessidades. Não dá mais para esperar todo esse tempo” 

(Idem). E as universidades convencionais deveriam, segundo ele, procurarem cada vez mais 

parcerias com as empresas, a fim de se criarem cursos que atendam à demandas específicas, 

podendo utilizar o know how que possuem estas empresas e justifica esta afirmação citando o 

caso da parceria entre a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer) e a Universidade 

do Vale do Paraíba (UNIVAP) para criação do Curso Superior Seqüencial em Tecnologia 

Aeroespacial  que  levou  para  a  UNIVAP,  como  professores,  os  doutores  do  quadro  da 

Embraer.  “As  corporativas  desenvolvem  um  processo  pedagógico  acelerado,  porém 

personalizado e flexível” (p.5), diz ele.

Nesta  mesma  linha  de  pensamento,  Teixeira  (2001)  afirma  que  “não  há  um 

conceito único e universalmente válido de universidade, nem as funções são as mesmas em 

tempos e espaços diferentes. [...] a universidade se ajusta, não fixando-se somente em um 

único  modelo”  (p.  25).  A  autora  defende  que  o  modelo  das  corporativas  é  também 

universidade, pois “gera” um saber. No entanto, para ela não é um saber fundamentado na 

pesquisa,  é  “um  saber  que  possibilite  a  expressão  da  emoção  e  do  prazer,  um  saber 

comprometido com a igualdade, porque ela é a base da estrutura social e inerente à condição 

humana” (p. 25). Para esta autora, as universidades corporativas surgem em um momento de 

grandes mudanças na sociedade, na busca de qualificação profissional e atendem as empresas 

que precisam “sustentar a vantagem competitiva” (p. 29-30).

Alperstedt (2001) define universidades corporativas como 

Instituições  criadas  e  vinculadas  a  empresas,  voltadas  para  a  formação  de 
competências  essenciais  à  organização  que,  cumulativamente,  apresentem  as 
seguintes características: estendam seus serviços educacionais, conforme o caso, a 
fornecedores, clientes, franqueados, outras empresas e a comunidade externa, não 
restringindo-os a seus empregados; estabeleçam parcerias com instituições de ensino 
superior,  culminando  com a  validação  dos  créditos  cursados  e  possibilidade  de 
outorga de diplomas, ou que desfrutem da possibilidade de outorga de diplomas de 
forma independente (p. 20).
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Diferentes  questões  têm  surgido  com  relação  à  denominação  dada  a  estas 

universidades e, dentre elas, vale destacar as que se referem às semelhanças e/ou diferenças 

existentes entre as universidades corporativas e instituições de ensino superior tradicionais. 

Para Alperstedt (2003), ao se usar a expressão 'universidade corporativa', fez-se a tradução 

simples da expressão corporate university, bastante utilizada na literatura americana. Sabe-se 

que nela o uso do termo 'corporate' decorre do fato de que essas instituições estão ligadas a 

empresas, revelando que, “pelo menos a princípio, a prestação de serviços educacionais não 

constitui per se o seu objetivo fundamental”. Por outro lado, a adoção do termo 'university' é 

utilizada pelos empresários atribuindo a estas instituições o ‘status da academia’; buscando 

ainda  “denotar  uma  seriedade  de  propósitos,  em  termos  de  comprometimento  com  os 

objetivos pretendidos” (Idem).

Também sobre esta relação entre as universidades corporativas e as universidades 

tradicionais,  Teixeira  (2001)  diz  que  “na  universidade  em  que  se  tem  o  monitor,  os 

professores e coordenadores, assuntos diferentes são abordados, conduzindo o aluno a um 

futuro aperfeiçoamento. Mesmo com toda a bagagem que as universidades disseminam aos 

alunos, surge a necessidade de preparar as pessoas para atuarem em ‘seu’ negócio específico” 

(p. 26) o que, para a autora, as universidades tradicionais não fazem.

Sobre o uso da expressão universidade corporativa,  Meister  (1999)  também se 

pronuncia  e  justifica  que  esta  denominação  abre,  para  as  instituições  envolvidas,  a 

possibilidade de criação de uma marca para os seus programas educacionais, que resultarão 

em materiais  didáticos a serem comercializados,  o que representa a  abertura de um novo 

espaço de investimento: o mercado educacional. Para Ferreira (2002), “a obtenção de uma 

nova  fonte  de  renda  também  serve  de  elemento  motivador  para  que  as  universidades 

corporativas  passem  a  treinar  os  elementos  que  compõem  a  sua  cadeira  de  valor.  O 

licenciamento de programas para fornecedores e clientes tornou-se uma importante fonte de 

receita para as universidades corporativas que objetivam sua independência financeira” (p. 3). 

Além deste aspecto, o autor salienta que o “alinhamento entre os objetivos do negócio com os 

objetivos educacionais proporciona a geração de valor agregado efetivo para cada participante 

do processo” (p. 2). É preciso deixar claro que tanto Alperstedt como Meister reconhecem que 

a  simples  utilização  do  termo  'universidade'  “não  confere  a  essas  instituições  a  mesma 

conotação que a palavra possui no sistema educacional”. O modelo de universidade pautado 

no tripé ensino – pesquisa – extensão não é de forma alguma percebido nas ‘corporativas’, 

esclarecem elas.

137



Para  Alperstedt  (2003),  “a  criação  destes  cursos  formais  pelas  empresas, 

disponibilizados  pelas  universidades  corporativas,  não  se  restringe  apenas  à  seara  da 

administração  e  gerência;  abrange  a  área  de  informática,  de  engenharia  e  outras  áreas 

consideradas vitais para o tipo de negócio da empresa” Segundo ela, algumas universidades 

corporativas focam as competências como, por exemplo, desenvolvimento de qualidades de 

liderança  e  compreensão  dos  valores  organizacionais.  Outras  enfatizam  a  aprendizagem 

horizontal,  em que profissionais de marketing aprendem sobre tecnologia, por exemplo. E 

outras enfocam a aprendizagem vertical, promovendo o aprofundamento de conhecimentos e 

técnicas específicas. Essa autora afirma, ainda, que combinações entre esses tipos são bastante 

freqüentes (Idem). Para ela, o objetivo da empresa é que o empregado seja mais produtivo, 

esta  é  a razão de se  investir  nele,  “proporcionando-lhe o desenvolvimento de habilidades 

técnicas, humanas e conceituais” (ALPERSTEDT, 2001, p. 26) ou “o desenvolvimento de 

posturas e não apenas conhecimento técnico e instrumental” (FERREIRA, 2002, p. 2).

Consolida-se,  logo,  segundo  os  defensores  das  universidades  corporativas,  um 

novo paradigma sobre o conceito de universidade. “A associação da palavra ‘universidade’ 

com a imagem de campus, edifícios, reitores e professores passa longe da idéia da versão de 

universidade corporativa na visão empresarial. Trata-se mais de um processo vivo com todos 

os  níveis  da  empresa  envolvidos  na  aprendizagem” (p.  30,  grifo  meu).  As  universidades 

existentes, que primam por manter a construção de um saber fundamentado na pesquisa, são 

consideradas estruturas burocráticas, provavelmente um processo morto.

Fazendo um estudo de caso da Universidade Embraer, Ferreira (2002) afirma que 

as  empresas  que  necessitam de  mão-de-obra  altamente  especializada  têm encontrado,  no 

investimento nas ‘corporativas’, o caminho para a redução de custos na qualificação de seus 

profissionais o que representa em contra partida ‘diferenciais competitivos sustentáveis’. Para 

ele, as empresas, para atrair e reter talentos e atender à ‘gestão do capital humano’, reagem à 

competitividade  crescente,  “quebrando  paradigmas  tradicionais  e  trazendo  para  si  a 

responsabilidade  da  coordenação  do  aprendizado  e  da  educação  de  seu  Fator  Humano, 

procurando suprir as deficiências do sistema educacional tradicional” (p. 2).

A  questão  da  educação  como  capital  humano  tem  sido  objeto  de  críticas  de 

diferentes autores, e vale destacar, dentre eles Frigotto, (2000). Para ele a educação alçada ao 

capital humano é uma esfera específica das teorias de desenvolvimento. “A idéia chave é de 

que  a  um  acréscimo  marginal  de  instrução,  treinamento  e  educação,  corresponde  um 

acréscimo marginal de capacidade de produção” (p. 41). Há, desta forma, a crença de que os 

investimentos  em qualificação  permitem a  quantificação  de  um “determinado  volume de 
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conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas, que funcionam como potencializadoras da 

capacidade de trabalho e de produção” (FRIGOTTO, 2000, p.41). 

Este pressuposto, de que a educação é produtora da capacidade de trabalho, deve, 

segundo Frigotto, suscitar uma questão básica: “como e que tipo de educação é gerador de 

diferentes capacidades de trabalho e, por extensão, da produtividade e da renda?”. No entanto, 

nos  estudos  realizados  sobre  as  universidades  corporativas,  que  dão  sustentação  a  este 

trabalho, percebe-se que as empresas desconsideram a qualificação recebida pelo profissional 

na rede ‘convencional’ de ensino, o que implica na criação de uma rede paralela, “um novo 

entrante no contexto do ensino superior”, diz Alperstedt (2003).

Acreditando ser o caminho criticado por Frigotto o que deve ser percorrido pelas 

empresas,  na  qualificação  de  seus  servidores,  Ferreira  (2002)  mostra,  no  estudo  feito  na 

Universidade Embraer, que os resultados dos investimentos “não demoram a aparecer nos 

balanços da empresa, que passam a mostrar lucros substancialmente maiores” (p.1). Segundo 

ele,  estudos  desenvolvidos  em 100  universidades  corporativas  americanas  revelam que  o 

retorno do investimento é bem maior do que ocorre em um treinamento tradicional. Se “para 

cada  US$  1  usado  em  treinamento  tradicional  o  retorno  é  de  US$  0,50,  no  caso  das 

universidades corporativas o retorno é US$ 2” (p.3). 

Pode-se afirmar que as empresas, devido à necessidade de investirem na formação 

de seus profissionais, buscam, na alternativa das universidades corporativas, minimizarem os 

custos  dos  investimentos  e  criar  novas  fontes  de  lucro.  Há  uma  demanda  real  de  mais 

conhecimento e, para Frigotto, 

Esta demanda real de mais conhecimento, mais qualificação geral, mais cultura geral 
se confronta com os limites imediatos da produção, da estreiteza do mercado e da 
lógica  do  lucro.  No  caso  brasileiro,  o  atraso  de  um  século,  pelo  menos,  na 
universalização da escola básica é um dos indicadores do perfil anacrônico e opaco 
das nossas elites e um elemento cultural que potencia o descompasso do discurso da 
‘modernidade’ e defesa da educação básica de qualidade, da ação efetiva destas elites 
(2000, p. 158).

Nas empresas, os gastos com a qualificação profissional são considerados investimentos com 

retorno garantido.  Nos estudos  realizados  para  a  implantação da Universidade Embraer  – 

implantada em março de 2001 –, calculou-se que são gastos   US$ 25,0 milhões/ano com a 

contratação / manutenção de especialistas estrangeiros; com os investimentos na universidade 

corporativa   prevê-se para 2005 uma redução nas despesas com pessoal, na ordem de US$ 5,0 

milhões/ano.                                 
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Ao mesmo tempo em que são enumeradas características e defesas em prol das 

universidades  corporativas,  são  também  tecidas  críticas  às  demais  instituições  de  ensino 

superior. Alperstedt (2001), citando estudos realizados na América –  Latina e do Norte – 

afirma que “as instituições de ensino superior são percebidas como exemplos proeminentes de 

organizações  debilmente  coesas  ou  frouxamente  articuladas  e  cujos  objetivos  são  vagos, 

ambíguos  e  conflitantes  [...]  em  contraste  com  a  percepção  acerca  de  organizações 

corporativas,  nas  quais  a  estrutura  organizacional  é  intensivamente  voltada  para  o 

atendimento dos objetivos almejados, que por sua vez são bem definidos e claros” (p. 44-45). 

E acrescenta:  “observa-se que a lógica institucional  da universidade é  diferente  da lógica 

corporativa” (Idem).

Ora, a caracterização das universidades corporativas segue a lógica mercadológica, 

à qual as instituições consideradas por Alperstedt (2001) como ‘tradicionais’ tentam resistir. 

No  entanto,  a  resistência  a  esta  lógica  não  tem  sido  sinônimo  da  não  implantação  de 

instituições ‘especializadas por campo do saber’. Ao contrário pode-se afirmar que a criação 

das universidades corporativas no Brasil tem se dado de forma bastante rápida e voltadas para 

a formação de um ‘capital intelectual’. 

Depois de perceber que para se tornar mais competitiva no mercado uma empresa 
depende  muito  de  seu  capital  intelectual,  algumas  companhias  passaram  a 
consolidar  programas internos de treinamento e  disponibilizar cursos  de MBA e 
Pós-graduação nas chamadas Universidades Corporativas. Fazem isso por meio de 
parcerias com Instituições de Ensino Superior (IES), que se beneficiam pela atuação 
mais direta junto ao mundo dos negócios. Atualmente [2004], há uma média de 50 
Universidades Corporativas no Brasil (EDUCAÇÃO CORPORATIVA, 2004).

A formação desse ‘capital intelectual’, via universidades corporativas, não é um fato novo; 

segundo Alperstedt (2001), em 1988, havia, nos Estados Unidos, cerca de 400 instituições 

desse tipo. Este número ‘saltou’ para 1.000, em 1997, e para 2.000, em 1999.

Outra comparação, feita por Alperstedt (2001), entre as universidades corporativas 

e  o  ensino  superior  tradicional  diz  respeito  à  origem dos  investimentos.  Segundo ela,  as 

universidades corporativas estão atreladas a determinadas empresas e dependem do capital 

das mesmas, razão pela qual as UCs se vinculam, geralmente, a empresas de grande porte. Na 

tentativa de se diminuir os investimentos, são estabelecidas parcerias ou consórcios entre as 

empresas  o  que,  segundo  ela,  demonstra  que  “mais  importante  do  que  a  capacidade  de 

investimento, é o comprometimento da alta administração com a necessidade de viabilizar a 

aprendizagem” (p.  59).  No que se refere  aos custos,  a autora deixa claro também que as 

empresas preocupam-se com o trabalhador e com a sua qualificação e critica a estrutura das 
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instituições  de  ensino  superior  tradicionais.  E  citando Moore  (1997)  afirma que  “no que 

compete  à  questão  do  custo,  as  universidades  corporativas  são  significativamente  mais 

eficientes  se  comparadas  às  instituições  de  ensino  superior  tradicionais”  (MOORE,  1997 

apud  ALPERSTEDT,  2001,  p.  50).  Mas  salienta  que  esta  comparação  exige  que  se 

considerem economias de escala em um horizonte de tempo mais longo, e que se enfoque, 

principalmente, o aspecto da contratação de corpo docente e pessoal especializado, conforme 

a demanda das universidades corporativas, em contraste com a manutenção de corpo docente 

titulado em horário integral ou parcial nas instituições de ensino superior tradicionais. 

Outro elemento incorporado à defesas das UCs e seus custos salienta a diferença 

entre  as  UCs  e  os  antigos  departamentos  de  Treinamento  e  Desenvolvimento  (T  &  D) 

existente  nas  empresas.  Para  Alperstedt  (2001),  os  antigos  departamentos  de  T&D  eram 

considerados centros de custos, com as UCs passaram a ser considerados como “um potencial 

centro  de lucros, constituindo uma forma alternativa de captação de recursos financeiros para 

a empresa” (p. 75), visto que as empresas têm aberto seus cursos para o público externo, 

incluindo fornecedores. Segundo Alperstedt,

algumas das universidades corporativas extrapolam o oferecimento dos cursos de 
treinamento  para  além  dos  funcionários  da  empresa,  estendendo-os  à  clientes, 
fornecedores, franqueados, outras empresas, e até mesmo à comunidade externa em 
geral. Vale lembrar que a referência aos clientes, engloba todos os intermediários no 
processo  de  venda,  ou  seja,  revendedores,  distribuidores,  atacadistas  e  lojistas 
(2003).

As  UCs  implantadas  no  Brasil  têm  se  mantido  em  regime  de  parcerias.  As 

parcerias representam uma ‘troca de serviços’, na qual todas as instituições parceiras ganham. 

As UCs ganham com a validação dos diplomas, enquanto as instituições de ensino superior 

aumentam o número de alunos. Dentre as parcerias citadas, vale destacar a Universidade do 

Hambúrguer da América Latina (UH), do grupo McDonald's,  que mantém parceria com a 

Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), para desenvolver o curso de MBA aos 

funcionários da rede no Brasil. Esse programa, denominado Líderes do Século XXI, é inédito 

na corporação e trabalha a questão administrativa, técnica e comportamental, com 33 pessoas 

potencialmente capazes de se tornarem ‘profissionais de ponta’ (Idem). Célia Regina Teizen, 

reitora  da  Universidade  do  Hambúrguer  do  Brasil  e  da  América  Latina  (Hamburger 

University), considera que a parceria com a FGV é importante em função da necessidade que 

a  universidade  tem  de  complementar  algumas  áreas.  "É  um  casamento  feliz.  Queremos 

sempre buscar novas parcerias". O grupo McDonald’s investiu cerca de 7 milhões de reais 
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para a construção da sede da Universidade que se localiza no município de Barueri, em São 

Paulo.  O  prédio  tem  quatro  pavimentos  e  3.542  metros  quadrados  de  área  construída. 

(TEIZEN, 2004 apud EDUCAÇÃO CORPORATIVA, 2004). 

A  Universidade  do  Hambúrguer  é  um  exemplo  de  múltiplas  parcerias  o  que 

significa, para a reitora, abrir as portas para outros parceiros a favor do capital intelectual. 

Segundo ela,  não há  resistência  em relação  a  outras  instituições  a  se  tornarem parceiras. 

“Claro que o reconhecimento de uma universidade é importante, mas o que nos interessa é o 

currículo, o programa e o que elas podem nos oferecer" (TEIZEN, 2004 apud EDUCAÇÃO 

CORPORATIVA, 2004). A Universidade do Hambúrguer conta, como parceiras, escolas de 

inglês,  a  Universidade  Paulista  (UNIP),  a  Faculdade  Senac.  "A  escolha  do  Senac  foi 

imprescindível, porque nós estamos no Brasil inteiro e a faculdade nos acompanha. Fica fácil 

para gente. O que não podemos é deixar nossos clientes e ficar só em São Paulo" (Idem)

Um  outro  exemplo  de  ‘casamento  feliz’  entre  universidade  corporativa  e 

instituições de ensino superior é o caso da Universidade Unimed, que também conta com o 

apoio  de  IES  para  a  certificação  de  cursos.  Para  Sérgio  Augusto  Triginelli,  diretor  de 

Educação Coorporativa da Universidade Unimed, “a idéia é abrir o leque de treinamento para 

mais pessoas, o que não altera a qualidade do curso". Ele revela que não há uma exclusividade 

com os  parceiros  e  tem planos  para  o  futuro:  "a  intenção  a  médio  e  curto  prazo  é  que 

possamos certificar os alunos pela Universidade Unimed". A busca de certificação de seus 

alunos seria a conquista da autonomia para essas ‘universidades’, o que é, para Alperstedt 

(2003), uma tendência das universidades norte-americanas, mas a certificação apresenta no 

Brasil uma série de restrições. Para ela, “a empresa vinculada à universidade corporativa tem 

o seu próprio negócio, sua área de atuação, por isso não vejo razão em passar a se dedicar a 

dois  segmentos  distintos,  naquele  em que  já  atua  e  em outro,  o  educacional,  que  pouco 

conhece”.

No caso da Universidade Unimed, “em quatro anos de trabalho, foram treinados 

mais  de  11000  profissionais”.  São  aproximadamente  1400  alunos  nos  cursos  de  pós-

graduação, distribuídos em 42, turmas realizadas em 15 estados do país.  E mais de 7000 

alunos  em  cursos  de  curta  duração  sobre  temas  diversos.  O  investimento  anual  para 

manutenção, segundo a Fundação Unimed, é de 640 mil reais, provenientes da contribuição 

dos 132 mantenedores (EDUCAÇÃO CORPORATIVA, 2004).

Um outro exemplo a ser citado é o Centro de Desenvolvimento Coca-Cola. Este 

Centro atende 16 fabricantes, a indústria Coca-Cola e um sistema integrado de empresas com 

25 mil funcionários. A Universidade Corporativa não foi oficialmente criada, mas o Centro 
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oferece treinamento e cursos de especialização, também, em parceria com a Fundação Getúlio 

Vargas. Para Dóris d'Alincourt Fonseca, diretora do Centro de Desenvolvimento do Sistema 

Coca-Cola, o objetivo dos treinamentos realizados é mostrar ao funcionário que a educação 

está sendo valorizada pela corporação e, para ela, a nomenclatura Universidade Corporativa é 

apenas conceitual. (FONSECA, 2004 apud EDUCAÇÃO CORPORATIVA, 2004).

Para  Marisa  Eboli,  da  Faculdade  de  Economia  e  Administração  da  USP,  as 

parcerias são fundamentais,  e o diferencial  para as instituições estabelecerem as parcerias 

está,  segundo  ela,  “na  capacidade  que  a  instituição  tem de  agregar  valor  aos  programas 

educacionais das empresas. Os casos de UC no Brasil apontam muitos outros parceiros além 

de USP e FGV, tais como: Fundação Dom Cabral, IBMEC, PUC, Sebrae, ITA, Unicamp, 

FAAP,  Anhembi  Morumbi  etc.  Ou  seja,  mais  do  que  o  nome,  vale  a  competência  da 

instituição em agregar valor à parceria” (EBOLI, 2004 apud EDUCAÇÃO CORPORATIVA, 

2004).

No que se refere ao espaço físico, muitas universidades corporativas contam com 

instalações próprias, e outras contam com as instalações de instituições de ensino superior 

tradicionais em regime de parceria. Nos dois casos, elas podem atuar de maneira centralizada, 

deslocando  todos  os  empregados  para  um  mesmo  local  ou,  de  forma  descentralizada, 

contando com vários locais distribuídos entre vários pontos no mesmo país ou no mundo. 

Segundo Alperstedt (2003), além da Universidade do Hambúrguer, a Motorola University é 

outro exemplo de universidade corporativa que conta com instalações próprias, espalhadas ao 

redor do mundo, incluindo a unidade instalada no Brasil, no município de Jaguariúna, em São 

Paulo.  Também  contam  com  instalações  físicas  próprias  a  Universidade  Academia  de 

Serviços Accor, do grupo Accor, que tem um campus instalado em Campinas, São Paulo e a 

Boston School, do BankBoston, com sede em São Paulo, capital. 

A Universidade Embraer, analisada por Ferreira (2002), também conta com sede 

fixa,  no  município  de  São  José  dos  Campos,  distrito  de  Eugenio  de  Melo.  No  entanto, 

segundo ele, manter sede fixa não é uma constante nestas instituições visto que, em muitos 

casos, há o conceito de universidade corporativa com estrutura virtual,  como é o caso da 

Brahma – as aulas são realizadas por meio de videoconferência e os profissionais participam 

dos  cursos  à  distância  em suas  próprias  unidades  de  trabalho.  Na  América  Latina,  vale 

destacar o caso do Centro Internacional de Educación y Desarrollo – CIED da Petróleos de 

Venezuela  S.A.  –  PDVSA que  tem sua  sede  em Caracas  e  conta  com mais  12  centros 

educacionais espalhados pela Venezuela Alperstedt (2003).
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Ainda segundo Alperstedt (2003), algumas universidades corporativas sublocam 

espaços em hotéis, centros de convenções e similares, como é o caso da Visa Training da Visa 

do Brasil. Outras universidades corporativas não contam com qualquer tipo de arranjo físico 

concreto,  pois  estão  baseadas  em  redes  eletrônicas,  independentes  de  espaço  físico, 

constituindo  o  que  se  convencionou  denominar  de  organizações  virtuais.  No  Brasil,  são 

exemplos  de  universidades  corporativas  virtuais  a  Unite  da  Telemar,  a  Escola  Amil  e  a 

Universidade  Brahma  (ALPERSTEDT,  2003  e  ALPERSTEDT,  2001,  p,  65).  Pode-se 

perceber  que  a  definição  do  espaço  físico,  que  irá  abrigar  os  cursos  das  universidades 

corporativas, não é um obstáculo ao funcionamento e crescimento das mesmas. Entretanto 

outros elementos são considerados problemas e, dentre eles, destaca-se o reconhecimento dos 

créditos cursados, a validação dos cursos e outorga de diplomas.

Alperstedt (2003), citando pesquisa desenvolvida por Meister (1999), revela que 

cerca de 25% das universidades corporativas oferecem créditos universitários e 40% esperam 

começar a criar programas que garantam créditos. “Esses créditos têm validade a partir de 

uma parceria desenvolvida com uma instituição de ensino superior tradicional, que, a partir de 

critérios  negociados,  assume a  validade  dos  programas desenvolvidos  pelas  universidades 

corporativas como créditos reconhecidos para a obtenção de um diploma”. (ALPERSTEDT, 

2003). Para esta autora, assim como para Eboli (2004),

a parceria entre as universidades corporativas e as instituições de ensino superior 
tradicionais prevê uma troca de serviços entre ambas. As universidades corporativas 
ganham  com  a  validação  dos  créditos  na  obtenção  de  um  diploma,  além  da 
experiência dos docentes da instituição. E a instituição de ensino, por sua vez, tem 
aumentado o seu potencial de captação de alunos, em função dos incentivos para 
que  os  empregados  dêem  continuidade  aos  seus  estudos,  além  do  ganho  pela 
aproximação com a realidade organizacional das empresas (ALPERSTEDT, 2003).

Segundo  ela,  essas  parcerias  têm  permitido  às  universidades  corporativas 

desenvolverem-se por meio de instituições de ensino superior tradicionais, além de cursos 

tradicionais, cursos inovadores conferindo diplomas de graduação em 'serviço ao consumidor' 

e cita, no Brasil, o caso da Enterprise Resource Planning – ERP' - Universidade Datasul e 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). E afirma que, como as universidades 

corporativas não têm o poder de chancela de diplomas,  “esse é,  com freqüência,  um dos 

estímulos mais significativos ao estabelecimento de parcerias” (Idem). Ainda segundo esta 

autora, no Brasil, a Boston School, universidade corporativa do BankBoston, está buscando 
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acreditação57 de seu MBA junto a The International Association for Management Education – 

AACSB, que é um órgão de acreditação americano.

 As críticas tecidas às universidades ‘convencionais’ ou ‘tradicionais’, nos autores 

pesquisados, denotam aspectos contraditórios e, dentre eles, merece destaque também o que 

se  refere  ao  corpo  docente.  Segundo  Alperstedt  (2003),  a  política  de  contratação  dos 

professores para ministrar os cursos nas universidades corporativas é variável:

algumas universidades corporativas entendem que apenas professores universitários 
titulados  podem  ministrar  aulas,  outras  utilizam  executivos  da  empresa  e/ou 
consultores  externos  como  professores,  e  outras  ainda  valem-se  dos  próprios 
profissionais  da  empresa  que  submetidos  a  um  treinamento  e  preparação  pela 
instituição  de  ensino  a  qual  estão  vinculados  em regime de  parceria,  obtiveram 
certificado de professor-adjunto ou equivalente (ALPERSTEDT, 2003).

Para ela, algumas destas definições, por parte das universidades corporativas, vão favorecer 

ou não o estabelecimento de parcerias junto às instituições de ensino superior tradicionais e, 

no  caso  da  opção  por  professores  titulados  para  ministrar  cursos  nas  universidades 

corporativas, “embora haja possibilidade de contratação ad hoc de professores de diferentes 

instituições de ensino, a tendência é de busca de parcerias junto a estas instituições, a fim de 

facilitar  o  processo  de  contratação  de  professores,  assim  como  reduzir  os  custos  deste 

processo” (Idem).

A  utilização  ou  ‘aproveitamento’  de  profissionais  da  empresa,  que  possuem 

qualificação  no  quadro  docente  das  universidades  corporativas,  é  percebido  por  Ferreira 

(2002)  como uma característica  “interessante  e  ao  mesmo tempo  reveladora”,  sendo isto 

também incentivo aos executivos para se envolverem no “desenvolvimento dos empregados”. 

Para isto, há orientação e treinamento dos executivos para que possam exercer o papel de 

professor. “Desta forma, o executivo enquanto treinador reforça o seu compromisso com a 

empresa, dá o exemplo e, acima de tudo, estimula e lidera o processo de mudanças” (p. 2).

Mesmo questionando a qualidade na formação dos profissionais, realizada pelas 

universidades ‘convencionais’, parte-se deste conhecimento para a seleção de alunos para as 

universidades corporativas, como é o caso da Universidade Embraer, que tem por objetivo 

selecionar engenheiros de diferentes especialidades, egressos “das principais universidades do 

país,  com até dois anos de formado” (FERREIRA, 2002, p.  5).  Entretanto,  mesmo sendo 

“egressos das principais universidades do país”, os candidatos a uma vaga na Universidade 

Embraer – e conseqüentemente à empresa Embraer, são submetidos a um processo de seleção 

57 “Do inglês accreditation, prática realizada nos Estados Unidos para avaliação das instituições educacionais e 
dos programas por elas oferecidos. Não se confunde com os termos credenciamento e reconhecimento utilizados 
no Brasil” (ALPERSTEDT, 2001, p. 21-22).
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que ocorre em um “nível altamente exigente, através de exames técnicos escritos e entrevistas 

individuais, processo este realizado em diversas cidades brasileiras” (Idem). Tal exigência se 

justifica,  segundo ele,  porque “os  selecionados serão  incluídos  no  programa de  educação 

corporativa com competências e tecnologia atual EMBRAER, preparando-os para os desafios 

de implantação de novas tecnologias e novos desafios da empresa” (Idem). A exigência de um 

público-alvo recém graduado (até dois anos) justifica-se visto que tem, segundo o autor, uma 

“formação adaptável”.

A utilização da mão-de-obra da própria empresa não é a única no que se refere ao 

corpo docente.  Para as  empresas  que criam suas próprias  universidades,  as  universidades 

brasileiras  ‘tradicionais’  não  dão  conta  de  uma  formação  voltada  para  as  exigências  do 

mercado,  mas  contraditoriamente  vão  até  elas  buscarem   os  serviços  de  “professores 

renomados” para contratação ou para parcerias.

As  universidades  corporativas  têm  buscado  estabelecer  parcerias  com 

universidades tradicionais e segundo Alperstedt (2001), este é um aspecto que beneficia todas 

as instituições parceiras, porque, no que se refere às universidades corporativas, a motivação 

pode ocorrer devido a: a) possibilidade de validação das disciplinas cursadas; b) possibilidade 

de outorga de diploma; c) ausência de espaço físico disponível; d) necessidade de docentes 

com conhecimento especializado; e)  necessidade de docentes com experiência  didática;  f) 

necessidade de fundir o currículo com a cultura corporativa; g) interesse na formação de mão-

de-obra especializada na comunidade (p. 136-137).

Por  outro  lado,  do  ponto  de  vista  das  instituições  de  ensino  ‘tradicionais’,  o 

estabelecimento  de  parcerias  também  é  representado  por  Alperstedt  como  uma  série  de 

vantagens: a) aproximação com a realidade organizacional das empresas; b) incremento das 

possibilidades de pesquisa; c) aumento da arrecadação de recursos financeiros; d) aumento do 

potencial de captação de alunos (p. 137).

Ao  realizar  estudo  sobre  quatro  universidades  corporativas  no  Brasil 

(Universidade Datasul - DATASUL; Motorola University -  MOTOROLA; Visa Training – 

VISA e Boston School - BANKBOSTON), Alperstedt (2001) afirma que, dentre estas quatro 

universidades,  somente  a  Visa  não  adota  o  sistema  de  parcerias,  tendo  em vista  “que  o 

conhecimento específico objetivado não está presente nessas instituições [...] é a empresa, no 

caso a Visa, que detém esse conhecimento específico” (p. 313).

Um aspecto que merece destaque refere-se à Motorola University que estabelecu 

parceria com a Fundação Vanzolini,  vinculada ao corpo docente da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (USP), e, segundo informações da Motorola foi mais fácil para 
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eles trabalharem com a Vanzolini porque as instituições de ensino superior estão presas aos 

seus  processos  e  possuem  objetivos  que  não  coadunam  com  os  objetivos  da  empresa 

(ALPERSTEDT, 2001, p. 212-213). A Boston School, por sua vez, estabeleceu parcerias com 

a USP por meio da Fundação Instituto de Administração (FIA) e a Universidade Datasul, com 

a  Universidade  do  Estado  de  Santa  Catarina  (UDESC),  Universidade  Federal  de  Santa 

Catarina (UFSC) e com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ).

Buscando analisar  se  as  universidades  corporativas  e  as  instituições  de  ensino 

superior ‘tradicionais’ estariam em situações de parcerias ou competição, Alperstedt (2001) 

entrevistou  dirigentes  das  quatro  universidades  por  ela  pesquisadas  e  verificou  as  três 

universidades corporativas, que mantêm convênios com instituições universitárias regulares, 

(DATASUL, MOTOROLA, BANKBOSTON), defendem que há cooperação e não situações 

de competição entre as mesmas. Somente a Visa acredita que as corporativas competem com 

as demais instituições de ensino superior ‘tradicionais’.

Ainda  com o objetivo de  verificar  a  situação de  competição  ou  cooperação,  a 

autora  entrevistou,  também,  representantes  de  diferentes  instituições  educacionais,  dentre 

elas:  Associação  Brasileira  de  Mantenedoras  de  Ensino  Superior  (ABMES);  Associação 

Nacional de Universidades Particulares (ANUP);  Conselho de Reitores das Universidades 

Brasileiras  (CRUB);  Sindicato  das  Entidades  Mantenedoras  do  Estado  de  São  Paulo 

(SEMESP); Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São 

Paulo (FEA/USP); Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli/USP).

Nas entrevistas realizadas pela autora foi possível perceber que estas instituições 

têm pouco conhecimento sobre o que são as universidades corporativas e pode-se perceber, 

em sua maioria, que existe competição entre as corporativas e as ‘tradicionais’,  conforme 

quadro abaixo: 

Quadro 6

147



Universidades Corporativas: opinião dos órgãos representantes e de instituições 
de ensino superior

CONHECIMENTO 
ACERCA DAS 

UNIVERSIDADES 
CORPORATIVAS

CONHECIMENTO 
ACERCA DAS 
PARCERIAS 

ESTABELECIDADAS

INTERESSE NO 
ESTABELECIMENTO 
E/OU RENOVAÇÃO 

DESTAS PARCERIAS

RAZÕES QUE 
MOTIVAM ESSE 

DIRECIONAMENTO

COMPETIÇÃO 
OU 

COOPERAÇÃO

ABMES não não sim

consistência 
profissional na 

prestação de serviços 
educacionais

competição

CRUB superficial

sim, porém não 
exatamente com 

universidades 
corporativas

sim

serviços educacionais 
de qualidade 

prestados pelas 
empresas

cooperação

ANUP superficial

sim, porém não 
exatamente com 

universidades 
corporativas

sim

serviços educacionais 
de qualidade 

prestados pelas IES competição

SEMESP superficial

sim, porém não 
exatamente com 

universidades 
corporativas

sim

redução de custos nas 
empresas, mais alunos 

nas instituições de 
ensino

competição

FEA/USP superficial

sim, porém não 
exatamente com 

universidades 
corporativas

sim

serviços educacionais 
de qualidade 

prestados pelas 
empresas

competição

POLIUSP superficial sim sim

serviços educacionais 
de qualidade 

prestados pelas IES

     competição/

cooperação

Fonte: ALPERSTEDT, 2001, p. 371.

Para os defensores das universidades corporativas, as universidades ‘tradicionais’ 

devem se adaptar ao novo modelo de qualificação do trabalhador.  Alperstedt (2001), citando 

Drucher (1992), afirma que 

nos próximos 50 anos, escolas e universidades vão mudar mais drasticamente do 
que  o fizeram em todos os  seus  anos de existência;  e  o  que  vai  produzir  essas 
mudanças são, em parte as novas tecnologias a serviço do aprendizado, e em parte, 
as demandas da sociedade do conhecimento as quais transformaram o aprendizado 
num processo contínuo e permanente ao longo da vida profissional (ALPERSTEDT, 
2001, p. 106).

Para a autora, o prazo estipulado por Drucher (1992) é muito longo, visto que, 

segundo  ela,  as  transformações  nas  instituições  de  ensino  superior  e  a  “redefinição”  do 

mercado educacional, com as aulas virtuais, já estão presentes na atualidade redesenhando o 

perfil  das  instituições.  Contrapondo  esta  idéia  propagada  por  Drucker  e  reafirmada  por 

Alperstedt, Marcovitch (2002) afirma que Drucker estava equivocado quando prognosticou, 

décadas  atrás,  o  futuro  das  universidades.  Segundo  ele,  “foi  um  prognóstico  superficial, 
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prematuro e pessimista que infelizmente não se realizou. Ao contrário do que ele previu, a 

tecnologia de informação não substituiu o convívio presencial na formação universitária. A 

pesquisa, a experimentação e a aprendizagem continuam dependendo bastante da freqüência 

presencial” (MARCOVITCH, 2002, p. 9).

Não se pode ignorar que as universidades corporativas representam um espaço a 

mais para a atuação da empresa. Conforme disseram Cavalcanti e Gomes (s/d), citando Paul 

Strassman, “as empresas que continuam a ter suas vantagens competitivas dependentes de 

recursos naturais, trabalho e capital financeiro estarão cada vez mais vulneráveis frente às 

empresas  baseadas  em  conhecimento”  (p.  13).  E  mesmo  não  podendo  ser  efetivamente 

consideradas  como  universidades,  as  Corporativas  engrossam  as  fileiras  no  número  de 

instituições a ministrarem o ensino superior no país. 

A seguir, será desenvolvida uma análise sobre o ensino superior tecnológico, tendo 

como parâmetro os projetos para criação das universidades tecnológicas, em andamento, a fim 

de verificar se está se constituído uma nova institucionalidade para a educação superior no 

Brasil.
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3 O ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO: UMA NOVA INSTITUCIONALIDADE 
PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

A cobiça envenenou a alma do homem... Levantou no mundo as muralhas do ódio e 
tem-nos feito marchar a passo de ganso para a miséria e os morticínios. Criamos a 
época da velocidade, mas nos sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que 
produz abundância, tem-nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-
nos  céticos;  nossa  inteligência,  empedernidos  e  cruéis.  Pensamos  em demasia  e 
sentimos bem pouco. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade.

Charles Chaplin – O último discurso

O ensino superior tecnológico ao ser debatido neste capítulo, busca identificar o 

movimento de constituição de uma nova institucionalidade para a educação profissional no 

Brasil. Para isso será analisada a estrutura dos CEFETs, a retração na oferta do ensino médio, 

bem como a inserção no ensino superior e a expansão dos cursos tecnológicos, nos CEFETs e 

no país. Em seguida analisa-se os projetos em andamento na Câmara dos Deputados e, de 

forma mais detalhada, a especificidade do CEFET-PR, primeira instituição a se transformar 

em universidade tecnológica. Encerra-se o capítulo apresentando as instituições tecnológicas 

como um campo fértil para a implementação de ações governamentais, tendo como parâmetro 

o  Anteprojeto  da  Reforma  da  Educação  Superior  e  o  Plano  de  Expansão  da  Educação 

Profissional. Situando a reforma da educação profissional no Brasil e, na retaguarda desta 

reforma,  as  transformações  processadas  na  Rede  de  Educação  Tecnológica,  verifica-se  a 

expansão dos cursos tecnológicos de curta duração e com baixo investimento em pesquisa. 

A reforma da educação profissional implementada no governo FHC (1995-2002) 

conforme salientado anteriormente, gerou, além de insegurança, uma crise de identidade nas 

instituições que tradicionalmente ofereciam um ensino técnico, como é o caso dos CEFETs, 

escolas técnicas e agrotécnicas federais. O ensino nos CEFETs era considerado de qualidade, 

na perspectiva de que, como disse Mendonça (2003), além de fornecer uma sólida formação 

profissional, assegurava-se ali também uma formação humana. No entanto, para autores como 

Castro (1997) e Oliveira, J. B. (s/d), os cursos ofertados na rede de ensino técnico federal, 

deveriam  ser  redimensionados.  Para  Castro  (1997),  deveriam  deixar  de  lado  o  atrativo 

propedêutico, já Oliveira, J. B. (s/d), mesmo reconhecendo um modelo ‘adequado e exitoso’ 

de funcionamento das escolas técnicas, considerava-as extremamente caras. Segundo Castro 

(1997) “as escolas técnicas estão congeladas no tempo. É quase uma relíquia de uma fase 

anterior da revolução industrial latino-americana. É mesmo surpreendente que, ainda assim, 



muitas  sejam instituições  bastante  sérias e  que apresentam um desempenho que pode  ser 

brilhante em alguns casos” (p. 10). Para ele, “as boas escolas técnicas e os bons CEFETs” 

devem servir  de  exemplo,  mas o  autor  não define  nem categoriza  quais  seriam os  bons. 

Afirma  apenas  que  estes  deverão  “oferecer  cursos  sob  medida,  controles  de  qualidade, 

assistência técnica, pesquisa e desenvolvimento” (p. 14).  Oliveira, J. B. (s/d) afirmou que os 

cursos  técnicos  da  rede  federal  “acabaram se  distorcendo  porque  foram  apropriados  por 

alunos  de  classe  média”  (p.  23).  E  afirmou  também  que  equipar  as  escolas  na  forma 

preconizada pelo governo federal as levaria “a apresentar padrões de custo semelhantes às tão 

criticadas escolas técnicas, o que colocaria em questão um dos argumentos mais fortes que 

foram utilizados para desmoralizar e desativar essa modalidade de ensino” (OLIVEIRA, J. B., 

s/d, p. 7). 

Analisando a reforma nos CEFETs, Gariglio (2002, p. 2) afirma que “essa reforma 

busca, entre outros objetivos, transformar os CEFETs, as escolas técnicas e agrotécnicas em 

instituições de formação apressada e barata, pela oferta de cursos modulares superficiais, e 

desvinculada da formação geral, agudizando a disparidade entre o saber e o fazer, ou seja, 

perpetuando a divisão da escola profissionalizante para os pobres e a escola propedêutica para 

os ricos”. Sabe-se que a questão da formação preocupa os teóricos da categoria trabalho há 

mais de um século. Braverman (1981), ao analisar a ‘tese’ que a sociedade industrial exige 

uma população  trabalhadora  cada  vez  ‘mais  instruída’,  ‘mais  educada’  e,  por  esta  razão, 

‘superior’, discorda desta ‘tese’ e afirma que “os conceitos de ‘qualificação’, ‘instrução’ e 

‘educação’ são em si mesmo bastante vagos, e uma rigorosa investigação dos argumentos 

empregados para amparar essa tese de ‘superiorização’ é ainda embaraçada pelo fato de que 

eles nunca foram objeto de uma apresentação coerente e sistemática” (p. 357). Para este autor, 

“quanto mais a ciência é incorporada ao processo do trabalho,  tanto menos o trabalhador 

compreende o processo; quanto mais um complicado produto intelectual se torne máquina, 

tanto menos controle  e  compreensão  da  máquina tem o trabalhador.  Em outras  palavras, 

quanto mais o trabalhador precisa saber a fim de continuar sendo um ser humano no trabalho, 

menos ele ou ela conhece” (p. 360). E acrescenta que não é a qualificação ou o diploma que 

vai assegurar a “peneiragem” ou o “bilhete de ingresso” ao emprego (p. 371).

Neste caminho se estruturam as críticas à reforma da educação profissional e a 

‘pulverização’ de cursos tecnológicos. Gariglio (2002) fala sobre a resistência do CEFET-MG 

ao PL 1.603/9658 que, à semelhança de outras instituições e da sociedade civil organizada, 

58 Propunha a reestruturação da educação profissional no Brasil, no início do governo FHC, mas não chegou a 
ser aprovado.
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desencadeou uma retração ao PL. “Diante do vigor e rigor dos argumentos apresentados pelas 

ETFs, pela comunidade acadêmica e pela sociedade civil organizada, o relator apresentou à 

comissão parlamentar projeto final que desfigurava quase totalmente o projeto original do 

governo”, diz ele (2002, p. 2). No entanto, o governo, desconsiderando o parecer final do 

relator instaurou, em 1997, via Decreto 2.208/97, o ideário da reforma do ensino profissional.

Com o Decreto 2.208/97 a perplexidade, na ocasião do PL 1.603/96, foi cedendo 

espaço  à  preocupação  com a  identidade  ameaçada,  com o  custeio  e  manutenção,  com a 

extinção gradativa do ensino médio, com o Programa de Expansão da Educação Profissional59 

(PROEP) em todas as suas nuanças. Paralela à reforma da educação profissional o governo 

FHC implantou também um programa para reestruturação do ensino médio60. Com o slogan 

“o ensino médio agora é para a vida”, propunha-se uma reestruturação que assegurasse a esse 

nível de ensino a efetiva inserção na educação básica (assegurada pela LDB 9.394/96). “É 

preciso dar identidade própria ao antigo 2º grau para que ele deixe de fazer papel de dobradiça 

entre  o  1º  grau  e  o  Ensino  Superior  [...].  É  preciso  perder  o  formalismo e  passar  a  ter 

conteúdo, de maneira que o aluno tenha condições de desenvolver pensamento abstrato e 

crítico” (BERGER FILHO, 2000). 

Analisando a reforma do ensino médio, Zibas (2002) afirma que reformas como a 

proposta para o ensino médio, “geradas em órgão da administração central, encontram, na 

escola,  estruturas  culturais  e  políticas  historicamente  estabelecidas,  criando  uma  trama 

institucional que interpela,  filtra,  transforma, ignora,  escamoteia  ou absorve,  muitas vezes 

fragmentariamente,  as  mudanças  pretendidas”  (p.  72).  Para  Kuenzer  (2002),  a  reforma 

proposta para o ensino médio “não é pra valer”, porque “desconhece a realidade da escola 

pública no Brasil” e “não integra às políticas o necessário financiamento. Ou seja, ela não se 

objetiva” (p. 327-328). As críticas ao modelo de reforma, proposto para o ensino médio61 no 

governo FHC se estendem à reforma da educação profissional e ao ‘ingresso’ das instituições 

de educação profissional na rede de educação superior, por meio da oferta dos cursos de 

tecnologia. Tal fato gerou uma situação nova: a divisão interna nas instituições levando ao 

59 O Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP) é uma iniciativa do Ministério da Educação em 
parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, que visa desenvolver ações integradas de educação com o 
trabalho, a ciência e a tecnologia, em articulação com a sociedade. Seus recursos são originários de dotações 
orçamentárias  do Governo Federal,  sendo 25% do Ministério  da  Educação,  25% de  recursos  do  Fundo de 
Amparo  ao  Trabalhador  (FAT)  e  50%  de  empréstimos  da  União  com  o  Banco  Interamericano  de 
Desenvolvimento (BID), assinado em 27 de novembro de 1997, com vigência até 2006 (MEC, PROEP, 1999).
60 Em 26 de junho de 1998, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional  de Educação instituiu as 
diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, por meio da Resolução 3/98.
61 Para análise mais detalhada sobre a implementação da reforma do ensino médio ver: ZIBAS, Dagmar M. L.; 
AGUIAR, Márcia Ângela da S. e BUENO, Maria Sylvia Simões (Orgs.).  O ensino médio e a reforma da 
educação básica. Brasília: Plano, 2002.
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que Gariglio (2002) chamou de crise institucional sem precedentes. Por um lado, havia grupos 

que defendiam a não adesão ao PROEP bem como a autonomia das instituições. Por outro 

lado  grupos,  ligados  à  área  técnica,  vislumbravam,  com  a  Reforma,  a  possibilidade  de 

crescimento do núcleo tecnológico, representado pelo crescimento de cursos de tecnologia, 

como foi o caso de Minas Gerais. Esse movimento, referendado pelos embates internos ao 

campo, retrata a força política do processo de reforma desencadeado.

Este processo reformista instaurado na educação profissional desencadeou assim, na 

rede federal de educação profissional – Escolas Técnicas, Agrotécnicas, CEFETs, uma crise 

de identidade. Para Catani e Oliveira (1999), as reformas educacionais atuais têm provocado 

nas  universidades  uma  situação  de  crise.  Segundo  eles,  a  atual  reestruturação  do  ensino 

superior no Brasil “inclui profundas mudanças na identidade e no projeto de desenvolvimento 

institucional das universidades públicas, especialmente federais, indicando ser este o mote 

central das ações e políticas que vêm sendo implementadas pelo governo federal” (p. 180). 

Essa mudança na identidade e no projeto de desenvolvimento institucional, que ocorre nas 

universidades,  pode  ser  percebida  também  no  CEFETs.  Segundo  Floriani  (s/d),  a 

descontinuidade  que  marca  as  reformas  educacionais  engendra  contradições  internas  nos 

CEFETs  “evidenciadas  pelas  tensões  entre  a  teoria/prática,  adesão/resistência, 

conservação/transformação,  formação  unilateral/omnilateral,  especialização/politecnia, 

qualificação/desqualificação, entre outras” (p. 03). Para esta autora “a dicotomia revitalizada 

entre a teoria e a prática extrapola a dimensão profissional técnica, que relaciona conceitos às 

experiências  de  laboratório  e  oficina.  A  teoria,  como  saber  elaborado  (ciência),  é 

desprestigiada  e  a  prática  tende  a  cair  no  senso-comum”  (p.  13).  E  acrescenta  que  as 

contradições internas nas instituições, como é o caso do CEFET-SC,  provocam tensões

entre: a teoria e a prática; a cultura geral e a cultura técnica; o aligeiramento do 
curso e a empregabilidade; a superficialidade nas bases científicas e tecnológicas e a 
consistência dessas bases como saberes elaborados; o aumento da qualificação dos 
trabalhadores com ampliação das atividades laborais e a valorização salarial restrita; 
a realização efêmera e a auto-realização profissional; a terminalidade modular e a 
continuidade de estudos superiores; a alienação e a emancipação; a individualização 
e o coletivo; o saber-fazer e o saber-pensado, além de outras. Nas contradições, tem-
se o movimento dinâmico do todo e das partes, de idas e vindas, que caracterizam as 
(des)continuidades das reformas educacionais (FLORIANI, s/d, p. 15).

A transformação de escolas técnicas em CEFETs, iniciada na década de 1970, a 

continuação na década de 1980 e a aceleração deste processo na década de 1990, bem como a 

transformação das agrotécnicas em CEFETs, no final da década de 1990, e a retração da 

cefetização, inclusive com a autorização das agrotécnicas de ministrarem cursos superiores de 
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tecnologia,  mesmo sem terem se  constituído  como CEFETs,  é  um processo  que,  ao  ser 

analisado, desvela a perda de identidade destas instituições e/ou um processo de metamorfose 

institucional,  marcado  pelo  dualismo  estrutural.  Da  mesma  forma,  a  transformação  de 

CEFETs em universidades tecnológicas traduz a busca de uma nova institucionalidade para a 

educação profissional e se configura, em mais um movimento de reestruturação do campo.

3.1  OS  CEFETS  E  A  EDUCAÇÃO  SUPERIOR  TECNOLÓGICA:  A  INSERÇÃO  NO 

ENSINO SUPERIOR

A estrutura pensada no projeto de cefetização62, configurado na década de 1990, 

não correspondia ao modelo de educação profissional não superior que vinha sendo proposto 

pelos organismos internacionais para o Brasil. Estes Organismos propunham uma educação 

profissional de nível médio ou pós-médio, com redução de custos nas instituições técnicas 

federais, e não o modelo no nível superior. Segundo um professor do CEFET-PR, 

o projeto que o MEC tinha abordado com o BID era da expansão superior técnico 
não  universitário  cursos  superiores  de  curta  duração,  mas  não  no  modelo 
universitário  o  BID tem inúmeros  documentos,  inclusive  financia  um programa 
parecido  na  Argentina  no  mesmo  período  do  PROEP  aqui  no  Brasil  [...]  é  a 
expansão  de  centros  técnicos  de  ensino  superior  não  universitário  ocorre  que 
também a LDB cria um espaço que é o da universidade especializada então o projeto 
é apresentado como o projeto de uma universidade especializada (Entrevista 12). 

A primeira referência do Banco Mundial ao ensino técnico brasileiro se deu em 

novembro  de  1989  e  referia-se  ao  ensino  de  2º  grau.  Segundo  Cunha  (2002)  “o  Banco 

elaborou três principais relatórios gerais sobre a situação do ensino no Brasil: em 1986, sobre 

o ensino de 1º grau; em 1989, sobre o ensino de 2º grau; e em 1991, sobre o ensino superior” 

(p. 122). No caso específico do relatório sobre o 2º grau, das cinco recomendações, uma delas 

se referia à melhoria da eqüidade, e três ações se referiam especificamente às escolas técnicas 

federais: 

62 A transformação das escolas técnicas e agrotécnicas federais, em centros federais de educação tecnológica, 
modelo conhecido como cefetização, ocorreu, a partir de 1995, no governo FHC, tendo por base a Lei 8.948/94, 
aprovada no final do governo Itamar Franco, que previa em seu art. 3º “As atuais Escolas Técnicas Federais [...] 
ficam transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica [...]". O § 4º do mesmo artigo previa a 
possibilidade  da  cefetização também das  agrotécnicas  “As Agrotécnicas  [...]  poderão ser  transformadas  em 
Centros Federais de Educação Tecnológica após processo de avaliação de desempenho [...]”.
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(i) introdução  do  sistema  de  ‘custo  compartilhado’,  quer  dizer,  a  cobrança  de 
anuidades,  mediante  o  sistema  de  empréstimos  do  tipo  crédito  educativo  e/  ou 
mediante a cobrança de taxas conforme possibilidades de cada aluno; (ii) atrair mais 
estudantes de baixo nível de renda para essas escolas; e (iii) expandir as matrículas 
mais  rapidamente  do  que  a  construção  de  novas  escolas,  para  reduzir  o  custo 
unitário.  A  longo  prazo,  as  escolas  técnicas  federais  deveriam  concentrar  seus 
currículos  nas  ciências  básicas  e  na  matemática,  reduzindo,  em conseqüência,  a 
ênfase profissional” (CUNHA, 2002, p. 123).

Sobre estas diretrizes, a primeira manifestação do governo brasileiro se deu em 

1991, já no governo Collor e foi contrária às determinações do Banco Mundial. Informou-se 

em um Documento, que estava em tramitação a LDB (que foi promulgada em 1996) e que sua 

formulação seria mais avançada que a do Banco prevendo, inclusive, “o acesso de todos à 

educação básica, associando a educação geral e a educação tecnológica” (CUNHA, 2002, p. 

124). No documento elaborado pelo governo brasileiro dizia-se sobre as diretrizes do Banco 

Mundial:

Trata-se de afirmação sem maiores fundamentos,  além de demonstrar uma visão 
distorcida e, pelo menos, 50 anos defasada (no Brasil e em outras partes do mundo) 
sobre  a  formação  profissional.  Aliás,  pretender  estudar  [sic]  a  dicotomia  entre 
ensino  acadêmico  e  ensino  técnico  é  um  enfoque  equivocado,  no  contexto  da 
sociedade tecnológica em que vivemos, em função de suas rápidas transformações. 
O que se deve buscar, e onde se deveria concentrar o debate, é sobre como repassar, 
através do currículo, uma cultura tecnológica, tanto no ensino chamado acadêmico, 
como  no  ensino  tecnológico.  Trata-se  de  superar  esta  dicotomia,  evitando 
cuidadosamente propostas que possam resultar nessa segmentação. Independente da 
opção  quanto  à  profissionalização,  importa  assegurar  o  acesso  ao  conhecimento 
elaborado e universal, incluindo aquele necessário à compreensão das relações de 
trabalho  e  de  participação  social  que  os  alunos  vivenciam ou  irão  vivenciar  na 
prática (BRASIL63, 1991, apud CUNHA, 2002, p. 124).

O País pensava em uma educação que atendesse à concepção de trabalho já difundida nas 

instituições da rede de educação tecnológica e que passou a configurar os discursos e  os 

argumentos  que  justificavam  as  políticas  que  a  elas  se  referem.  No  Documento  citado 

anteriormente o governo brasileiro julgou leviano o argumento de que nas escolas técnicas 

federais estudavam alunos de alta renda e justificou que se o custo delas era alto, dever-se-ia 

se otimizar os custos e afirmou: “uma escola elitista não é necessariamente uma escola de 

elite”  (BRASIL,  apud  CUNHA,  2002,  p.  125).  Em  1992,  o  Banco  Mundial  divulga  o 

documento de política sobre a Educação Técnica e Formação Profissional e consta nele “um 

item destinado à ‘separação da educação e da capacitação’, no qual utiliza um tom direto, 

raramente empregado pelos formuladores das reformas educacionais em cada país, ainda que 

busquem o mesmo objetivo” (CUNHA, 2002, p. 125). 
63 Observações sobre o Relatório: “Brasil  – Issues in Secondary Education” – Report  nº 7723-BR, Brasília, 
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, março, 1991.
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Para Ramos, M. (1995) não se propunha uma concepção de trabalho entendida 

como atividade objetiva do homem na sua relação com a natureza e com outros homens e, 

como tal, mediadora das relações sociais, mas sim o contrário, o conhecimento valorizado 

como principal recurso para a ascensão social, “sendo o trabalho a conseqüência direta de 

aplicação  do  conhecimento  adquirido”  (p.  12).  Na  análise  a  esta  questão,  percebe-se  a 

contradição que perpassa as políticas relativas à educação profissional, sendo uma delas a 

retração  do ensino  médio profissionalizante  e,  em contrapartida,  a  expansão  da  educação 

superior tecnológica, na contramão do que propunha os organismos internacionais. 

Para Ramos, M. (s/d), a Lei 8.948/9464 foi gestada com o propósito de fortalecer a 

rede de escolas técnicas federais e estabelecer, com isso, uma forte aliança com os setores 

hegemônicos da sociedade, pois, segundo ela, os fundamentos desta Lei “teceram não só no 

sentido  de  estender  sua  função ao  nível  superior  e  de  pós-graduação  como,  também,  de 

estreitar a relação dessas instituições com o sistema produtivo através de parcerias, prestação 

de serviços e ações equivalentes” (p. 06). O atendimento precípuo ao mercado de trabalho foi 

a  lógica  que  embasou  o  argumento  de  valorização  dessas  instituições:  seriam  formados 

técnicos  de  nível  médio,  mas  passou-se  a  formar  em nível  superior,  técnicos  “flexíveis, 

polivalentes, capazes de se adaptarem às transformações do mundo do trabalho, mediante a 

educação tecnológica realizada por essas Instituições” (p. 06).

A elaboração da Lei  8.948/94 se deu no estreito círculo da SEMTEC, juntamente 

com os Diretores das escolas e em articulação com as lideranças partidárias e sua aprovação, 

“no  apagar das luzes do governo Itamar Franco” retratam-se algumas das fragilidades que 

nela se apresentaram. É também por estas razões, que Ramos, M. (s/d) julga ser importante 

questionar “que compromisso com a sociedade civil foi instituído a partir de sua aprovação?”. 

Para esta autora,  o governo sucessor, que compartilhava dos mesmos princípios ideológicos 

do que aprovou e sancionou a Lei  8.948/94, pretendeu revogá-la, mas isto não aconteceu. 

Comprova-se esta afirmação, segundo ela, quando se analisam as duas primeiras versões do 

Anteprojeto, que deu origem ao PL 1.603/96, visto que, nestas primeiras versões, propunha-se 

a revogação “na sua integridade, havendo somente a previsão de que as Escolas Técnicas e 

Agrotécnicas Federais poderiam ser transformadas em CEFET's de acordo com determinados 

critérios” (p. 07).  

Para Ramos, M.  (s/d), foi a ação de diretores de escolas junto à SEMTEC que fez 

com que, na versão final do PL 1.603/96, a Lei  8.948/94 não fosse revogada. É importante 

64 Lei 8.948 de 08/12/1994 - dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica e dá outras 
providências. Brasília, 1994.
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salientar também que “no que concerne o formato institucional, o banco chegou a recomendar 

a retirada das escolas técnico-profissionais do âmbito do ministério da educação de cada país. 

Caso  a  manutenção  de  sua  vinculação  ministerial  fosse  indispensável,  elas  deveriam ser 

beneficiadas pela flexibilização dos programas e dos procedimentos burocráticos” (CUNHA, 

2002,  p.  126).  Este  ‘formato institucional’,  para  o  qual  Cunha chama a atenção,  envolve 

recursos financeiros, e o PL 1.603/96 trazia esta ‘disputa’ entre o Ministério da Educação e o 

Ministério do trabalho: quem administraria os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT). Neste processo, com a não aprovação do PL 1.603/96, a LDB 9.394/96, contemplou a 

educação profissional65 e o MEC ganhou a ‘disputa’ na administração dos recursos para a 

educação profissional.

O Decreto 2.208/97 que ‘substitui’  o PL 1.603/96 estrategicamente retirado de 

tramitação pelo governo federal, recuperou a antiga formação de Tecnólogos, que na verdade 

apenas reconfigurou os cursos pós-técnicos de duração de dois anos, cuja concepção original 

data da década de 1970 e foi objeto do empréstimo MEC/BIRD para a construção dos Centros 

de  Engenharia  de  Operação,  precursores  dos  atuais  CEFET's.  Para  Ramos,  M.   (s/d),  o 

governo FHC não pretendia levar adiante o projeto de cefetização, mas teve que ceder, “em 

troca do apoio por parte dos Diretores das escolas à reforma da educação profissional”. No 

entanto, para esta autora, essa atitude em nada comprometeria os interesses básicos embutidos 

na  reforma,  porque  “as  escolas  técnicas  adequarão  a  estrutura  e  o  currículo  dos  cursos 

técnicos aos moldes da Lei que o reformará”. Com isto, disse ela que diminuirá a despesa com 

os cursos técnicos de nível médio, e os cursos de tecnólogos passarão a exercer o papel dos 

antigos cursos técnicos de nível médio, “porém com menor custo agregado, uma vez que são 

de curta duração” (p. 07). Estas análises vão deslindando a lógica economicista e pragmática 

subjacente ao processo de reforma.

A insersão dos CEFETs no ensino superior representou uma reestruturação nas 

instituições de nível técnico – escolas técnicas e agrotécnicas – que a eles deram origem. 

Percorreu-se o caminho  alternativo de formação profissional e aliviou-se a pressão sobre o 

nível superior.

Tem-se, assim, atingidos os objetivos preconizados pelo Banco Mundial: política de 
capacitação  de  massa,  barateamento  dos  custos  profissionalizantes,  adequação  e 
atendimento  às  necessidades  do  mercado  de  trabalho,  criação  de  caminhos 
alternativos  às  Universidade,  e,  finalmente,  o  não  aniquilamento  da  necessária 

65 A LDB 9.394/96, em seu Cap. III, Artgs. 39 a 42, contemplou a educação profissional e previu, dentre outros 
aspectos, a interação com a vida produtiva, a articulação com o ensino regular e a formação no ambiente de 
trabalho, a oferta de ‘cursos especiais’ condicionados à capacidade de aproveitamento dos alunos e não ao nível 
de escolaridade.
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camada de técnicos adequados ao processo de reestruturação produtiva, já que os 
formandos dos cursos de tecnólogos teriam as seguintes características: educação 
geral  obtida  através  dos  cursos  de  nível  médio,  habilidades  específicas 
possivelmente  adquiridas  através  da  profissionalização  simplificada  (quando não 
oriundos  dessa  modalidade  de  ensino  em  nada  prejudicaria  no  essencial  da 
formação), habilidades gerais e abstratas desenvolvidas a partir de curso de nível 
superior  alternativo  e  diferenciado  dos  cursos  superiores  plenos.  Como unidade 
dialética, essas políticas se identificam através de seus contrários (RAMOS, M.  s/d, 
p. 07, grifo do autor).

Internamente as instituições buscavam a cefetização, que lhes asseguraria o status 

de instituição de nível superior, e há exemplos emblemáticos da ansiedade por que passavam 

estas IES, quando isto não concretizava-se rapidamente. Acreditavam que este deveria ser um 

processo natural e quando não se efetivava, vinha a frustração. É o caso da cefetização na 

Escola Técnica Federal de São Paulo.

A  Cefetização,  uma  meta  por  mim  almejada  desde  1978,  só  começou  a  se 
concretizar com a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei nº 8.984 em dezembro 
de 1994, a qual possibilitava a transformação de todas as ETF’s em CEFET’s, mas 
infelizmente na ocasião não houve tempo para a sua regulamentação. A retomada 
dessa  questão  só  ocorreu  com a  eleição  de  Fernando  Henrique  Cardoso  para  a 
presidência. Com a indicação do então Reitor da UNICAMP, prof. Paulo Renato 
Souza, para o MEC, e com o apoio de vários parlamentares, conseguimos convencer 
as autoridades da importância da verticalização da Educação Profissional  [...]  A 
partir desse momento, a transformação em CEFET já era um fato, restava apenas a 
devida  implementação.  [...]  Nosso  Projeto  Institucional  para  a  Cefetização  foi 
analisado por uma comissão no MEC,  em paralelo desenvolvemos algumas ações  
políticas  nos  bastidores. Como  resultado,  tivemos  o  nosso  Projeto  aprovado  e, 
finalmente,  após  vinte  anos  de  espera,  implementamos  o  Centro  Federal  de 
Educação Tecnológica de São Paulo,  do mesmo modo que as co-irmãs do Pará, 
Pelotas,  Rio  Grande  do  Norte,  Campos  e  Pernambuco.  [...]  Constatamos  que  a 
instituição tem novos e amplos horizontes a serem desbravados e percorridos. Novos 
desafios  decorrem  dos  primeiros,  tais  como:  articulação  entre  ensino  médio  e 
educação profissional,  projeto de Certificação de Competências adquiridas fora do 
ambiente  formal  de  escolarização,  consolidação do  CEFET-SP como Centro  de 
Referência em Educação,  e  outros  tantos  que vamos descobrir  a  cada  momento 
(GAYEGO FILHO, s/d, grifo meu).

E da Escola Técnica Federal de Química de Nilópolis-RJ.

se a ‘cefetização’ (transformação em Centro federal de educação tecnológica) é uma 
evolução natural das Escolas Técnicas; se a maioria das ‘antigas ETFs’ do país já 
tiveram  sua  ‘cefetização’  efetuada;  se  a  ETFQ66 cumpriu   todos  os  ritos 
(administrativos, pedagógicos, jurídicos etc) que as demais cumpriram; se o Projeto 
de  Cefetização  (o  ‘rito’  principal)  da  ETFQ foi  considerado  um dos  mais  bem 
elaborados e consistentes entre todas as ETFs (!) e SE TUDO ISSO É VERDADE: 
O QUE ESTÁ ACONTECENDO? PORQUE CONTINUAMOS SENDO ESCOLA 
TÉCNICA? (ETFQ-RJ, Jornal Mural, 1999, p. 01, grifos do autor).

66 Escola Técnica Federal de Química de Nilópolis - RJ.
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Apesar da ‘demora’ em alguns casos, todas as escolas técnicas se cefetizaram, e houve uma 

diminuição  gradativa  na  oferta  do  ensino  médio  nestas  instituições.  Esse  movimento  de 

cefetização  vai  delineando  novos  marcos  nas  políticas  e  gestão  da  educação  média  e 

profissional no país.

3.1.1 A retração no Ensino Médio nas instituições tecnológicas

A rede federal tinha por tradição o ensino técnico vinculado ao médio. O PROEP – 

implantado após  o  Decreto  2.208/97  –  previa  a  extinção  gradativa  do  ensino  médio  e  a 

instalação da concomitância externa67. No entanto, as escolas que aderiram a esse processo 

tiveram uma redução drástica no número de alunos, como foi o caso do CEFET-PR (LIMA 

FILHO,  2002),  e  do  CEFET-MG  (GARIGLIO,  2002).  As  escolas  agrotécnicas  também 

enfrentaram problema desta natureza, e algumas delas resolveram manter o ensino médio e a 

concomitância interna como foi o caso das agrotécnicas de Cáceres-MT e Rio Verde-GO 

(RAMOS, E. 2000). Tal decisão, entretanto gerava outro tipo de problema: feria o ideário da 

reforma – Decreto 2.208/97 – e caso a instituição não tivesse seu projeto estratégico de adesão 

ao PROEP aprovado, via-se penalizada com a diminuição de recursos. 

Logo,  o  caminho  para  as  instituições  técnicas  era  um só:  adesão  ao  PROEP. 

Segundo dados da SEMTEC, devido à Reforma, a redução do ensino médio nas instituições 

tecnológicas foi na ordem de 50%, o que pode, segundo eles, ser caracterizado como um 

verdadeiro desmonte68. Para a SEMTEC, “Os CEFETs e as escolas técnicas federais passaram 

por um desmonte do sistema de ensino integrado, formação geral / formação profissional, que 

se consolidara” (BRASIL, MEC, SEMTEC, 2003, p. 5). Para os dirigentes destas escolas “foi 

uma política imposta autoritariamente, sem que tivessem tempo para amadurecer os novos 
67 O PROEP previa a extinção gradativa do ensino médio (EM) nas instituições federais. O ensino médio deixaria 
de ser integrado ao técnico passando a ser ministrado em concomitância interna (enquanto ainda se mantivesse o 
EM na instituição) e externa (quando o aluno fosse matriculado no EM em outra instituição).
68 Vale salientar que, aliado ao programa federal de expansão de Educação Profissional (PROEP), estava o Plano 
de Melhoria do Ensino Médio (PEM). Ambos liberavam recursos às redes públicas, por meio de convênios, a 
partir da aprovação de projeto de trabalho apresentado ao MEC, indicando as ações que iriam desenvolver. Esses 
programas  incluíam  atividades  diversas,  como  encontros  de  formação  e  capacitação  de  trabalhadores  da 
educação, aquisição de equipamentos e livros, construção de escolas, laboratórios de informática e biblioteca e 
confecção de material  didático-pedagógico. O PEM contribuiu para o crescimento nas matrículas no ensino 
médio no país, o que não ocorreu nas instituições tecnológicas federais. Segundo dados do INEP, “enquanto o 
ensino médio cresceu 35,4%, de 1996 a 1999, o ensino superior cresceu 27,3% no mesmo período. Portanto, a 
expansão do ensino  médio continua  mais  acelerada,  embora  nos últimos dois  anos [1998-1999]  tenha  sido 
observada uma tendência de aproximação das taxas, o que sugere uma sinergia crescente entre os dois níveis de 
ensino” (INEP, Resultados e Tendências da Educação Superior, 2000, p. 17).
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rumos possíveis, recursos e técnicas em suas instituições” (BRASIL, MEC, SEMTEC, 2003, 

p. 5). No que se refere à redução de vagas no ensino médio há instituições, como é o caso do 

CEFET-MG em que a redução se deu em um nível bem acima do índice geral divulgado pela 

SEMTEC. Segundo Gariglio (2002) no CEFET-MG a redução de vagas no ensino médio foi 

drástica: de 1200 vagas, em 1997, para 120, em 1998.

É  interessante  ressaltar  que  a  SEMTEC  admite  que  os  resultados  sobre  a 

adequação total ou parcial ou não adequação das escolas às determinações do PROEP ainda 

eram  pouco  conhecidas  em  2003,  e  acredita-se  que  continuam  desconhecidas  em  2005. 

“Sabemos apenas que há experiências em curso, problemas e propostas a serem discutidos” 

(BRASIL, MEC, SEMTEC, 2003, p. 5), afirmando ainda que “a brusca redução de vagas para 

o ensino médio reforça ainda mais a exclusão social em um país onde esse nível de ensino 

ainda  atende  apenas  cerca  de  25% da  faixa  de  jovens  entre  15  e  18  anos.  A  ênfase  na 

concomitância  externa  precariza  a  formação profissional  porque  impossibilita  articular  os 

conhecimentos científicos, tecnológicos e histórico-sociais” (p. 18).

Esta  redução  no  ensino  médio  nas  instituições  tecnológicas,  mesmo  sendo 

destacada  pela  equipe  da  SEMTEC  como  um  reforço  à  exclusão  social,  não  afetou  o 

crescimento deste nível de ensino no país, visto que a ampliação no número de matrículas, 

dado aos projetos específicos  de financiamento foi  grande,  conforme dados no gráfico 2. 

Verifica-se que a evolução das matrículas no ensino médio, ao longo das últimas três décadas 

do século XX, mostra um crescimento desigual do nível secundário entre as regiões e estados 

do Brasil. “Em 2000, há 8.154.884 de matrículas no ensino médio, pouco mais de sete vezes o 

total existente em 1971 (1.119.421)” (NUNES et al., 2002, p. 50).

Gráfico 2

Evolução do ensino médio – Brasil e regiões – 1970-2000
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Fonte: MEC/INEP/SEEC apud NUNES et al., 2002, p. 51.

A reforma provocou portanto uma situação de problemas múltiplos na rede federal 

de ensino técnico. As escolas técnicas e agrotécnicas, ao aderirem ao PROEP e reduzirem o 

ensino médio, passaram a enfrentar problemas também com a redução do número de alunos 

de ensino médio e a reversão deste processo viria “rapidamente” com o aumento no número 

de cursos tecnológicos e o conseqüente aumento no número de alunos no ensino superior. 

Com a ênfase nos cursos modulares ofertados para os egressos do ensino médio e com os 

cursos  concomitantes  a  especificidade  dessas  escolas  se  perdeu  o  que  levou  a  um 

esvaziamento e à reversão deste processo. Acreditava-se, estar o problema na diversificação69 

69 Conforme apresentado no capítulo dois, Sguissardi (2000b), ao analisar as ‘marcas das políticas de educação 
superior  no  final  do  século’,  trabalha  com  as  categorias  diferenciação  e  diversificação.  A  categoria 
diversificação é trabalhada por ele como diversificação de fontes e a categoria diferenciação como diferenciação 
institucional.  A  categoria  diversificação  é  aqui  trabalhada  como  diversificação  na  oferta,  qual  seja  a 
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na oferta de cursos. O caminho mais rápido para isso seria a transformação dessas escolas em 

centros de educação tecnológica e, conseqüentemente, a oferta de cursos para a formação de 

tecnólogos – em franca expansão – visto que as políticas neoliberais em ascensão apontam 

justamente para a diversificação na oferta em consonância com as exigências postas pelo 

mercado de trabalho, à semelhança do que vinha ocorrendo com as escolas técnicas.

 No caso das escolas técnicas que ministravam seus cursos técnicos integrados ao 

ensino  médio,  a  reforma  no  ensino  médio  que  se  efetiva  paralela  à  reforma  do  ensino 

profissional veio coroar a estrutura reformista presente nos novos ideais postos na formação 

do jovem brasileiro. Para Silva Júnior (2002), a reforma educacional no ensino médio “parece 

ser a mais complexa, e, ao mesmo tempo, central para os reformistas, posto que constituirão 

as futuras gerações a darem materialidade ao pacto social mundializado que buscam produzir” 

(p. 90).

É importante salientar que não apenas as instituições de ensino técnico federais 

deveriam se  adequar  ao  Decreto  2.208/97.  Este  é  um dos  pontos  demarcados  por  Vieira 

(2000), quando analisa a educação profissional e o PROEP em Goiás, na década de 1990. 

Segundo dados do Ministério da Educação, 103 instituições de ensino técnico, até julho de 

2003,  foram  inauguradas,  modernizadas e ampliadas com os recursos do PROEP destas, 

apenas  29  são  instituições  federais  sendo  20  CEFETs,  seis  agrotécnicas  e  três  unidades 

descentralizadas (BRASIL, MEC, SEMTEC, 2003).

Outro  aspecto  também  há  que  ser  observado:  os  argumentos  em  defesa  da 

transformação  dessas  escolas  em  CEFETs  ressaltavam  a  necessidade  da  otimização  dos 

recursos e da estrutura física das mesmas resultando ainda na necessidade de se viabilizar um 

projeto de educação tecnológica compatível com as novas exigências de desenvolvimento do 

país  (GUIMARÃES,  1996).  Neste  sentido  se  poderia  afirmar  que  a  sobrevivência  destas 

instituições  estaria  vinculada  ao  novo  projeto  a  ser  delineado  com  a  cefetização  e  a 

conseqüente possibilidade de se ministrar cursos superiores de tecnologia. 

A  Rede  de  CEFETs  ampliou-se,  escolas  técnicas  federais  foram  sendo 

transformadas em centros de educação tecnológica ao longo da década de 1990. No entanto, 

ao contrário do que se projetou, a transformação em CEFETs não solucionou os múltiplos 

problemas  que  estavam  postos.  As  instituições  continuaram  relativamente  ‘perdidas’, 

passando a viver o que pode ser chamado de  crise de identidade em um amplo processo de 

metamorfose institucional. A Rede não era mais tecida pela trama da formação profissional 

implementação  /  reestruturação  de  diferentes  cursos  nas  instituições  técnicas,  agrotécnicas  e  tecnológicas 
federais que tem desencadeado um processo de perda de identidade nessas instituições.
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pública, gratuita, integrada à formação geral. A  Rede tinha agora novas tramas tecidas por 

uma multiplicidade de cursos para o atendimento imediato ao mercado de trabalho e não mais 

mediatizadas pelas relações que se compunham anteriormente.

Fazendo  uma  análise  da  oferta  de  cursos  nos  CEFETs70,  verifica-se  que  a 

diversificação seguiu duas linhas prioritárias: informática e turismo. Analisando a oferta de 

cursos em 28 CEFETs, percebeu-se que 75% deles oferecem cursos técnicos, tecnológicos 

e/ou especialização na área de turismo71 e 75% oferecem cursos técnicos, tecnológicos e/ou 

especialização na área de informática. Outro aspecto interessante é a oferta de cursos na área 

de saúde72. Dos CEFETs analisados, 60.71% oferecem cursos na área de saúde.

Pode-se exemplificar isso, fazendo alusão ao CEFET de São Vicente do Sul - RS. 

Tendo como instituição de origem uma escola agrotécnica a cefetização em São Vicente se 

deu  em  novembro  de  2002.  No  primeiro  semestre  de  2005  foram  ofertadas  vagas  nos 

seguintes cursos:  Curso Técnico Agrícola  com habilitação em Agricultura  –  pós-médio e 

concomitante;  Curso  Técnico  Agrícola  com  habilitação  em  Zootecnia  –  pós-médio  e 

concomitante; Curso Técnico em Agroindústria – pós-médio e cursos superior de Tecnologia 

em Irrigação e Drenagem. No entanto, além dos cursos na área específica, o CEFET-SVS 

oferta  também  o  curso  Técnico  em  Informática  -  pós-médio e  um  curso  Técnico  em 

Enfermagem, em uma modalidade específica,  pós-curso de   auxiliar (CEFET SVS, 2005). 

Vale salientar ainda que o CEFET São Vicente do Sul atende, nesta diversidade de cursos, 

1.527 alunos  e  tem um quadro  de  27  professores  (BRASIL,  MEC,  Instituições  Federais, 

2005).

Semelhante ao que se efetiva no CEFET-SVS, no que se refere à diversificação, a 

Escola Agrotécnica Federal de Muzambinho-MG, oferece além dos cursos técnicos na área 

específica  –  Agricultura,  Zootécnica  e  Agroindústria  –  os  cursos  de  informática  e 

enfermagem. Esta escola passou também a ofertar, em 2005, o curso superior de tecnologia 

em cafeicultura, além de ofertar também curso de Especialização em Enfermagem do trabalho 

(EAF-MUZAMBINHO, 2005). Mesmo com esta diversificação nos cursos, a Escola tem 504 

alunos e 37 professores (BRASIL, MEC, Instituições Federais, 2005).

A identidade das escolas técnicas e agrotécnicas federais se constituíam ligada aos 

cursos médios integrados ao técnico. A redução na oferta do ensino médio, e a oferta do 

tecnológico  em  diferentes  áreas  desencadeou  fraturas  na  identidade  dessas  instituições. 
70 Dos 34 CEFETs, analisou-se a oferta de cursos em 28 deles (82.35%).
71 Classificou-se, nesta análise, como área de ‘turismo’, os cursos de Turismo; Hotelaria; Gestão Ambiental; 
Meio Ambiente; Tecnologia ambiental; Meio Urbano; Lazer e Qualidade de Vida; Saneamento Ambiental.
72 Classificou-se,  nesta análise, como área de saúde, os cursos de:  Enfermagem; Radiologia; Saúde Pública; 
Laboratório Farmacêutico; Segurança e Saúde no Trabalho; Segurança no Trabalho.
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Professores  de  nível  médio  passaram  a  ministrar  aulas  no  ensino  superior.  A  dinâmica 

pedagógica e a Organização Didática, dentre outros, não se adequavam a este nível de ensino. 

No CEFET-GO, por exemplo, a Organização Didática previa a aprovação do aluno por média 

global entre as disciplinas. No Capítulo V - Do sistema de avaliação, o Art.  22, Inciso 2 

previa que a média na disciplina seria adquirida “através da média aritmética simples das 

médias bimestrais”. O Inciso 3 dizia que a média de aproveitamento do semestre seria obtida 

“através da média aritmética simples dos graus do semestre de cada disciplina73” (CEFET-

GO, Organização Didática).   Previa-se também a aprovação, quanto à assiduidade para o 

aluno “com freqüência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária 

total prevista para o semestre letivo” (Capítulo VI - Das condições de aprovação, Art. 23). E 

no § único deste mesmo artigo constava: “o percentual de que trata este artigo será obtido pela 

razão entre o  somatório das freqüências obtidas nas disciplinas componentes do semestre 

letivo pelo somatório das cargas horárias previstas”.  Somente em 2003, via Portaria 099 de 

19/03/2003, a Organização Didática foi alterada no que se refere ao sistema de aprovação, 

passando a vigorar aprovação por média e freqüência por disciplina e não global. É mister 

salientar que, neste processo de expansão, os cursos na área de informática transformaram-se 

em  carros-chefe  da  diversificação,  tanto  nos  CEFETs  como  nas  escolas  técnicas  e 

agrotécnicas em todo o país.

Confirma-se que as reformas na educação profissional e no ensino médio, afetaram 

diretamente a rede federal de ensino técnico provocando nas escolas técnicas, agrotécnicas e 

CEFETs um processo de reestruturação interna, forçando essas instituições a buscarem, via 

diversificação  de  cursos  sua  sobrevivência  e  novos  marcos  organizacionais  e  de  gestão 

político-pedagógica. E é neste emaranhado de situações que se delineia o caminho para a 

transformação de CEFETs em universidades  tecnológicas.  São novos desdobramentos das 

políticas,  articulados  às  matizes  da  sobrevivência  institucional  que  serão  apresentados  a 

seguir.

3.1.2  A expansão dos cursos tecnológicos

73 Vale exemplificar com o caso de uma disciplina no curso de Tecnologia em Sistemas de Informação na 
UNED-Jataí, no 2º semestre de 2002. Havia 18 alunos matriculados, houve um trancamento de matrícula, duas 
aprovações por média e 15 aprovações por média global o que equivale a 88,23% dos alunos aprovados por 
média  global  (CEFET-GO/UNEd-Jataí,  Coordenação  de  Ensino  /  Registro  Escolar,  Relatório  Final  de 
Disciplina, 2002).
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A reedição da educação superior em instituições tecnológicas federais remonta à 

década de 1960 quando, em função do acelerado desenvolvimento industrial iniciado no final 

da década de 1950, a então Diretoria de Ensino Superior do MEC propôs a criação de uma 

nova modalidade para o curso de engenharia, que passou a ser denominada Engenharia de 

Operação. Esta iniciativa, aprovada pelo Parecer 60/63 do Conselho Federal de Educação –

CFE, deu origem à uma nova caracterização para a formação profissional, assegurada pela 

fixação do currículo mínimo para este curso, mediante o Parecer 25/65, do CFE (BASTOS, 

1997).

Naquele momento, como afirma Bastos (1997), “as exigências e características de 

trabalho aparentemente eram bastante favoráveis a esse novo tipo de profissional, e as escolas 

técnicas  federais  encontravam-se  razoavelmente  aparelhadas  com instalação  de  oficinas  e 

laboratórios que permitiam a formação prática preconizada para os engenheiros de operação” 

(p. 49). Desta forma, por meio do Decreto-Lei 547/69, as escolas técnicas em geral foram 

autorizadas  a  manter  cursos  de  engenharia  de  operação,  mas  em seguida,  o  Decreto-Lei 

796/69  autorizou,  em particular,  a  criação  desses  cursos  nas  escolas  técnicas  federais  de 

Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro.

Nesta mesma perspectiva de expansão, o Governo Federal assinou um Contrato de 

Empréstimo Internacional 755/BR, em 21 de junho de 1971, dentro do Acordo MEC/BIRD, 

visando a criação de centros de engenharia em seis escolas técnicas federais: Minas Gerais, 

Paraná e Rio de Janeiro (que integravam o Decreto-Lei 796/96) e Bahia, Pernambuco e São 

Paulo (BASTOS, 1997). O referido Contrato destinaria vinte milhões de dólares para que as 

escolas fossem equipadas com as instalações necessárias e previa também a preparação de 

recursos humanos – no Brasil e no exterior. Segundo Bastos (1997), os objetivos do Contrato 

foram cumpridos, com exceção dos referentes às escolas técnicas de Pernambuco, Bahia e São 

Paulo. Em Pernambuco, havia sérios problemas de espaço físico. Na Bahia, havia sido criado, 

em 1976 o Centro de Educação Tecnológica da Bahia74, com o objetivo específico de ofertar 

cursos de formação de tecnólogos, e acreditava-se que a criação do curso de engenharia de 

operação na mesma cidade seria uma duplicação de esforços. No caso de São Paulo, além das 

dificuldades referentes ao espaço físico, outras instituições tomaram a iniciativa de implantar 

cursos  de  engenharia  de  operação,  o  que  impediu  a  criação  da  Escola  Técnica  Federal 

(BASTOS, 1997).

74 O Centro de Educação Tecnológica da Bahia foi incorporado ao CEFET-BA, quando ocorreu a cefetização, 
em 1993.
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Em meio a  este  processo,  já  a  partir  de 1972,  a  Comissão de Especialistas de 

Engenharia do MEC realizava estudos sobre os cursos de engenharia de operação e estes 

estudos  afirmavam  que  havia  dualidade  na  formação  do  engenheiro  de  operação  e  do 

tecnólogo o que levou, dentre outros fatores, à extinção do curso de engenharia de operação 

mediante a Resolução 05/77 do CFE (apud BASTOS, 1997).  Em razão da extinção deste 

curso, foi necessário reformular o projeto de criação dos centros de engenharia, estabelecidos 

pelo  Contrato  com o  BIRD.  O MEC estabeleceu,  então,  um Grupo de  Trabalho  (GT)  – 

Portaria  83/76  –  (BASTOS,  1997)  que,  analisando  a  estrutura  desenvolvida  propôs  a 

transformação das escolas técnicas federais de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro em 

centros  federais  de  educação  tecnológica,  o  que  se  efetiva  mediante  a  aprovação da  Lei 

6.545/78.

A criação dos primeiros CEFETs se efetiva, dentre outros fatores, pela extinção 

dos cursos de engenharia de produção; pela localização das escolas técnicas próximas aos 

centros  industriais  do  país,  bem como pela  estrutura  física,  humana  e  equipamentos  que 

possuíam e ainda pela avaliação positiva que obtiveram para seus cursos de engenharia de 

operação.  Os  CEFETs passam a constituir  assim um novo espaço de  formação em nível 

superior,  também  em  consonância  com  a  reforma  universitária  implementada  pela  Lei 

5.540/68, que previa, dentre outras questões, a aceleração no processo de formação mediante 

a implantação de cursos de curta duração. Segundo Bastos (1997), a experiência adquirida 

pelo  MEC,  com  a  implantação  em  universidades  de  cursos  superiores  de  tecnologia, 

corroborou a convicção de que as universidades não eram o habitat natural para desenvolver 

esta  modalidade  de  ensino  “pois  tais  cursos  têm características  próprias  diferenciadas  da 

tradição acadêmica” (p. 53). 

O  CNE,  no  Parecer  29/02,  historicizando  a  educação  profissional  no  Brasil, 

justifica que esses cursos de engenharia de operação foram caracterizados muito mais como 

cursos técnicos de nível superior, e ofereciam uma habilitação profissional intermediária entre 

o técnico de nível médio e o engenheiro. A história desses cursos foi relativamente curta, 

duraram pouco mais de dez anos. Para o CNE, este curso “que tanto êxito vem obtendo em 

outros países” não teve sucesso no Brasil principalmente  primeiro, em função do “próprio 

currículo mínimo definido pelo Parecer CFE 25/65, concebido como um currículo mínimo 

para  atender  a  todas  as  áreas”.  Afirma-se  que  “embora  contemplasse  componentes 

curriculares voltados para a elétrica e eletrônica, apresentava o perfil  profissional de uma 

habilitação  voltada  principalmente  para  engenharia  mecânica”.  A outra  causa,  segundo  o 

CNE, decorreu do corporativismo dos engenheiros, reagindo à denominação de engenheiro de 
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operação para esses novos profissionais. Alegava-se que a denominação geraria confusões e 

propiciaria abusos, em detrimento da qualidade dos serviços prestados. 

Nem a  edição  do  Decreto  Federal  nº  57.075/65,  oficializando  o  funcionamento 
desses  cursos,  nem o Decreto Lei  nº 241/67 e o  Decreto Federal  nº  20.925/67, 
dando  garantias  de  exercício  profissional  legal  aos  engenheiros  de  operação 
formados, resolveram os conflitos e o mal estar reinante, o que acabou conduzindo a 
maioria desses profissionais à busca de complementação dos seus cursos, para se 
tornarem engenheiros plenos e resolverem, dessa maneira, seu impasse junto aos 
órgãos de  registro  e  de  fiscalização  do  exercício  profissional  (CNE/CP,  Parecer 
29/02).

Segundo Bastos (1997), já naquele momento apontava-se para a necessidade de se 

criar instituições modelo que abrigassem a nova habilitação em engenharia industrial – criada 

em função da  extinção  do  curso  de  engenharia  de  operação  –  e  os  cursos  superiores  de 

tecnologia, bastante incentivados pelo MEC, na época. Estas instituições teriam otimizados os 

seus espaços físicos e efetivariam o que este autor chama de integração vertical e horizontal. 

A  primeira  seria  a  integração  entre  os  vários  níveis  de  ensino,  do  ensino  médio  à  pós-

graduação. A segunda, compreendida como a formação que emprega métodos e desenvolve 

conteúdos programáticos de um mesmo nível a fim de preparar para diferentes profissões, o 

que já acontecia, por exemplo, nos cursos técnicos. Para este autor, a implantação do modelo 

CEFET, na realidade brasileira, insere-se no quadro mais amplo de busca de alternativas de 

educação tecnológica para o atendimento do desenvolvimento sócio econômico verificado em 

escala mundial. Este modelo veio ao encontro da crescente demanda pela educação superior, 

atendendo ainda à proposta de diversificação do sistema universitário.

Mesmo havendo a equiparação dos cursos superiores de tecnologia com cursos de 

ensino superior, conforme o MEC, já nos cursos de engenharia de operação a possibilidade de 

atuação dos egressos desses cursos era distinta e bem delimitada. O Parecer 4.434/76 do CFE 

distinguia com clareza dois perfis de profissionais de nível superior: “os engenheiros, com 

funções de concepção e de ligação” e os “tecnólogos, com funções de execução”, assim como 

de supervisão (apud Parecer 29/02).                                            

O modelo de formação profissional, implementado nos CEFETs, passou por três 

avaliações  propostas  pelo  MEC:  Portaria  Ministerial  698,  de  15/12/1981;  a  Portaria 

SESU/MEC  68,  de  15/06/1986  e  a  Portaria  Ministerial  067,  de  26/11/1991.  Foram 

constituídos Grupos de Trabalho, e todas as avaliações apresentaram resultados positivos e 

indicaram para a continuação e fortalecimento destas instituições. No entanto, já naquelas 

avaliações indicava-se que estas instituições tinham “falta de maturidade da caracterização de 

sua identidade”, além do que possuíam uma concepção de uma estrutura organizacional, que 
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se baseava no modelo de universidade convencional e, por isso mesmo, era inviável, como foi 

expresso no relatório da avaliação realizada em 1981 (BASTOS, 1997). 

A segunda  avaliação,  realizada  em 1986,  apontava  para  a  formulação  de  uma 

política  voltada para o desenvolvimento dos cursos superiores de tecnologia,  como forma 

alternativa  a  ser  resgatada.  Indicava,  assim,  que  o  governo  teria  papel  de  destaque  no 

desenvolvimento desta política. Os CEFETs já criados vinculavam-se à SESU, mas não havia 

nesta secretaria um órgão que se destinasse mais diretamente ao acompanhamento dos cursos 

tecnológicos. O GT de avaliação recomendou assim a criação e manutenção, junto à SESU, de 

uma Coordenação Nacional de Educação Tecnológica que funcionaria como uma unidade 

técnica  e  administrativa  de  assessoramento  e  apoio  (BASTOS,  1997).  Uma  das 

recomendações do GT era que se exigisse dos CEFETs, especialmente os de Minas gerais e 

do Rio de Janeiro que buscassem a implementação efetiva de cursos de tecnologia. 

A terceira  avaliação foi  realizada em 1992 por  uma comissão específica e  seu 

resultado apresentou as bases para que se configurasse o  modelo CEFET  implementado a 

partir de 1994. Foi destacado por esta Comissão a necessidade de se implantar um processo 

contínuo de avaliação e do estabelecimento de uma política de financiamento que previsse a 

criação  de  fundações  de  apoio  capazes  de  captar,  gerar  e  gerir  recursos,  provenientes, 

principalmente da interação com os segmentos produtivos. A criação das fundações de apoio 

foi rapidamente assumida por estas instituições. Destacou-se também, nesta terceira avaliação 

que a educação tecnológica tinha uma especificidade e uma importância que deveria assegurar 

a  ela  um  “tratamento  especial  no  panorama  geral  da  educação”  (BASTOS,  1997).  Foi 

sugerido ainda que se transformasse a Escola Técnica Federal da Bahia em CEFET, com a 

incorporação do Centro de Educação Tecnológica da Bahia, que atravessava um período de 

dificuldades financeiras.

Pode  se  afirmar  que  as  avaliações  realizadas  contribuíram,  sobremaneira,  para 

legitimar as ações do MEC no sentido de implementar políticas direcionadas para a efetiva 

ampliação da rede de educação tecnológica pela transformação de todas as escolas técnicas 

em CEFETs. Por meio das políticas para esse nível de ensino, respaldadas pelas avaliações, o 

MEC  apresentou  os  cursos  de  tecnologia  como  “uma  das  principais  respostas  do  setor 

educacional às necessidades e demandas da sociedade brasileira”. Para o MEC, “uma vez que 

o  progresso  tecnológico  vem causando profundas  ‘alterações  nos  modos de  produção,  na 

distribuição  da  força  de  trabalho  e  na  sua  qualificação’  [...]  a  ampliação  da  participação 

brasileira  no mercado mundial,  assim como o incremento do mercado interno,  dependerá 

fundamentalmente de nossa capacitação tecnológica, ou seja, de perceber, compreender, criar, 
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adaptar, organizar e produzir insumos, produtos e serviços” (apud Parecer 29/02). O MEC 

reafirma, ainda, que “os grandes desafios enfrentados pelos países estão, hoje, intimamente 

relacionados  com  as  contínuas  e  profundas  transformações  sociais  ocasionadas  pela 

velocidade com que têm sido gerados novos conhecimentos científicos e tecnológicos, sua 

rápida difusão e uso pelo setor produtivo e pela sociedade em geral” (Parecer  29/02).

A rede de CEFETs se instala, mesmo com a resistência no campo da educação 

profissional,  e  abre,  assim,  um  novo  espaço  e  um  novo  campo  para  o  ensino  superior 

brasileiro. Este novo campo vem ao encontro do que disse Durhan (2002)

a  universidade  deve  certamente  continuar  a  formar  profissionais  como  médico, 
engenheiros, advogados, dentistas e assim por diante [...]. Mas a grande maioria dos 
alunos não vai poder exercer as profissões regulamentadas [...]. Amplos setores das 
imensas  organizações  burocráticas,  estatais  ou  privadas,  que  caracterizam  a 
economia moderna, utilizam este tipo de mão-de-obra para qual o ensino superior 
fornece apenas uma preparação genética, sobre a qual cada um constrói, no trabalho, 
sua própria competência (p. 11).

Durhan  (2002)  afirma  ainda  que  o  universo  acadêmico  é  bastante  preconceituoso,  pois 

acredita-se que, “fora do modelo da USP”, o ensino é incapaz de levar o aluno a pensar.  Para 

ela,  isso  simplesmente  não  é  verdade.  “Basta  visitar  uma boa escola  técnica  federal,  por 

exemplo,  onde  se  oferece  excelente  ensino  tecnológico,  para  ficar  impressionado  com o 

espírito inovador que permeia toda a instituição em virtude da integração entre teoria e prática 

e  verificar  a  alta  qualidade da  formação oferecida” (p.  12).  E  a  autora  defende que  uma 

universidade,  “tal  como  a  USP”,  está  voltada  para  a  pesquisa  de  ponta  e  “não  tem 

flexibilidade, nem a vocação para este tipo de ensino. Precisamos de outras instituições nas 

quais  a  formação  de  alunos  com vocações  e  potenciais  heterogêneos  seja  a  preocupação 

central” (p. 12). Segundo ela, é preciso que o país encontre soluções novas criando outros 

tipos de instituições menores e “mais voltadas para as tarefas do ensino”, que poderiam talvez 

encontrar novos caminhos para a democratização do ensino e para a formação de profissionais 

“mais  polivalentes  que  as  universidades  hoje  parecem incapazes  de  criar,  mas  poderiam 

assimilar” (p.15). Esse ideário legitima e estabelece as bases para o processo de diversificação 

e diferenciação institucional que passa a balizar as políticas e gestão para a educação superior 

no país.

A  rede  CEFET traduz-se  nessas  instituições  menores  e  mais  voltadas  para  as 

tarefas  do  ensino,  como defendeu  Durhan  (2002),  principalmente  aquelas  originadas  das 

escolas  agrotécnicas  federais.   Os  CEFETs  que  tinham  por  instituição  de  origem  uma 

agrotécnica possuíam uma estrutura física e humana geralmente menor do que os CEFETs 
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originados de uma escola técnica. Para Durhan (1998a), os CEFETs representam um novo 

modelo  que  atende  inclusive,  na  perspectiva  das  instituições  federais,  “as  restrições  ao 

aumento dos recursos globais” que dificultam a formulação de uma política de maior impacto, 

a qual dependeria da criação de novas instituições que obedecessem a outro modelo.  Segundo 

ela,  é  preciso  perceber  que  existem algumas  áreas  “que  podem  ser  exploradas,  como  o 

estimulo  à  diversificação  e  ampliação  do  ensino  pós-secundário  na  área  da  educação 

tecnológica”  (p.  53).   Desta  forma ela  defende  que  “a  transformação da  rede  de  escolas 

técnicas  e  agrotécnicas,  nesta  direção,  que  está  sendo  contemplada  deve  produzir  uma 

ampliação importante no atendimento da população que completou o 2º grau e que precisa se 

inserir no mercado de trabalho” (p. 53). 

E  para  que  se  verifique  quais  os  níveis  de  crescimento desta  rede,  realizou-se 

análise dos dados estatísticos apresentados pelo INEP, no Censo da Educação Superior75 nos 

anos de 1999 e 200376. Os dados analisados confirmam o crescimento da rede de instituições 

tecnológicas  e,  conseqüentemente,  dos  cursos  de  tecnologia.  Verifica-se  um aumento  no 

número de cursos nas universidades, mas em proporção menor, conforme análise das tabelas a 

seguir.

Tomando-se como referência o número de instituições (Tabela 4) verifica-se que 

enquanto as universidades cresceram 12,8% no período analisado – 1999 a 2003 –, os centros 

de educação tecnológica (centros) cresceram 210%. O número de universidades aumentou em 

7,4% nas capitais e 25% no interior. No caso dos centros, eles cresceram 185,7% nas capitais 

e  266,7%  no  interior.  Pode-se  perceber  também  neste  crescimento  uma  tendência  à 

interiorização das instituições, pois o crescimento foi maior no interior do que na capital. Em 

1999, 69,2% das universidades federais estavam localizadas em capitais; em 2003, como o 

crescimento  de  12,8%  que  ocorreu,  a  representatividade  das  universidades  nas  capitais 

diminuiu para 65,9%.

75 Os  dados  aqui  apresentados  referem-se  ao  total  no  país  e,  nas  instituições,  apenas  à  rede  federal  – 
universidades  /  centros  universitários  /  faculdades  integradas  /  faculdades,  escolas,  institutos  /  centros  de 
educação tecnológica.
76 Tomou-se como referência, para esta análise, os dados referentes aos anos de 1999 e 2003 por ser este o último 
Censo divulgado pelo INEP, e aquele, o ano em que constam os primeiros dados referentes aos CEFETs. Vale 
salientar  que  há  dados  sobre  os  CEFETs  em  Censos  de  anos  anteriores,  mas  não  referentes  a  todos  os 
indicadores. Dado ao objeto de estudo deste trabalho, optou-se também pela análise dos dados referentes às 
instituições federais, universidades e centros tecnológicos. 
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Tabela 4 -  Número de instituições de educação77 superior,  por  organização acadêmica e 
localização (capital e interior), segundo a categoria administrativa das IES – 1999/2003 – 
Brasil e Rede Federal

 

 
Brasil Rede Federal

Universidades Centros de Educação 
Tecnológica

Faculdades78

Ano Total Capital Interior Total Capital Interior Total Capital Interior Total Capital Interior

1999 1.097 409 688 39 27 12 10 7 3 11 4 7

2003 1.859 665 1.194 44 29 15 31 20 11 8 3 5

% 69,4% 62,5% 73,5% 12,8% 7,4% 25% 212% 185,7% 266,7% -27,2% -25% -28,5%

Fonte: INEP (2004).

No que se refere ao número de cursos (Tabela 5), a proporção de crescimento é 

maior  se  comparada  ao  número  de  instituições.  De  1999  para  2003,  as  universidades 

aumentaram em 28,75% a quantidade de seus cursos – um índice de 62,45% menor que o 

crescimento no país que foi de 91,2%. No caso dos centros, o aumento no número de cursos, 

neste período, foi de 439,6% o que representa 348,4% a mais que o índice do país. Analisando 

este  mesmo  indicador  –  cursos  –  e  comparando  o  crescimento  na  capital  e  no  interior, 

identifica-se claramente a interiorização como base da política expansionista, já apontada em 

relação ao aumento no número das instituições. Os cursos nas universidades cresceram 20,5% 

nas capitais e 39,05% no interior, mas nos centros é que se percebe maior interiorização: 

278,5% nas capitais e 1.054,54% no interior.

77 No Censo de 1999, utiliza-se a terminologia Ensino Superior; no Censo de 2003 é utilizada a terminologia 
Educação Superior.
78 No Censo  de  1999  utiliza-se,  como indicadores  das  instituições,  universidades  /  centros  universitários  / 
faculdades  integradas  /  faculdades  /  centros  de  educação  tecnológica.  No  Censo  de  2003,  utiliza-se 
universidades/  centros  universitários  /  faculdades  integradas  /  faculdades,  escolas,  institutos  /  centros  de 
educação tecnológica. Para a elaboração desta tabela englobou-se neste item as instituições classificadas como 
faculdades,  escolas,  institutos.  Verifica-se  em  todas  as  tabelas  uma  redução  no  número  de  faculdades 
(faculdades, escolas, e institutos). Tal fato se justifica, porque essas instituições foram agregadas a universidades 
ou centros universitários.
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Tabela 5 - Crescimento no número de cursos de graduação, por organização acadêmica e 
localização (capital e interior), segundo a categoria administrativa das IES – 1999/2003 – 
Brasil e Rede Federal

 

 Brasil

 

Rede Federal

Universidades Centros de Educação 
Tecnológica

Faculdades

Ano Total Capital Interior Total Capital Interior Total Capital Interior Total Capital Interior

1999 8.878 3.221 5.657 1.614 897 717 53 42 11 54 17 37

2003 16.453 5.633 10.820 2.078 1.081 997 286 159 127 28 3 25

% 85,3% 74,9% 91,2% 28,75% 20,5% 39,05% 439,6% 278,5% 1054,54% -48,1% -82,3% -32,4%

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados do INEP (2004).

O  número  de  matrículas  (Tabela  6)  é  um  outro  indicador  importante  a  ser 

analisado. Nas universidades o crescimento nas matrículas foi de 25,2% e nos centros este 

crescimento  foi  de  210,3%.  Em  relação  ao  número  de  matrículas  analisou-se  aqui  dois 

indicadores: o crescimento na capital e no interior e o crescimento por turno e percebeu-se um 

dado interessante.  O número  de matrículas,  aumentou em 19,02% nas  universidades,  nas 

capitais, e 39,9% no interior. No caso dos centros o aumento foi de 146,9% nas capitais e 

647% no interior. 

Tabela 6 - Crescimento do número de matrículas em cursos de graduação, por organização 
acadêmica e localização (capital e interior),  segundo a categoria administrativa das IES – 
1999/2003 – Brasil e Rede Federal

 

 Brasil

 

Rede Federal

Universidades Centros de Educação 
Tecnológica

Faculdades

Ano Total Capital Interior Total Capital Interior Total Capital Interior Total Capital Interior

1999 2.369.945 1.126.467 1.243.478 421.353 295.699 125.654 10.893 9.512 1.381 10.316 2.736 7.580

2003 3.887.022 1.775.799 2.111.223 527.719 351.962 175.757 33.801 23.485 10.316 5.581 1.371 4.210

% 64,01% 57,6% 69,7% 52,2% 19,02% 39,9% 210,3% 146,9% 647% -45,9% -49,9% -44,5%

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados do INEP (2004).
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E com relação ao turno (Tabela 7), de 1999 para 2003, as matrículas diurnas nas 

universidades aumentaram em 19,5%, e as matrículas noturnas aumentaram em 48,1%. No 

caso dos centros, o aumento nas matrículas diurnas, neste período analisado, foi de 409,4%, e 

o aumento nas matrículas noturnas foi de 141,5%. Ao se fazer um ‘cruzamento’ nestes dados 

percebe-se  que  as  matrículas  noturnas,  em  1999,  representavam  19,95%  no  total  das 

matrículas  nas  universidades  e  em  2003  passaram  a  representar  21,55%.  Esta  mesma 

proporção pode ser encontrada também em relação ao país,  pois em, 1999, as matrículas 

noturnas representavam 55,745% do total e, em 2003, este número cresce para 58,41%. No 

entanto  percebe-se  nos  centros  uma  relação  inversa:  se  em 1999  as  matrículas  noturnas 

representavam 74,33%% do total, em 2003, esta proporção diminui para 57,86% do total. Isto 

significa,  efetivamente,  que  as  matrículas  nos  centros,  apesar  do  grande  aumento,  estão 

maiores  no  turno  diurno.  Vale  salientar  que  a  tendência  das  políticas  verificadas  era  de 

ampliação da rede, no noturno.

Tabela 7 - Crescimento do número de matrículas em cursos de graduação, por organização 
acadêmica e turno,  segundo a categoria administrativa das IES – 1999/2003 – Brasil e Rede 
Federal

 

 

Brasil

 

Rede Federal

Universidades Centros de Educação 
Tecnológica

Faculdades

Ano Total Diurno Noturno Total Diurno Noturno Total Diurno Noturno Total Diurno Noturno

1999 2.369.945 1.044.887 1.321.058 421.353 337.260 84.093 10.893 2.796 8.097 10.316 7.686 2.630

2003 3.887.022 1.616.556 2.270.466 527.719 403.183 124.536 33.801 14.244 19.557 5.581 5.283 298

% 64,01% 54,7% 71,8% 25,2% 19,5% 48,1% 210,3% 409,4% 141,5% -45,9% -31,2% -88,66%

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados do INEP (2004).

No que se refere ao indicativo número de concluintes (Tabela 8), percebe-se nos 

indicadores o resultado quantitativo do aligeiramento e na diminuição na duração dos cursos. 

Nas universidades o número de concluintes aumentou em 54,1%, entre 1999 e 2003; já nos 

centros este aumento foi de 711,8%. No entanto, esta diferença fica mais nítida quando se 

analisa o processo de interiorização já destacado quanto ao aumento no número de cursos. Os 

concluintes das universidades, nas capitais, cresceram 44,6% e no interior 76,4% mas é nos 

centros  que  se  percebe  uma diferença  altamente  significativa entre  a  capital  e  o  interior. 
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Ocorreu um aumento  de  363,1% no número  de  concluintes  nas  capitais  e,  no interior,  o 

aumento no número de concluintes dos centros chegou ao índice de 1.987,7% o que revela 

uma profunda interiorização na formação superior no país.

Tabela 8 - Crescimento do número de concluintes em cursos de graduação, por organização 
acadêmica e localização (capital e interior),  segundo a categoria administrativa das IES – 
1999/2003 – Brasil e Rede Federal

 

 Brasil

Rede Federal

Universidades Centros de Educação 
Tecnológica

Faculdades

Ano Total Capital Interior Total Capital Interior Total Capital Interior Total Capital Interior

1999 300.761 141.124 159.637 50.906 35.691 15.215 607 477 130 1.274 312 962

2003 528.223 228.905 299.318 78.454 51.608 26.846 4.928 2.214 2.714 959 244 715

% 75,6% 62,29% 87,5% 54,1% 44,6% 76,4% 711,8% 364,1% 1.987,7% -24,7% -21,8% 25,6%

Fonte: Elaboração própria, baseado em dados do INEP (2004).

Analisando os dados referentes ao número de docentes em exercício (Tabela 9), e 

comparando-os com o número de servidores técnico-administrativos (Tabela 10), tem-se a 

confirmação de uma política de secundarização das universidades públicas e de centralidade 

dos  CEFETs.  Tomando  como  referência  o  número  de  servidores  docentes  e  técnico-

administrativos percebe-se que a política na liberação de contratações não foi a mesma para as 

universidades e para os centros. O respaldo a este crescimento nos centros é assegurado pelo 

MEC  por  intermédio  do  aumento  no  número  de  docentes  e  servidores  técnico-

administrativos79.   Observa-se, na tabela abaixo, que a política de liberação de vagas para 

docentes  nos  centros  de  educação  tecnológica  foi  164,69%  maior  que  a  liberação  nas 

universidades que, de 1999 para 2003 cresceu apenas 0,24%. O crescimento, nos centros de 

educação tecnológica, no mesmo período foi de 164,93%.

79 Os dados aqui apresentados referem-se aos servidores em exercício visto que o Censo de 1999 não apresenta 
os dados referentes ao total de servidores – em exercício e em afastamento.
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Tabela 9 - Número de funções docentes em exercício, por organização acadêmica, segundo 
a categoria administrativa das IES – 1999/2003 – Brasil e Rede Federal

  Rede Federal

Brasil Universidades Centros de Educação 
Tecnológica

Faculdades

Ano Total Total Total Total

1999 173.836 44.435 847 1.045

2003 254.153 44.542 2.244 923

% 46,2% 0,24% 164.93% -11.67%
Fonte: Elaboração própria, baseado em dados do INEP (2004).

Entre 1999 e 2003, o corpo docente nas universidades aumentou em 0,24% e o 

número de servidores técnico-administrativos diminuiu em -17,45%; já nos centros o número 

de  docentes  aumentou  em  164,93%,  e  o  número  de  servidores  técnico-administrativo 

aumentou em 77,36%.  Vê-se  refletida  nos  índices  de  crescimento  –  ou  diminuição  –  do 

número de servidores tanto técnico-administrativos como docentes, a política de valorização e 

desvalorização  das  instituições  superiores  no  país.  Observa-se  pelos  indicadores  uma 

diferença  significativa  (162%),  no  aumento  do  número de  servidores  dos  centros  para  as 

universidades, como tendência das políticas de expansão da rede tecnológica, em curso no 

país. Os dados desvendam as estruturas que vão se constituindo. Há que se observar também 

que os índices  de todos  os  indicativos  analisados,  nas  universidades  são menores que os 

índices do país e nos centros de educação tecnológica, também em todos os indicadores, estão 

bem acima dos índices do país. 

Tabela 10 - Número de funcionários técnicos administrativos em exercício, por organização 
acadêmica, segundo a categoria administrativa das IES – 1999/2003 – Brasil e Rede Federal

  Rede Federal

Brasil Universidades Centros de Educação 
Tecnológica

Faculdades

Ano Total Total Total Total

1999 193.387 68.341 2.094 2.169

2003 241.658 56.414 3.714 1.361

% 24,96% -17,45% 77,36% -37,25
Fonte: Elaboração própria, baseado em dados do INEP (2004).
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A expansão deste  modelo institucional  voltado para o  ensino,  desvinculado da 

pesquisa e extensão, alterou a estrutura de oferta de cursos no país, aspecto este considerado 

por Durhan (1998a) como “muito importante”. Para ela, “o modelo único da universidade de 

pesquisa é inadequado para atender à diversidade da demanda, não só por causa do custo 

unitário muito elevado, mas por pressupor uma vocação acadêmica e um treinamento para 

pesquisa que caracterizam uma proporção relativamente pequena dos candidatos” (p.  27). 

Segundo a  autora,  da  mesma maneira  como ocorre  nos  países  desenvolvidos,  quando se 

amplia o atendimento, passa-se a contemplar uma parcela crescente de jovens que procuram 

cursos vinculados à demandas mais específicas do mercado de trabalho.  

Para Durhan (1998a), “os cursos tradicionais não respondem a essas necessidades. 

Se as universidades de pesquisa precisam ser mantidas e desenvolvidas, há  que se pensar 

também em um ensino pós-secundário mais diversificado e na valorização de instituições 

voltadas para a formação de recursos humanos” (p.  27).   E os CEFETs contemplam esta 

lógica formativa,  pois estimularam a diversificação do sistema, “especialmente a do setor 

público”. Para a autora, a demanda da população por estes cursos e instituições desta natureza 

é grande, e elas – e não as universidades tradicionais – são capazes de responder de forma 

mais ágil às demandas da população por formação de ensino superior gratuito (p. 28). 

Esta expansão dos cursos tecnológicos, na rede CEFET, assegurou a ampliação da 

oferta de vagas gratuitas de nível superior além de propiciar uma maior interiorização dos 

cursos e acelerar o processo de formação com cursos de menor duração (a duração dos cursos 

de tecnologia varia, em média, de quatro a seis semestres). Isto demonstra qual é o caminho 

de expansão do ensino superior brasileiro. Tem-se um modelo de interiorização em cursos de 

curta duração em diferentes áreas. Não só os CEFETs contribuíram para a ampliação dos 

cursos de tecnologia no país. O próprio processo de cefetização e o crescimento de cursos 

tecnológicos no país levaram ao aumento destes cursos também nas instituições privadas. Ao 

falar  sobre  a  expansão  de  cursos  no  CEFET-PR um professor  salienta  o  crescimento  de 

instituições privadas que ofertam cursos desta natureza. “Olha, aqui no CEFET do Paraná, se 

você der uma volta aqui no quarteirão aqui ao redor, você vai encontrar umas sete instituições 

privadas  de  educação  profissional  que  se  constituíram  de  97  para  cá  ao  redor  de  uma 

instituição histórica” (Entrevista 1280). São, segundo ele, os ‘empresários da educação’ que 

viram na educação profissional um filão de expansão.  

De maneira geral os cursos tecnológicos cresceram 74,72% (Tabela 11), no Brasil, 

entre  2000 e 2002. Passaram de 364 em 2000 para 636 em 2002. Percebe-se que há um 
80 Professor no Mestrado em Educação Tecnológica, com pesquisas sobre o CEFET-PR
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crescimento de 69% de cursos na rede privada, no entanto, o crescimento na rede pública foi 

de 86,95%, isto demonstra um índice de 17,95% maior na rede pública. 

Tabela 11 - Número de cursos de tecnologia no Brasil  -2000/2002 - 
Rede Pública e Privada.

Ano

 Número de Cursos

Total Público Privado

2000 364 115 249

2002 636 215 421

% 74,72% 86,95% 69%
Fonte: Elaboração própria, baseado em dados da ANET (2005).

No  mesmo  período  (2000  a  2002),  as  matrículas  nos  cursos  de  tecnologia 

aumentaram 29% no Brasil (Tabela 12), passando de 63.046 para 81.348. Percebe-se que, 

mesmo havendo um crescimento no número de cursos na rede privada (17,95%) menor que 

na  rede   pública,  no  que  se  refere  ao  número  de  matrículas  a  diferença  no  índice  de 

crescimento da rede pública para a rede privada é de 46,33%. Na rede pública, o número de 

matrículas aumentou 86,95% e na rede privada, 69%. Pode-se concluir assim que a relação 

número  de  aluno  por  curso  é  maior  na  rede  pública.  Estes  dados  revelam  um  maior 

aproveitamento das vagas na rede pública e a existência de vagas ociosas na rede privada. E, 

já naquele momento, indicavam as tendências das políticas de financiamento para o ensino 

superior que foram implementadas pelo governo Lula, como o Programa Universidade para 

Todos (ProUni) e o Financiamento Estudantil (FIES), por exemplo.

De todos os tipos de cursos tecnológicos, segundo dados da ANET (2005), o que 

registra  maior  número  de  alunos  matriculados  é  Processamento  de  Dados,  seguido  de 

Tecnologia  em  Informática.  Em  2002  havia  cerca  de  24  mil  alunos  matriculados  em 

Processamento de Dados e 9 mil alunos matriculados em Tecnologia em Informática (ANET, 

2005).
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Tabela 12 - Número de matrículas em cursos de tecnologia no Brasil – 
2000/2002 - Rede Pública e Privada.

Ano

 Número de Matrículas

Total Público Privado

2000 63.046 20.150 42.869

2002 81.348 32.361 48.987

% 29,02% 60,6% 14,27%
Fonte: Elaboração própria, baseado em dados da ANET (2005).

Dentre  os  indicadores  utilizados  nas  tabelas  11,  12  e  13  (cursos,  matrículas  e 

número de concluintes, respectivamente), é em relação ao número de concluintes (tabela 13) 

que se percebe uma maior diferença nos dados ao se comparar a rede pública com a rede 

privada.  O  número  de  concluintes  no  país  aumentou  18,72%  de  2000  para  2002,  mas, 

tomando-se como referência as instituições públicas, o número de concluintes aumentou em 

68,02%, enquanto no mesmo período o número de concluintes, na rede privada, foi de 5,68%, 

ou seja, o aumento no número de concluintes na rede pública foi 64,15% maior do que na 

rede privada. Estes dados demonstram que, mesmo havendo um número expressivo de cursos 

na  rede  privada  e  um crescimento  de  14,27%  no  número  de  matrícula,  há  evasão  e/ou 

desistência em número elevado. Na rede privada não há número de concluintes  significativo.

Os dados  demonstram que,  se  no  período de  2000 a  2002,  os  cursos  na  rede 

privada aumentaram em 69%, o número de matrículas aumentou apenas 14,27% e, se o índice 

de aumento no número de concluintes foi de somente 5,68%, a relação de aproveitamento 

(ingresso / conclusão) nos cursos da rede privada é mínima81.

Tabela 13 - Número de concluintes em cursos de tecnologia no Brasil – 
2000/2002 - Rede Pública e Privada.

Ano
 Número de Matrículas

Total Público Privado

2000 10.674 2.233 8.441
2002 12.673 3.752 8.921

% 18,72% 68,02% 5,68%
Fonte: Elaboração própria, baseado em dados da ANET (2005).

81 A relação público – privado nos cursos de tecnologia não será aprofundada neste estudo. Julgou-se importante 
apresentar  esses dados para ilustrar que o crescimento nos cursos de tecnologia no país não se deu somente na 
rede pública e nem somente com o processo de cefetização das escolas técnicas e agrotécnicas.
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Sabe-se que não houve, como contra partida a esse crescimento nas instituições 

tecnológicas, o incremento na pesquisa, na mesma proporção, pois a expansão configurou-se 

em ensino superior e não em educação superior, como enfocado no capítulo 2 deste trabalho. 

A cefetização trouxe uma equiparação entre os CEFETs que não foi vista com bons olhos 

pelos CEFETs mais tradicionais. Um CEFET cuja instituição de origem era uma agrotécnica, 

com apenas um curso de tecnologia e um CEFET como o do Paraná, com mais de 50 cursos, 

inclusive pós-graduação, subordinando à mesma legislação não agradava à instituição com 

melhor estrutura. Na retaguarda da cefetização, as instituições apresentam os projetos para 

transformação  em  universidades  tecnológicas.  Verifica-se  que  os  encaminhamentos  e  a 

tramitação destes projetos se dá de forma diferenciada, tendo relação direta com o interesse 

(ou  não)  do  governo  neste  encaminhamento.  É  o se  conclui  ao  se  verificar  a  rapidez  na 

tramitação do projeto do CEFET-PR e a morosidade na tramitação do projeto do CEFET de 

Química de Nilopolis-RJ, estes aspectos serão analisados no próximo item. 

3.2  CEFETS  OU  UNIVERSIDADES  TECNOLÓGICAS:  OS  PROJETOS  EM 

ANDAMENTO

A transformação de Escolas Técnicas e Agrotécnicas em CEFETs não ocorreu de 

maneira equivalente  em todas as instituições.  Após a  aprovação da Lei 8.948/94,  dá-se a 

‘largada’ para aquilo que Guimarães (1996) chama de Projeto CEFET. Para esta autora, “os 

novos elementos  que  fundamentam as  políticas  para o  setor  a  partir  da década  de  1980, 

partem da compreensão do papel estratégico da educação tecnológica no desenvolvimento 

econômico do país” (p. 70). Neste sentido, diz ela, “a educação tecnológica passa a ser vista 

pelos mentores do Projeto e pela administração do setor, como fator de integração nacional” 

(p.  71)  e,  conseqüentemente,  para  a  expansão  da  educação  tecnológica,  era  necessário 

transformar as escolas técnicas em CEFETs.

Segundo  Guimarães  (1996),  o  Projeto  CEFET,  pela  sua  fundamentação, 

transforma-se  na  espinha  dorsal da  formação  profissional  no  Brasil,  pois  assegura  a 

integração e a verticalização do ensino nos seus diferentes níveis. É um projeto político, que 

se liga às políticas industriais e de comércio, contribuindo para a elevação da competitividade 

econômica  do  país.   A criação dos  primeiros  CEFETs,  com a  transformação das  escolas 
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técnicas federais do Rio de Janeiro82, Minas Gerais e Paraná, no final dos anos 1970 ensejava 

a mesma possibilidade. Ancoradas pelo Decreto Lei 6.545/78 – que criou os primeiros centros 

– e pela Lei 87.310/92 – que regulamentou o Decreto Lei anterior – os primeiros CEFETs se 

configuram na mesma perspectiva que irão se configurar o CEFET do Maranhão, em 1989 e o 

CEFET da Bahia, em 199383. A criação destes Centros, voltados para formação tecnológica, 

inspirou-se nos princípios que nortearam a reforma universitária de 1968 (Lei 5.540/68). Ou 

seja,  “busca  assegurar  tanto a  diversificação do ensino superior,  pela  oferta  de cursos  de 

caráter eminentemente técnico e de curta duração, como a oferta de vagas no ensino superior” 

(GUIMARÃES, 1996, p. 96).

A partir de 1994, foi então ocorrendo a cefetização das escolas técnicas federais, e 

todas  elas  se  transformaram  em  CEFETs,  passando  a  constituir  a  rede  de  34  CEFETs 

existentes atualmente (julho de 2005) no país.  A única exceção, trata-se da Escola Técnica 

Federal de Palmas – TO (ETF-TO), que foi criada após o processo de cefetização, em abril de 

2003. Em função da cefetização maciça das escolas técnicas poder-se-ia se supor que este 

modelo de escolas fosse considerado superado pelo governo federal, mas espantou-se quem 

percebia  desta  forma,  quando foi  proposta  e  criada ETF-TO, em 2003.  Esse processo de 

criação indica, mais uma vez, mudanças na lógica das políticas de expansão: rede de ensino 

técnico,  com  possibilidade  de  oferta  de  ensino  superior.  Esta  escola,  com  dois  anos  de 

existência  já  busca,  em 2005, a  implantação de cursos de tecnologia e  sua ‘conseqüente’ 

transformação em CEFET. Em 22 de fevereiro de 2005 a Câmara de Educação Básica do 

Conselho  Nacional  de  Educação  emitiu  parecer  favorável  (Parecer  CNE/CEB  1/2005)  à 

consulta  da Escola Técnica Federal  de Palmas sobre a  abrangência do Parecer84 14/2004. 

“Reafirmamos  a  orientação  do  Parecer  CNE/CEB  14/2004,  no  sentido  de  os  cursos  de 

Educação  Profissional  Tecnológica,  como  cursos  de  graduação,  no  nível  da  Educação 

Superior,  ‘devem  ser  estruturados  e  oferecidos  nos  termos  das  Diretrizes  Curriculares 

Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação [...]. Quanto à extensão do contido 

no Parecer CNE/CEB 14/2004 à Escola Técnica Federal de Palmas, no Estado do Tocantins, 

nada temos a  opor,  desde  que  a  SETEC/MEC tome todas  as  providências  adotadas  pelo 

aludido Parecer para a necessária autorização de funcionamento” (CNE/CEB Parecer 1/2005). 

Mesmo  sem  ter  iniciado  a  oferta  de  cursos  de  tecnologia,  aproveitando  uma  visita  do 

Presidente Lula à cidade de Palmas-TO em julho de 2005, uma comissão de professores da 
82 O CEFET-RJ é também denominado Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca.
83 Mesmo o CEFET Bahia tendo sido criado em 1993 – Década de 1990, ele se constituiu com base na legislação 
que configurou os outros quatro (Minas Gerais,  Rio de Janeiro,  Paraná e  Maranhão),  por  esta  razão ele se 
enquadra no primeiro bloco de criação dos CEFETs e não no bloco de criação da década de 1990.
84 Autoriza as escolas agrotécnicas federais a ministrarem cursos superiores de tecnologia.
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ETF-TO encaminhou à Presidência a solicitação de transformação da Escola em CEFET. “Os 

alunos  da  ETF-TO  estiveram  presentes  com  faixas  de  pedido  da  cefetização  e  de 

agradecimento em nome da ETF. [...] Em resposta, o presidente falou que trataria do assunto 

da cefetização da ETF-TO com os ministros” (ETF-TO, 2005).

Um novo elemento  também se  configura neste  ano de  2005.  Para  o  MEC, as 

escolas que compõem a rede federal de educação tecnológica

foram, ao longo do tempo,  destacando-se no contexto educacional  brasileiro por 
oferecerem formação geral e específica de alta qualidade, sendo consideradas "ilhas 
de  excelência",  especialmente  nas  regiões  menos  desenvolvidas  do  país.  No 
contexto de implementação da reforma da educação profissional, essas instituições 
federais devem consolidar-se como centros de referência para os sistemas estaduais, 
municipais  e  privados  de  educação  profissional  (MEC,  SETEC,  Instituições 
Federais de Educação Tecnológica, 2005). 

Esta Rede é composta por 139 escolas sendo: 

36  Escolas  Agrotécnicas  Federais  (EAF),  autarquias  federais  que  atuam 
prioritariamente  na  área  agropecuária,  oferecendo  habilitações  de  nível  técnico, 
além de diversos cursos de nível básico e do ensino médio; 34 Centros Federais de 
Educação  Tecnológica  (CEFET),  autarquias  federais  que  ministram  ensino 
superior,  de  graduação  e  pós-graduação,  visando  a  formação  de  profissionais  e 
especialistas  na  área  tecnológica,  oferecendo  ainda  formação  pedagógica  de 
professores e especialistas, além de cursos de nível básico, técnico e tecnológico e 
do ensino médio;  30  Escolas Técnicas Vinculadas às  Universidades Federais, 
escolas  sem  autonomia  administrativa,  financeira  e  orçamentária  ligadas  às 
Universidades Federais, que oferecem cursos de nível técnico voltados tanto para o 
setor agropecuário como para o de indústria e serviços, além do ensino médio;  38 
Unidades de Ensino Descentralizadas (UNED), escolas que possuem sede própria, 
mas que mantém dependência administrativa, pedagógica e financeira em relação a 
escola  a  qual  está  vinculada;  01  Escola  Técnica  Federal (MEC,  SETEC, 
Instituições Federais de Educação Tecnológica, 2005, grifo do autor). 

Estas escolas estão distribuídas conforme demonstrado na figura 1.

Figura 1
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Mapa da Rede Federal de Educação Tecnológica85

                      Fonte: MEC, SETEC, Rede Federal, 2005.

O novo elemento que se configura em 2005, no que se refere à cefetização é a solicitação de 

escolas técnicas vinculadas às universidades – atualmente em número de trinta – de buscarem 

sua  autonomia  por  meio  da  desvinculação  da  universidade  de  origem  por  meio  de  sua 

transformação  em  CEFET.  “Na  última  reunião  da  Congregação  do  Colégio  Técnico 

Universitário,  votou-se  pela  elaboração  de  um  projeto  a  ser  enviado  ao  MEC,  onde  se 

solicitará a criação de uma nova autarquia em Juiz de Fora, representada pelo futuro ‘CEFET-

JF’ fruto da transformação do CTU (Colégio Técnico Universitário) em um Centro Federal de 

Ensino  Tecnológico”  (UFJF,  2005),  e  mesmo  antes  da  transformação  em  CEFET,  uma 

85 Excetuando as escolas técnicas vinculadas às universidades.
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Comissão já elabora o projeto do primeiro curso de tecnologia a ser implantado em 2006 

(UFJF, 2005). Também com este objetivo já foi protocolada na Câmara dos Deputados a INC 

5.533/0586. Para a equipe do CTU, com a transformação em CEFET o CTU 

terá ampliado suas possibilidades acadêmicas para novos nichos, abrindo caminho 
para atender à demanda regional por outros cursos e em outros níveis de ensino, 
acompanhando o grau de capacitação do corpo docente atual, permitindo também a 
contratação de novos professores, abrangendo carreira do magistério superior, e a 
aquisição de novos equipamentos de laboratórios através de acesso aos órgãos de 
fomento. Comparando os diferentes critérios de distribuição de recursos adotados 
pelo Governo Federal para as Escolas Vinculadas e para os CEFETs, verifica-se 
uma real possibilidade de aumento do orçamento de custeio do CTU quando de sua 
transformação (CTU, UFJF, CEFETização, 2005). 

No CTU, durante as reuniões de trabalho da Comissão de CEFETização, sugeriu-

se a criação do curso superior de Mecatrônica pela UFJF, o que, acreditam, “facilitaria a 

aprovação da CEFETização, pelo MEC, uma vez que uma das exigências para tal já havia 

sido cumprida” (CTU, UFJF, CEFETização, 2005). Neste sentido, o presidente da Comissão 

“procurou a reitoria, onde obteve a sinalização favorável à criação do curso de ‘Mecatrônica’ 

através  da  UFJF”  (Idem). Além  do  curso  de  Tecnologia  em  Mecatrônica,  pretende-se 

implantar  também  no  CTU,  visando  a  transformação  em  CEFET,  Tecnólogo  em 

Desenvolvimento  WEB;  Tecnólogo  em  Ecoturismo e  Tecnólogo  em  Gestão  Ambiental 

(Idem).

O processo de cefetização ainda está em andamento. As escolas agrotécnicas, que 

foram autorizadas  pelo  Parecer  CNE/CEB  14/  2004  a  ministrarem  cursos  superiores  de 

tecnologia, mesmo sem se cefetizarem, continuam buscando a mudança de status por meio da 

transformação  em  CEFET.  Percebe-se  no  defesa  da  cefetização  o  reforço  à  questão  da 

gratuidade dos cursos a serem ofertados e a defesa da empregabilidade.

O ministro da Educação, Tarso Genro, garantiu apoio a transformação da Escola 
Agrotécnica Federal de Concórdia em um Centro Federal de Educação Tecnológica. 
A garantia foi recebida pelo diretor da escola [...] o prefeito [...] e o presidente da 
Associação  Comercial  e  Industrial  de  Concórdia  [...]  na  quarta-feira,  dia  12 
[maio/2005], em Brasília. Eles entregaram ao ministro e ao secretário de Educação 
Média e Tecnológica, António Ibañes Ruiz, o projeto de cefetização. De acordo com 

86 INC 5.533 de 06/07/2005 – “sugere a adoção de providências do Ministério da Educação – MEC no sentido de 
transformar o Colégio Técnico Universitário, vinculado à UFRJ, em Centro Federal de Educação Tecnológica – 
CEFET”. Justifica-se a transformação em CEFET como um ‘degrau’ a mais a ser alcançado por uma instituição 
que já ‘amadureceu’ suficientemente no degrau no qual está. “O Colégio Técnico Universitário – CTU vinculado 
à Universidade Federal de Juiz de Fora está  plenamente maduro para dar o passo que o transformará num 
CEFET. De fato, caso se concretize essa aspiração de longa data, agora reforçada pela aprovação formal do 
projeto de transformação pelo Conselho Superior da UFJF, o CEFET/JF poderá criar novos cursos com vistas à 
formação de profissionais nas áreas, dentre outras, de metal / mecânica, eletrônica e mecatrônica, considerando a 
alta demanda na região por profissionais com educação superior nesses campos técnicos” (INC 5.533/05). 
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o projeto, o primeiro curso superior será o de Tecnologia em Alimentos. Com a 
transformação  da  Escola  Agrotécnica  em  Cefet,  a  instituição  poderá  oferecer 
gratuitamente cursos de nível superior em tecnologia. Será a primeira do Oeste desta 
categoria. "Há uma carência muito grande desses profissionais na nossa região e no 
país. Eles também têm uma inserção muito grande no mercado de trabalho" [...]. 
Segundo ele, o primeiro curso, de Tecnologia em Alimentos, tem empregabilidade 
de  100%  nas  agroindústrias  da  região.  Foi  escolhido  também  porque  a  escola 
investiu, nos últimos anos, em laboratórios na área de alimentos, também com a 
parceria da Fundação Vitae. Hoje conta com um Centro de Ciências e Tecnologia 
em Alimentos,  com instalações de última geração, além de 80% dos professores 
com mestrado e boa parte cursando doutorado (EAFC-SC, 2004).

O processo de cefetização da Escola Agrotécnica Federal de Concórdia – SC, em 

julho de 2005, ainda não se concretizou. Mas a busca de diferenciação institucional continua 

sendo  uma  das  temáticas  mais  debatidas  nas  instituições  tecnológicas  seja  para  a 

transformação de escolas agrotécnicas e técnica em CEFETs, seja para a transformação de 

CEFETs em universidade tecnológicas. As justificativas se desenvolvem em torno do discurso 

da autonomia, mas a realidade dos fatos expõe a fragilidade de algumas instituições e a força 

de outras. E este é um elemento histórico nas instituições federais de educação tecnológica. 

As  mudanças  institucionais87 pelas  quais  passou  o  CEFET-PR  desde  a  sua  criação 

demonstram isto.

Com a cefetização, um elemento novo passa a fazer parte nos debates dos cinco 

CEFETs mais antigos – Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Maranhão e Bahia, também 

chamados de  cefetões88.    A equiparação destes cinco CEFETs, que se consideravam com 

estrutura diferenciada, com os demais criados posteriormente, sejam originados de escolas 

técnicas ou agrotécnicas. É preciso salientar também, que a Lei 8.948/94 previa no § 4º do art. 

3º que “as escolas agrotécnicas, integrantes do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, 

poderão ser transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica após processo de 

avaliação de desempenho a ser desenvolvido sob coordenação do Ministério da Educação e do 

Desporto”.  Assim,  as  agrotécnicas  também foram elaborando  suas  propostas  buscando  a 

cefetização. A cefetização das agrotécnicas representava uma diferença e um distanciamento 

maior entre os CEFETs recém criados e os CEFETs mais antigos. 

3.2.1 O movimento interno nos CEFETs

87 Escola de Aprendizes e Artífices, 1910; Liceu Industrial de Curitiba, 1937; Escola Técnica de Curitiba, 1944; 
Escola  Técnica  Federal  do  Paraná,  1959;  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  do  Paraná,  1973; 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2005.
88 Expressão ironicamente utilizada no interior dos CEFETs para designar os CEFETs criados antes de 1994. 
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Compreender a busca histórica por transformação leva à indagação de o porquê os 

CEFETs,  já  constituídos  até  1994,  passarem a  buscar  um novo modelo  institucional  –  a 

transformação em universidade tecnológica.  Necessário  seria  entender também em que se 

constitui  e  como  se  caracteriza  uma  universidade  tecnológica.  Para  Lima  Filho  (2005), 

importar, para o Brasil, modelos, como o de formação profissional dual da Alemanha, seria 

uma farsa, dada “a impossibilidade de transporem-se condições da formação social, incluindo 

aí valores e significados que aquela sociedade construiu ao longo de seu passado histórico 

para o trabalho manual e o trabalho intelectual” (p. 362). Neste sentido, para esse autor, a 

universidade tecnológica no Brasil é ainda um conceito em construção. 

O termo universidade trás, pela designação, a idéia de universalidade e adjetivá-lo 

atribuindo-lhe uma especificidade de campo de saber é, no mínimo, contraditório. Entender as 

tecnológicas como universidades especializadas, na acepção prevista no artigo 52 da LDB 

9.394/96, também soa indevido, pois as instituições que buscam a transformação, não são 

especializadas, exemplo disso é o CEFET-PR que atua em diferentes áreas do conhecimento. 

Lima Filho (2005) afirma não ser a especialização, por si só, um obstáculo à função social da 

universidade, de produção, organização, disseminação e divulgação do conhecimento, mas 

quando a especialização se dá na tipicidade tecnologia, esta questão deve ser analisada. Há 

uma  polissemia  de  termos  quando  se  trata  da  questão  da  tecnologia,  em  sua  maioria, 

reforçando  “a  velha  questão  da  dualidade”  que  “se  expressa  sob  nova  roupagem, 

aparentemente sedutora, a da especificidade da tecnologia”. Para Lima Filho, “mais que força 

material da produção, a tecnologia, cada vez mais indissociável das práticas cotidianas, em 

seus vários campos/diversidades/tempos e espaços, assume uma dimensão sócio-cultural, uma 

centralidade geral e não específica na sociabilidade humana” (2005, p. 364).

Pela forma como está sendo implementada, a reforma da educação superior e a 

adjetivação da universidade como tecnológica, assemelha-se à adjetivação das corporativas, 

com  um  elemento  positivo  das  primeiras,  em  relação  às  segundas:  a  possibilidade  de 

investimento na pesquisa. Acredita-se que para que as instituições tecnológicas possam se 

configurar, efetivamente, como universidades, deverão ser instituições que, independente da 

adjetivação  firmem  sua  ação  no  tripé ensino-pesquisa-extensão,  assumindo  a  formação 

humana em uma perspectiva unitária.
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Em 1998, ainda no início do processo de cefetização, o CEFET - Paraná, já havia 

iniciado os debates sobre a necessidade de se transformar em universidade tecnológica sem, 

entretanto realizar um debate sobre em que se constitui uma universidade tecnológica. Em 19 

de outubro deste mesmo ano, é aprovada, pelo Conselho Diretor da instituição a Deliberação 

16/98, que aprovava “o projeto de transformação do CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA DO PARANÁ em Universidade  Tecnológica,  nos  termos  do  Parágrafo 

Único do Art. 52 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação nacional), com 

denominação de UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)” 

(CEFET-PR, Deliberação, 1998, p. 01).

A justificativa da Deliberação 16/98 defende que a transformação em universidade 

tecnológica  representaria  o  coroamento  de  todos  os  esforços  da  instituição  e  ofereceria 

“melhores  condições  para  desenvolver  pesquisas  tecnológicas,  aprimorar  seu  ensino  e 

expandir seus serviços” (p. 02). Defendia-se, também, já neste documento inicial, que esta 

instituição deveria ser criada em um modelo “inovador e diferenciado de universidade no 

cenário das instituições brasileiras de ensino” (p. 02). Sob esta perspectiva, a UTFPR teria 

como princípio “o Ser Humano – enquanto pessoa e cidadão – o domínio das ciências e das 

tecnologias,  que constitui  hoje a principal alavanca da economia mundial,  assim como os 

recursos  humanos  que  são  considerados  fatores  determinantes  do  desenvolvimento  e  da 

prosperidade de uma Nação” (p. 03).

Logo  após  a  aprovação  da  transformação  em  universidade  tecnológica  pelo 

Conselho Diretor do CEFET-PR, o Sindicato dos Docentes (SINDOCEFET-PR) realizou, em 

novembro  de  1998,  o  seminário  “Transformação  do  CEFET-PR  em  Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná”. O Sindicato justificou a realização do Seminário dizendo 

que, desde o início do processo deflagrado pela direção do CEFET-PR, preocupava-se em 

envolver  a  comunidade  acadêmica  nos  debates,  pois  “a  construção  democrática  da 

Universidade  Tecnológica  é  tão importante  quanto a  sua existência”.  (SINDOCEFET-PR, 

SEMINÁRIO,  1998,  p.  01).  Com este  Seminário  o  movimento  sindical  demonstrou  seus 

questionamentos e posicionamento sobre a  transformação do CEFET-PR em universidade 

tecnológica. Uma das questões para a qual o Sindicato chamava a atenção era a existência de 

duas carreiras docentes (professor de ensino de 1º e 2º graus e professor universitário); e a 

atuação dos docentes lotados  em cada uma das carreiras, do ensino médio à pós-graduação, 

sem distinção.

Ao analisar os discursos proferidos no Seminário pôde-se perceber como estavam 

presentes internamente, na instituição, o receio da equiparação com os demais CEFETs – já 
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criados  ou em processo  de criação –  e  a  defesa  da  manutenção de  um  status, que estas 

instituições acreditavam possuir. Segundo o diretor geral do CEFET-PR, em 1998, uma das 

questões  que  impulsionou o  CEFET-PR a  propor  a  mudança  “foi  a  introdução de  novas 

legislações  para  a  área  educacional,  especialmente  a  partir  de  1996,  com resoluções  que 

normatizam o aumento e a redução de vagas nos centros federais e a criação de cursos no 

ensino superior” (SINDOCEFET-PR, SEMINÁRIO, 1998, p. 02). Segundo ele, as diretrizes e 

as novas leis do MEC apontavam para a obrigatoriedade das instituições que não fossem 

caracterizadas como universidade a pedir autorização para a criação de novos cursos o que 

representaria a perda da autonomia já conquistada anteriormente, porque os CEFETs criados 

até 1994 eram considerados como instituições de ensino superior e já se vinculavam à SESU e 

não à SEMTEC, como os CEFETs recém criados. “Existe um outro processo paralelo, o do 

cefetização, em nível nacional, que ocorre de forma paralela, e é coordenado pela Secretaria 

de Ensino Tecnológico (Semtec), que nos deixa numa encruzilhada quanto ao nosso futuro. A 

saída para este dilema seria a transformação do Cefet em universidade” (p. 02 e 03), diz o 

diretor. O receio com a equiparação e com a criação de um sistema único estava presente na 

administração; o receio com as mudanças permeava as demais categorias. E o discurso da 

Direção deixou isto muito claro.

A maioria  absoluta  das  escolas  técnicas  e  Cefets  são  regidos  pela  Semtec,  que 
pretende agilizar este processo de cefetização e formar um sistema nacional. Este é  
o problema. O Cefet-PR é o maior centro de ensino tecnológico do país. A diferença 
da nossa atuação em relação aos outros é  muito grande.  Ficarmos submetidos à 
Semtec seria um retrocesso. Para garantirmos nosso crescimento temos que manter a 
estrutura  atual,  que  seria  sucateada  com  a  perda  de  doutores  e  mestres  e  pelo 
questionamento legal da existência de nossos cursos superiores. A transformação do 
Cefet  em  universidade  será,  mais  do  que  uma  oxigenação,  uma  forma  de  não 
ficarmos vulneráveis a decretos ou portarias [...] Gostaria ainda de tranqüilizar os 
professores que estão temerosos com este processo. Ninguém será mandado embora, 
ninguém será  massacrado  (SINDOCEFET-PR,  SEMINÁRIO,  1998,  p.  03,  grifo 
meu).

O receio que ocorria com os servidores do CEFET-PR também foi percebido nas 

escolas técnicas e agrotécnicas com o processo de cefetização. A redução drástica de vagas no 

ensino médio levava os professores que ministravam disciplinas do chamado núcleo comum89 

a se preocuparem com o destino de suas ‘cadeiras’.  A preocupação chegava também até os 

professores de Educação Física que também tiveram uma redução drástica no número de 

turmas. Desta forma, ao serem definidos os currículos dos cursos pós-médios e tecnológicos 

havia uma corrida na busca de um espaço, principalmente para as disciplinas na área das 
89 Compunham as disciplinas do núcleo comum: História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Artes, Matemática, 
Física, Química, Biologia. 
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humanidades.  Essa  situação  propiciava  um caminho de  adesão  interno  às  propostas  e  a 

elaboração de projetos diferenciados para atuação, por exemplo, com a criação de cursos de 

especialização  ou  a  inserção  nos  currículos  dos  cursos  pós-médios  de  disciplinas  como 

Sociologia  do  Trabalho,  Ética,  Metodologia  Científica,  Português,  Inglês  Instrumental. 

Analisando  esta  questão  no  CEFET-MG,  Gariglio  (2002)  define  isso  como  “lutas 

concorrenciais por território e poder”. Para ele, “as disciplinas escolares são tratadas como 

produtos humanos  constituídos  e  constituidores  das  dimensões  sócio  culturais,  políticas  e 

econômicas da sociedade moderna” (p. 01). 

Segundo Gariglio (2002), essas modificações implementadas abruptamente, e em 

um tempo “desconexo daquele da vida institucional do CEFET-MG”, atuou sobre os pontos 

nevrálgicos  de  sua  organização  pedagógica  e  disciplinar  e  impuseram “a  coexistência  do 

ensino médio a mais três modalidades de ensino técnico com característica, organização e 

lógica diferenciadas” (p. 04).  Para ele, esta nova realidade de ensino criou no CEFET-MG, 

que,  por  quase  trinta  anos,  ministrou  o  ensino  médio  integrado  ao  técnico  uma  crise 

institucional  sem precedentes,  pois,  após a  promulgação do Decreto 2.208/97 houve uma 

mobilização de professores da área técnica para a adesão rápida às novas propostas. Por outro 

lado, os professores das disciplinas sóciopolíticas percebiam nestas mudanças, “a produção de 

um contexto  de  relação  de  poder  mais  favorável  às  disciplinas  tecnológicas  para  que  se 

ampliasse o seu território no currículo do CEFET-MG” (p. 07). Assim, diz o citado autor: os 

professores das disciplinas sociohistóricas, ao se envolverem nas lutas em prol da defesa da 

educação  tecnológica  integrada,  estariam  também  em  luta  pela  defesa  de  um  território 

curricular assegurado até então pelos dispositivos legais.

Esta  não  era  a  compreensão  dos  grupos  envolvidos  com o  ensino  superior.  E 

preciso lembrar que o CEFET-MG, da mesma forma que o CEFET-PR já era considerado 

pelo MEC como instituição de nível superior e, conseqüentemente, vinculado à SESU e não à 

SEMTEC.  E  essa  situação  significava  tratamento  diferenciado  no  tocante  a  gestão  e 

financiamento. Por se vincularem à SESU e à SEMTEC, as verbas para estas instituições 

tinham a  rubrica  das duas secretarias. Assim, segundo Gariglio (2002), com as mudanças, 

temia-se que o CEFET-MG “pudesse perder o  status de instituição de nível superior e no 

futuro pudesse ministrar, no máximo, cursos técnicos de nível superior: cursos para formação 

de tecnólogos90” (p. 08). Diante disto, segundo ele, boa parte dos professores, inseridos no 

departamento de educação superior, entendiam que a diminuição do espaço do ensino médio 
90 É  preciso  salientar  que,  antes  da  Reforma,  os  CEFETs,  em  sua  maioria,  possuíam  cursos  ligados  às 
engenharias.  A implantação dos cursos de tecnólogos se dá após 1998, juntamente com os CEFETs recém 
criados.
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na  escola,  nos  limites  impostos  pela  reforma,  era  uma  condição  necessária  para  se 

aumentarem as vagas para a graduação, mediante aprovação no MEC de cinco novos cursos 

de engenharia que estavam sendo pensados. A preocupação que no CEFET-PR se traduziu no 

projeto para sua transformação em universidade tecnológica, no caso do CEFET-MG, isso se 

traduziu inicialmente em um embate interno, para se assegurar o espaço para disciplinas e 

cursos no novo modelo a ser implementado. Entretanto o CEFET-MG, em seguida, também 

passa a debater a possibilidade de transformação em universidade.

Esta busca por espaço nos cursos tecnológicos recém criados fica clara na própria 

composição dos currículos e na inserção de disciplinas ligadas às chamadas humanidades, 

aspecto que pode ser percebido não só nos CEFETs de Minas e Paraná. No CEFET-GO, nas 

grades  curriculares  dos  cursos  pós-médio  que  foram sendo  criados  houve  a  inserção  de 

disciplinas  das  áreas  do  antigo  núcleo  comum (CEFET-GO,  Grades  Curriculares,  s/d).  A 

preocupação  com  as  humanidades também  foi  destaque  no  Seminário  promovido  pelo 

SINDOCEFET-PR,  em 1998. Para Faraco91 (1998),  a  transformação em universidade não 

deveria levar à perda do compromisso com a cidadania que, para ele se traduziria numa “visão 

ampla e humana” que o especializado deve ter e isto seria assegurado pela insistência no 

“investimento  de  um núcleo  de  Humanidades  nesta  universidade.  Não  apenas  como  um 

apêndice à tecnologia, mas atravessando-a por completo” (p. 05). 

Sem  negar  o  papel  desempenhado  pela  rede  federal  de  educação  tecnológica  no  ensino 

profissional  no  Brasil,  desde  a  sua  criação  nos  anos  iniciais  do  século  XX,  é  preciso 

compreender que este papel por ela desempenhado não pode ser considerado o único e eficaz 

passaporte para a inserção das instituições que a compõem na rede de educação superior. 

Porém este é um discurso, que vai se tornando uníssono nestas instituições, pois consideram 

que a transformação de instituições originariamente tecnológicas em universidades seria um 

caminho para se corrigir diferentes problemas enfrentados pelas universidades consideradas 

tradicionais. As universidades  tradicionais  resistem às novas formas de financiamento via 

formação de parcerias com empresas privadas e cobrança de taxas pagas pelos estudantes. As 

possibilidades  de  mudanças  nesta  área  estão  mexendo  com  suas  raízes.  As  instituições 

tecnológicas, por já possuírem desde a sua constituição, uma relação mais próxima com as 

empresas,  aderem-se mais facilmente a este modelo, que consideram adequado.

Segundo  Faraco  (1998),  os  CEFETs  se  destacam  na  qualidade  acadêmica,  na 

inserção regional e na forte identidade institucional. Para ele, “as universidades têm bolsões 

de má qualidade de ensino. Embora não possamos generalizar, verificamos que este problema 

91 Professor visitante no CEFET-PR (1998) e um dos conferencistas no Seminário de 1998.
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ocorre até com as melhores” (p. 04). E sem esclarecer o que compreende como melhores, o 

autor afirma que é difícil para os dirigentes das universidades reverterem os “bolsões de má 

qualidade” tanto a médio como a longo prazo, em função do que ele chama de “amarras da 

gestão pública (pessoal e financeira)” o que, segundo ele, não ocorria, na época, no CEFET-

PR. No que se refere à inserção regional, o autor afirma que as universidades federais são 

isoladas regionalmente em função de sua burocracia excessiva e “por preconceito das próprias 

instituições que acabam voltando-se apenas para si”, ao contrário, o CEFET-PR apresenta um 

grande relacionamento institucional com empresas e outros segmentos, diz ele. E para analisar 

a identidade institucional das universidades, o autor argumenta que “a identidade histórica das 

universidades é muito fragmentada” em função de elas terem se constituído pela união de 

cursos diversos e com  status diferentes. “As administrações centrais das universidades, em 

geral, sempre foram fracas, em função do resquício do sistema de cátedras (o professor tinha 

muito poder individual no seu curso)” (p. 05). Segundo ele, este processo não aconteceu no 

CEFET-PR.

Entender as mudanças que se processam como fortalecimento das instituições não 

é  a  adotada  neste  estudo.  Compreende-se  aqui  que  a  Reforma  da  Educação  Profissional 

desencadeou, ao contrário do que afirma o autor acima, uma crise  de identidade e não o 

fortalecimento da identidade institucional. E a transformação em universidade reforça a crise 

e  não  o  fortalecimento,  uma  vez  que  internamente  as  instituições  terão  que  passar  um 

processo de reestruturação interna a fim de se adaptar à nova situação. Isto é o que o CEFET-

PR vem fazendo – antevendo os problemas e propondo mudanças e adaptações. É preciso 

destacar  também  que  as  diferenças  entre  os  cursos  devem  ser  compreendidas  como 

especificidades na formação e  não como  status diferenciado que relegam cursos como as 

licenciaturas, por exemplo, às categorias inferiores.

Também  presente  no  Seminário  de  1998,  o  ANDES/SN  adotou  uma  posição 

favorável  à  criação  da  universidade  tecnológica.  Segundo o  diretor  do  ANDES/SN,  uma 

universidade  especializada92 é  fundamental  para  o  desenvolvimento  tecnológico  do  país 

“principalmente  neste  momento  em que  sofremos  ofensivas  brutais  no  setor  tecnológico, 

como  por  exemplo,  a  aprovação  da  Lei  de  Patentes,  nociva  aos  interesses  nacionais” 

(SINDOCEFET-PR, SEMINÁRIO, 1998, p. 10), diz ele. O resultado do Seminário apontava 

92 Presente  na  LDB  9.394/96,  a  criação  de  universidades  especializadas  por  campo  de  saber  pressupõe  a 
especificidade  em  uma  determinada  área.  As  universidades  tecnológicas  não  seriam  assim  consideradas 
universidades  especializadas.  No entanto,  nos  documentos  elaborados pelo CEFET-PR e  nas  exposições  de 
motivos dos documentos, que tramitam na Câmara dos Deputados, tem se considerado que as universidades 
tecnológicas se enquadrariam no conceito de universidade especializada.
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que, mesmo com a apreensão por parte de alguns segmentos, a transformação do CEFET-PR 

em universidade tecnológica seria empreendida.

A ênfase maior  ao processo de transformação em universidade tecnológica foi 

dada pelo CEFET-PR, mas não bastava apenas a aprovação interna na instituição. Este era o 

primeiro degrau de uma alta escada a ser escalada. A partir da aprovação, em 1998, iniciaram-

se as gestões junto ao MEC para que este autorizasse a transformação. E, ao contrário do que 

se esperava, os empecilhos começaram a surgir. O governo FHC não priorizava a expansão da 

rede e  os  requerimentos  protocolados  no  MEC não obtiveram êxito.  Com a  mudança de 

governo o CEFET-PR vê renascerem as esperanças na transformação e passa a divulgar a 

transformação em universidade como um fato concreto.

Então a partir daqui [1998] é que os esforços começaram a ser canalizados, inclusive 
encaminhando isso à Brasília  e  fazendo aquela gestão inicial  junto ao MEC, na 
época com o ministro Paulo Renato. Só que o Paulo Renato era totalmente contra a 
transformação do CEFET. Na visão dele o CEFET iria desvirtuar e à medida que o 
CEFET passasse  à  condição  de  Universidade  todas  as  demais  instituições  iriam 
pleitear  essa  condição  e  a  Rede  toda  iria  por  esse  caminho,  então  nós  tivemos 
manifestação cabal do Paulo Renato dizendo que ele era contrário, assim esta foi 
uma questão que não se ‘mexia’  na gestão dele.  Tanto é  que foi  feito  todo um 
trabalho político no período em que o Ministro estava fora do país, foi conversado 
com a  secretária  dele,  foi  conversado  com  outros  políticos  e  todos  eles  foram 
favoráveis.  Quando  voltou  ele  simplesmente  engavetou  o  projeto.  E  aí  a  gente 
realmente viu que naquele governo, na gestão do Paulo Renato, naquele mandato, 
não existia nenhuma condição do projeto ser encaminhado. Chegou a se conversar 
com o chefe da Casa Civil da Presidência da República, um paranaense que estava 
favorável. O próprio presidente [FHC] havia se manifestado favoravelmente, mas o 
Paulo Renato simplesmente disse não e ‘morreu’ por aí (Entrevista 1).

Desta  forma,  foi  no  Governo  Lula  que  a  criação  de  universidades  tecnológicas  ganhou 

centralidade  permeando  as  políticas  de  educação  profissional  e  de  ensino  superior.  E  o 

CEFET-PR voltou a dar andamento no projeto de transformação em universidade tecnológica. 

3.2.2 A tramitação de projetos na Câmara dos Deputados e a criação das universidades 

tecnológicas no país

Ao iniciar  a  pesquisa,  a  fim de  identificar  os  projetos  referentes  à  criação  de 

universidades  tecnológicas  no  Brasil,  várias  incógnitas  foram levantadas,  e  duas  delas  se 

configuraram como mais relevantes:  a primeira é qual  a diferença entre os requerimentos 
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protocolados  na  Câmara  dos  Deputados,  quais  as  especificidades  de  cada  um  deles.  A 

segunda, o que ocorria na tramitação e ‘para onde iam’ estes requerimentos protocolados. A 

compreensão  para  estes  questionamentos  desencadeou  um  estudo  sobre  a  tramitação  de 

projetos na Câmara dos Deputados.

No  que  se  refere  à  criação  de  universidades  tecnológicas  no  Brasil,  foram 

protocolados  na  Câmara  dos  Deputados,  no  período  de  2002  a  agosto  de  2005,  cinco 

indicações93 (INC) – INC 3.679 de 14/11/2002; INC 2.571 de 19/04/2004; INC 5.533 de 

06/07/2005;  INC 5.518/05 de 30/06/2005;  INC 5.887/05 de 17/08/2005 – e três projetos de 

lei94 (PL)  –  PL  2.419/03;   PL   4.183/04;   PL  4.661/04.   Indicação,  Projeto  de  Lei  e 

Requerimento, são assim definidos pela Câmara dos Deputados:

. 
Indicação  (proposição).  Espécie  de  proposição  utilizada  para:  a)  sugerir  a  outro 
Poder a adoção de providências, a realização de ato administrativo ou de gestão, ou 
envio de projeto sobre matéria de sua iniciativa exclusiva; b) sugerir a manifestação 
de uma ou mais comissões acerca de determinado assunto, visando à elaboração de 
projeto sobre matéria de iniciativa da Casa. 
Projeto de lei. Espécie de proposição legislativa que se destina a regular matéria 
inserida na competência normativa da União e pertinentes às atribuições legislativas 
do  Congresso  Nacional,  sujeitando-se,  após  aprovado,  a  sanção  ou  a  veto  do 
Presidente da República.
Requerimento (proposição) Espécie de proposição por meio da qual o parlamentar 
requer a adoção de alguma providência (Câmara dos Deputados, Glossário, 2005).

A primeira INC 3.679/02, protocolada em 14 de novembro de 2002, sugere ao 

MEC  o  credenciamento  de  Centros  Federais  de  Educação  Tecnológica  –  CEFETs,  em 

universidades especializadas na área tecnológica. Esta INC refere-se ao “credenciamento do 

Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (PR), do Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (RJ) e do Centro Federal de Educação Tecnológica de 

Minas  Gerais  (MG)”.  Nesta  INC  justifica-se  que  “Os  Centros  Federais  de  Educação 

93 INC 3.679 de 14/11/2002 – sugere ao Ministério da Educação, o credenciamento de Centros Federais de 
Educação Tecnológica – CEFETs, em Universidades especializadas na área tecnológica. Brasília, 2002; INC 
2.571 de 19/04/2004 – sugere ao Ministério da Educação, a transformação de Centros Federais de Educação 
Tecnológica – CEFETs, em Universidades Tecnológicas. Brasília, 2002; INC 5.533 de 06/07/2005 - sugere a 
adoção  de  providências  do  Ministério  da  Educação  –  MEC no  sentido  de  transformar  o  Colégio  Técnico 
Universitário, vinculado à UFRJ, em Centro Federal de Educação Tecnológica – CEFET, Brasília, 2005; INC 
5.518/05 de 30/06/2005 - sugere ao Ministério da Educação a transformação do Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Amazonas em Universidade Tecnológica Federal do Amazonas. Brasília, 2005; INC 5.887/05 de 
17/08/2005 - sugere ao Ministério da Educação a transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do 
Amazonas em Universidade Tecnológica Federal do Amazonas e o apoio à pesquisa tecnológica desenvolvida 
pela instituição. Brasília, 2005.
94 PL 2.419/03 - autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal Tecnológica do Baixo 
São Francisco e dá outras providências. Brasília, 2003; PL 4.183/04 - dispõe sobre a transformação do CEFET-
PR em Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Brasília, 2004; PL 4.661/04 - dispõe sobre a transformação 
do Centro Federal  de Educação Tecnológica de Nilópolis em Universidade Tecnológica do Rio de Janeiro. 
Brasília, 2003.
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Tecnológica do Paraná,  de Minas Gerais  e  do Rio de Janeiro são autarquias  públicas de 

regime especial,  mantidas pela União,  criadas pela Lei  º  6.545, de 30 de junho de 1978, 

mediante a transformação das então Escolas Técnicas Federais dos Respectivos Estados”. 

A tradição das instituições, o tempo e a maneira como atuam, a diversificação nos 

cursos bem como a interiorização são também elementos que compõem a INC 3.679/02. 

Há mais de duas décadas, vêm [as três instituições citadas acima] se dedicando à 
educação tecnológica,  no sentido mais  lato,  tendo,  neste  período,  ampliado suas 
atividades  de  ensino,  pesquisa  e  extensão,  expandindo  as  respectivas  regiões, 
abrangendo inclusive o interior dos Estados do Paraná, Rio de Janeiro e de Minas 
Gerais [...] atuam com programas de pós-graduação stricto  e  lato sensu,  cursos de 
engenharia, tecnologia, licenciatura, educação profissional e educação média. Estas 
Instituições têm por missão promover a educação de excelência através do ensino, 
pesquisa e extensão, interagindo de forma ética e produtiva com a comunidade para 
o desenvolvimento social e tecnológico.

Há outro aspecto salientado na justificativa à solicitação é à questão da autonomia 

quando se compara os CEFETs com as universidades. 

De acordo com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, as Universidades 
gozam de algumas prerrogativas quando comparadas às outras instituições de ensino 
superior em alguns pontos. A autonomia que detêm as universidades, diferentemente 
dos CEFETs, propicia uma maior flexibilização da instituição permitindo, de forma 
ágil,  a  adaptação de cursos  e  programas de pesquisa e  extensão às  crescentes  e 
constantes  demandas  do  mercado.  [...]  A  atual  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da 
Educação preconiza a criação de Universidades Especializadas por área de saber, a 
exemplo  das  que  já  existem  nos  países  europeus  e  norte-americanos, 
comprovadamente  reconhecidas  como  efetivas  pelas  comunidades  atendidas  por 
essas instituições. Os CEFETs do Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais, vêem que 
o momento de sua transformação é este. Por sua história, características e nível de 
excelência,  vislumbram como perfeitas as condições para tornarem-se  Unidades 
Especializadas na Área Tecnológica (INC 3.679/02).

Um  ano  após  esta  primeira  Indicação,  foi  encaminhada  uma  segunda,  INC 

1.135/03, protocolada em 05 de novembro de 2003, que sugeria ao MEC a elaboração de 

estudos para definição e normatização de critérios e condições para transformação de centros 

federais de educação tecnológica em universidade tecnológica. Defendia-se, como o MEC 

havia  enviado  ao  Ministro  de  Estado  do  Planejamento,  Orçamento  e  Gestão,  um  aviso 

ministerial,  com anteprojeto  de  lei  para  a  transformação do  Centro  Federal  de  Educação 

Tecnológica no Estado do Paraná, em Universidade Tecnológica e não só o CEFET-PR, mas 

“também outros Centros Federais de Educação Tecnológica se enquadram na mesma situação 

da  escola  do  Paraná”.  Acreditava-se  ser  “relevante  o  aprofundamento  de  estudos  que 

permitam identificar a abrangência do termo campo de saber, para efeito da aplicação do art. 

52  da  LDB,  e  definir  critérios  e  condições  para  que  um  Centro  Federal  de  Educação 
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Tecnológica seja transformado em universidade”. Justificava-se que “entre as razões para a 

transformação do CEFET/PR em universidade especializada está a de aquela instituição haver 

sempre enfatizado o desenvolvimento tecnológico como vocação institucional e ter crescido 

quantitativa  e  qualitativamente  com  vistas  a  fortalecer  essa  área”.  Neste  sentido,  seria 

necessário que houvesse uma normatização “de forma a garantir a todos os demais Centros 

Federais de Educação Tecnológica o direito de pleitear sua transformação em universidade e 

tornar esse processo mais transparente” (INC 1.135/03). Esta questão é emblemática para se 

perceber um embate que há entre as instituições federais de educação tecnológica, por outro 

lado há também instituições que julgam importante a vanguarda do CEFET-PR, pois estaria 

abrindo caminhos a serem trilhados por outras instituições posteriormente.

Na mesma data em que é protocolada a INC 1.135/03 (05 de novembro), começa a 

tramitar o PL 2.419/03, que “autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade 

Federal Tecnológica do Baixo São Francisco, e dá outras providências”. Justifica-se que  a 

implantação  da  Fundação  Universidade  Federal  Tecnológica  do  Baixo  São  Francisco 

Alagoano-FUNTESF, sediada em Penedo, como uma instituição que 

interiorizará o ensino superior de curta duração, no estado de Alagoas, sobretudo nas 
microrregiões polarizadas pela cidade-sede, Penedo, e  ainda por São Miguel dos 
Campos,  Traipu  e  Arapiraca.  No  todo,  são  26  municípios,  abrangendo  uma 
população da ordem de 734 mil habitantes,  dos quais um contingente de 22 mil 
jovens  matriculados  no  ensino  médio.  A  implantação  de  um  centro  de  ensino 
constitui, sempre, motivo de mobilização da inteligência e da afirmação cultural de 
um povo, além de valorizar a força de trabalho e aumentar a eficiência da economia 
(PL 2.419/03). 

A FUNTESF é considerada como “a grande oportunidade” para que a juventude 

concluinte do ensino médio, de Penedo e outras cidades, possa freqüentar “cursos superiores 

de curta duração em especialidades ligadas ao desenvolvimento econômico de base local”. 

Dentre  as  especialidades  e  áreas  de  conhecimento  a  serem  ministradas  pela  FUNTESF, 

destacam-se as de “técnicos em cooperativismo, turismo, técnicas comerciais, técnicas em 

irrigação,  operação e manutenção de máquinas agrícolas,  técnicas em uso de fertilizantes, 

técnicas de contabilidade agrícola, educação ambiental e ecológica”. É interessante salientar 

que a justificativa vai previamente ‘aparando’ as arestas que possam vir a surgir, por exemplo, 

no que se refere às outras instituições de nível superior já existentes na região. 

È verdade que já existem no Estado, a Universidade Federal de Alagoas - UFAL e o 
Centro  Federal  da  Educação  Tecnológica  -  CEFET/AL,  com  finalidades 
semelhantes às da FUNTESF. A UFAL parece objetivo inalcançável para a maioria 
dos  jovens  das  cidades  mencionadas,  restando  só  o  CEFET  para  recebê-los. 
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Contudo,  essa  instituição  tem  capacidade  de  matrículas  de  tão-somente  1.300 
alunos, um sexto da demanda projetada (PL 2.419/03).

Observe-se que a universidade federal, no Estado, é vista como inatingível para a população 

jovem de baixa renda, e o CEFET, como a instituição que ‘abrigaria’ estes jovens, mas não 

oferece vagas capazes de atender a toda a demanda da região. A criação da FUNTESF é vista 

como “instrumento de superação da pobreza para cerca de 25% de sua população. Outrossim, 

estimulará a pesquisa e o intercâmbio cultural, técnico e econômico do vasto interior daquele 

Estado com os centros universitários mais avançados da Região Nordeste, do resto do Brasil e 

do Exterior (Idem)”. A justificativa ao PL 2.419/03 revela uma defesa ideológica ao modelo 

expansionista, ao defender este modelo como capaz de resolver os problemas da miséria no 

Estado.  É  interessante  observar  que  a  defesa  feita  no  PL  2.419/03  vai  ao  encontro  dos 

objetivos propostos no Plano Nacional de Qualificação 2003-2007 “Uma das prioridades do 

PNQ é o público do Programa Primeiro Emprego, destinado aos jovens de 16 a 24 anos de 

baixa renda e baixa escolaridade. O novo PNQ nasce também casado com a proposta de 

combinar permanentemente a elevação de escolaridade de jovens e adultos” e acrescenta, “a 

verdadeira  inclusão  social  se  dá  com o  trabalho  [...]  Deve-se  acrescentar  que  somente  é 

possível uma inserção no mundo do trabalho de forma cidadã, quando se considera o acesso à 

qualificação social e profissional como direito” (BRASIL, MTE, PNQ, 2003). Percebe-se que 

as justificativas constantes dos diferentes requerimentos sobre as universidades tecnológicas 

encontram-se em consonância com os objetivos do Ministério do Trabalho preconizados no 

PNQ.

 Sem  que  se  definissem  os  critérios  para  a  transformação  de  CEFETs  em 

universidades  tecnológicas  –  INC  1.135/03  –  e  durante  a  tramitação  do  PL  2.419/03 

objetivando instituir a Fundação Universidade Federal Tecnológica do Baixo São Francisco, 

em 04  de  abril  de  2004,  a  nova  INC  é  protocolada  na  Câmara  dos  Deputados  e,  mais 

abrangente do que a primeira, sugeria ao Ministério da Educação a transformação de Centros 

Federais  de  Educação  Tecnológica  -  CEFETs  em  Universidades  Tecnológicas,  sem 

especificar nenhum dos CEFETs. Na justificativa desta INC tem-se que “os Cefets sempre 

enfatizaram  o  desenvolvimento  tecnológico  como  vocação  institucional  e  cresceram 

quantitativa e qualitativamente com vistas a fortalecer essa área. Mais do que uma função 

técnica, a Rede de Cefets tem exercido função política e pedagógica que contribui para a 

transformação da relação dos trabalhadores com a sociedade” (INC 2.571/04). 

As universidades tecnológicas são defendidas como o caminho para se promover 

“a revolução tecnológica de que o Brasil necessita”. Para tanto, diz-se, na INC 2.571/04, ser 
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necessário superar a compreensão da educação tecnológica e profissional como aquela que 

simplesmente capacita os indivíduos para o trabalho e que é determinada por um mercado o 

qual impõe seus objetivos. “É necessário situá-la como modalidade de educação capaz de 

desenvolver  no  indivíduo  a  capacidade  de  gerar  conhecimentos  a  partir  de  uma  prática 

interativa com a realidade, de forma a questionar o conhecido e investigar o não conhecido, 

para transformar e influenciar positivamente o destino da sua comunidade” (Idem). Defende-

se ainda que

Transformar os Cefets em Universidades é inseri-los na estrutura em que ensino, 
pesquisa  e  extensão  são  indissociáveis,  capaz  de  levar  a  cabo  o  projeto  de 
desenvolvimento  e  inovação  tecnológicos,  sem  necessariamente  abandonar  o 
objetivo de profissionalização de seus educandos. A estrutura dessas universidades 
tecnológicas compreenderia um ensino que articulasse os conhecimentos teóricos e 
práticos  da  educação  técnica  e  profissional  com  os  fundamentos  da  formação 
profissional  integral,  de  forma a tornar  o  educando protagonista  do processo de 
construção da sociedade; uma pesquisa que fosse voltada para o desenvolvimento de 
projetos de ciência e tecnologia ligados aos interesses nacionais e locais, bem como 
à  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população;  e,  finalmente,  uma atividade  de 
extensão, compromisso das atividades de ensino e investigação com o meio social, 
que  fosse  desenvolvida  de  forma  que  permita  a  troca  sistemática  de  saberes, 
resultante do confronto com a realidade brasileira e regional, e a democratização do 
conhecimento acadêmico. As Universidades Tecnológicas estariam comprometidas 
com o desenvolvimento  local  e  suas  ações  apreciariam o  contexto produtivo  da 
região, de forma a buscar, também, a maior inserção dos recursos humanos por elas 
formados nesse ambiente (INC 2.571/04).

Em 28 de setembro de 2004, começou a tramitar o PL 4.183/04, que “dispõe sobre 

a  transformação do Centro Federal  de Educação Tecnológica do Paraná em Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, e dá outras providências”. Justificou-se a solicitação, dizendo 

que o CEFET-PR foi um dos três primeiros Centros a serem implantados e que o modelo de 

gestão  ali  aplicado  “transformou-o  em  centro  de  excelência  no  âmbito  da  educação 

tecnológica”. Tal justificativa leva à conclusão de que não convém a um ‘centro de excelência 

em  educação  tecnológica’  manter-se  apenas  como  Centro.  Remete-se  na  justificativa  à 

solicitação,  ao  conceito  de  universidade  especializada,  introduzido  pela  Lei   9.394/96  – 

parágrafo único do art. 52 – e ao Decreto 3.860/01 –  Art. 8º – que condiciona a criação destas 

instituições  de  ensino  superior  à  comprovação  da  existência  de  atividades  de  ensino  e 

pesquisa, tanto em áreas básicas como nas áreas aplicadas. Defende-se que o CEFET-PR, por 

sua vocação,  por sua história,  pelas  suas características  e  pelo nível  de excelência,  reúne 

amplas condições para tornar-se uma Universidade Especializada na Área Tecnológica e que 

é “este o momento adequado para pleitear o seu credenciamento como tal, sugerido como 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná”. 
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As indicações anteriores ao PL 4.183/04 – INC 3.679/02 e INC 2.571/04 – não se 

referiam apenas  ao CEFET-PR.  A primeira  englobava  o CEFET-MG e o CEFET-RJ e  a 

segunda não  especificava  nenhum CEFET.  Quando as  indicações  se  configuram em PL, 

apenas o CEFET-PR é contemplado. Justifica-se que o CEFET-PR diferencia-se dos demais, 

desenvolve pesquisa, precisa de mais autonomia.

No decorrer de duas décadas e meia, o CEFET-PR destacou-se dos demais CEFETs 
que se originaram da transformação de Escolas Técnicas Federais, particularmente 
pelo notável incremento ocorrido em suas atividades de ensino em nível de pós-
graduação e nas atividades de pesquisa aplicada e extensão no campo tecnológico. 
Esta é fundamentalmente a característica que passou a diferenciá-lo, aproximando-o 
do modelo de Universidade Especializada introduzido pela Lei de Diretrizes e Bases 
[...] A competência adquirida pelo CEFET-PR posiciona a Instituição na vanguarda 
da educação tecnológica do país, com atuação desde o nível básico ao nível da pós-
graduação stricto sensu (INC 2.571/04).

Defende-se também que o CEFET-PR, 

por desenvolver predominantemente o ensino em nível superior, a pesquisa aplicada 
e extensão, se assemelham às melhores Universidades Especializadas do exterior que 
atuam no âmbito da educação tecnológica, tais como as Universidades de Ciências 
Aplicadas  da  Alemanha  e  as  Universidades  de  Tecnologia  da  França.  A 
transformação em Universidade Tecnológica aumentará sua autonomia, permitindo 
seu enquadramento como instituição de ensino superior,  melhor acesso junto aos 
órgãos de  fomento  à  pesquisa e  maior  autonomia  pedagógica,  especialmente  em 
relação ao registro de diplomas dos cursos superiores (INC 2.571/04).

Ao  ser  indagado  porquê  o  projeto  encaminhado  contemplava  apenas  a 

transformação  do  CEFET-PR,  o  Diretor  Adjunto  de  Ensino  do  CEFET-PR  disse  que 

inicialmente foi elaborado um documento conjunto solicitando o credenciamento do CEFET-

RJ, CEFET-MG e CEFET-PR, mas, segundo ele, os outros dois CEFETs

não se sentiram em condições de dar prosseguimento, eles acharam que não era o 
momento adequado.  A própria  estrutura,  as  divergências internas,  a  aceitação da 
comunidade  interna  eles  acharam que  não  era  o  momento,  eles  gostariam que  o 
CEFET [Paraná]  criasse  esse  caminho,  até  pra  mostrar  quais  eram as  condições 
suficientes para que as demais instituições seguissem. Foi então por decisão interna, 
própria  deles.  Não houve,  pelo  menos que  a  gente  conheça,  nenhuma influência 
externa no processo de desistência dos outros dois CEFETs (Entrevista n. 1).

O certo  é  que,  neste  primeiro  momento,  o  PL 4.183/04  contempla  somente  o 

CEFET-PR. No entanto a afirmação de que estaria sendo aberto um caminho para que outros 

CEFETs buscassem o credenciamento como universidade tecnológica foi confirmada ainda no 

ano de 2004, quando, em 15 de dezembro, foi protocolado o PL 4.661/04 que “dispõe sobre a 
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transformação do Centro Federal  de Educação Tecnológica de Nilópolis  em Universidade 

Tecnológica do Rio de Janeiro95”.

As  justificativas  constantes  dos  dois  PLs  –  PL  4.183/04  e  PL  4.661/04  –  se 

diferem. No PL 4.183/04, além das justificativas apresentadas acima, acrescenta-se também 

que a transformação permitirá expandir a área de atuação e acompanhar melhor as aceleradas 

transformações tecnológicas que provocam “grande mutação no mundo produtivo, fortemente 

impactado pelos processos de globalização da economia”. Além deste aspecto salienta-se “a 

rápida ampliação do número de candidatos aos cursos superiores, o que tem demandado a 

expansão de vagas em instituições públicas”. Assim, para os autores do Projeto, “a resposta a 

todos esses desafios só pode provir de plena autonomia, ampliando a capacidade de inovação e 

flexibilização que permita a rápida adaptação de cursos e programas de pesquisa aplicada e 

extensão às novas demandas do mundo produtivo e da sociedade” (PL 4.183/04).

Já o PL 4.661/04 traz como ênfase à sua justificativa a região geográfica na qual se 

situa  o  CEFET  Nilópolis-RJ.  Após  situar  geograficamente  a  instituição,  dá-se  ênfase  ao 

crescimento  geográfico  da  região.  “A  taxa  de  crescimento  demográfico  da  Baixada 

Fluminense é quase o dobro da observada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro e mais 

do que o dobro da verificada na Cidade do Rio de Janeiro. Os municípios de São João do 

Meriti,  Nilópolis  e  Belfort  Roxo  chegam  a  apresentar  taxas  de  densidade  demográfica 

superiores  às  do Rio de Janeiro”.  Em seguida,  encontra-se uma justificativa semelhante à 

apresentada no PL 2.419/03 – que propõe a criação da FUNTESF – no que se refere à questão 

econômica da clientela. 

Grande parte da população da Baixada Fluminense encontra-se em situação de risco 
social. Cerca de 20% da população têm rendimentos abaixo de meio salário mínimo. 
No Rio de Janeiro esta percentagem é de 10%. Segundo dados do IBGE, analisados 
pela  UFRJ,  a  Baixada  Fluminense  possui  quase  o  dobro  (27,9%)  de  domicílios 
inadequados do que o município do Rio de Janeiro (15,2%). Tais domicílios são 
caracterizados pela ausência ou insuficiência de infra-estrutura e pelo grande número 
de  moradores  por  cômodo.  Quase  30%  das  residências  da  Baixada  Fluminense 

95 O Estado do Rio de Janeiro tem três CEFETs: Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, que 
tem uma Unidade Descentralizada em Nova Iguaçu; Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos, com 
Unidade Descentralizada em Macaé, e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Química de Nilópolis, que 
possui uma Unidade Descentralizada no Rio de Janeiro. O CEFET-RJ, também denominado Centro Federal de 
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca, foi cefetizado na década de 1970. O CEFET do qual consta o 
pedido de transformação em universidade tecnológica não é este cefetizado na década de 1970, mesma época do 
CEFET-PR. É o CEFET de Química de Nilópolis (não apenas CEFET Nilópolis como citado no PL 4.661/04). O 
Diretor Geral do CEFET de Química de Nilópolis é também o presidente do Conselho de Diretores dos CEFETs 
(CONCEFET). Acredita-se que esta é uma das razões que influenciaram para que o CEFET de Química de 
Nilópolis protocolasse o pedido de transformação em universidade tecnológica antes do CEFET-RJ. Caso o 
Projeto seja aprovado, o CEFET de Química de Nilópolis ‘ganha’ a denominação de Universidade Tecnológica 
do Rio de Janeiro. Optou-se por manter aqui a mesma denominação – CEFET Nilópolis-RJ – que consta do PL 
4.661/04. 
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simplesmente não têm acesso à rede de água. No que diz respeito aos indicadores 
educacionais, a taxa de analfabetismo da Baixada Fluminense é quase o dobro em 
relação ao Rio de Janeiro.  Para cada creche ou pré-escola há, na região, três vezes 
mais crianças do que a cidade do Rio de Janeiro (PL 4.661/04). 

Volta-se, em seguida, a justificar a questão econômica, que dá ênfase ao potencial 

econômico da região como uma ação compensatória à situação de dificuldades apresentadas 

anteriormente.  Percebe-se  que  as  justificativas  dos  projetos  de  lei,  para  criação  das 

universidades tecnológicas,  assemelham-se àquelas encontradas na defesa da sociedade do 

conhecimento, como salientado no capítulo um: 

Entretanto,  a  Baixada  Fluminense  apresenta  um  grande  potencial  de 
desenvolvimento  econômico  e  social  que  pode  alterar  todos  os  indicadores 
desfavoráveis,  no  prazo  de  uma  ou  duas  gerações.  Para  tanto,  um  passo 
importantíssimo será a implantação de uma nova universidade federal na região. Tal 
medida será fundamental para a produção de conhecimentos voltados para a solução 
dos  gravíssimos  problemas  ali  existentes.  A  nova  universidade,  sediada  em 
Nilópolis, trará um novo padrão de qualidade para o ensino superior nos municípios 
que  integram  a  Baixada  Fluminense  e  formará  os  professores  indispensáveis  à 
expansão do ensino básico (PL 4.661/04).

Há uma diferença fundamental entre os dois projetos: enquanto um enfatiza a necessidade de 

formação de professores na região, que poderia ser suprida com a instituição a ser criada; o 

outro enfatiza a tecnologia, suas possibilidades e seu alcance. Pela justificativa, no caso de 

Nilópolis-RJ,  é  como  se  estivesse  sendo  proposta  a  criação  de  uma  universidade  não 

especializada  em  tecnologia  e  sim  mais  uma  instituição  de  nível  superior,  como  as 

universidades  tradicionais. A  especificidade  de  conhecimento  não  é  o  pomo  central  do 

CEFET-Nilópolis (RJ).

A descentralização das universidades e a interiorização dos campi universitários são, 
atualmente, princípios fundamentais a serem perseguidos pela política educacional 
brasileira. A transformação de CEFETs em universidades está na agenda da política 
educacional.  Representa  uma  forma  pouco  onerosa  e  extremamente  efetiva  no 
sentido da ampliação das possibilidades oferecidas pelo ensino superior federal em 
regiões  específicas.  Desta  forma,  a  transformação  do  CEFET  de  Química  de 
Nilópolis em universidade tecnológica é o caminho natural para a criação de uma 
nova universidade na baixada fluminense (PL 4.661/04).

O ‘andamento’ dos dois projetos, acima citados, deixa claro a relevância dada a 

cada um deles. O primeiro – que trata do CEFET-PR – é um projeto de autoria do Poder 

Executivo. O segundo – que trata do CEFET de Nilópolis-RJ – é de autoria de um deputado do 

Rio de Janeiro. A data de protocolo dista de dois meses e meio e ambos foram encaminhados 
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pela Mesa Diretora às Comissões que os analisariam96 em uma semana. No entanto, o PL 

4.183/04 (CEFET-PR), tramitou por oito meses na Câmara dos Deputados e, passando por 

todas as comissões designadas, foi aprovado e encaminhado ao Senado Federal em 11 de maio 

de  2005.  O  PL  4.661/04  (CEFET Nilópolis-RJ)  passou  pela  Coordenação  de  Comissões 

Permanentes  (CCP) e foi encaminhado, em 27 de janeiro de 2005, à Comissão de Trabalho, 

de Administração e Serviço Público (CTASP) onde se encontrava, até 30 de novembro de 

2005.

Afirmou-se  anteriormente  que  no  período  de  2002  a  agosto  de  2005,  cinco 

indicações (INC) e três projetos de lei (PL) com a temática das universidades tecnológicas no 

Brasil foram protocolados na Câmara dos Deputados. Duas destas INCs foram apresentadas 

neste ano de 2005 e referem-se ao CEFET-AM. A INC 5.518/05, apresentada em 30 de junho, 

“sugere  ao  Ministério  da  Educação  a  transformação  do  Centro  Federal  de  Educação 

Tecnológica do Amazonas em Universidade Tecnológica Federal do Amazonas”, e a INC 

5.887/05, apresentada em 17 de agosto, “sugere ao Ministério da Educação a transformação 

do  Centro  Federal  de  Educação Tecnológica do Amazonas  em Universidade  Tecnológica 

Federal do Amazonas e o apoio à pesquisa tecnológica desenvolvida pela instituição”; as duas 

foram apresentadas pelo mesmo Deputado e referem-se à mesma instituição. 

Na  INC  5.518/05  justificou-se  a  solicitação  de  transformação  do  CEFET  em 

universidade tecnológica, historicizando a origem do CEFET e afirmou-se que a “exemplo do 

que já vem ocorrendo com outras instituições similares no País, o CEFET-AM merece a sua 

transformação em universidade tecnológica, uma universidade especializada, nos termos do 

parágrafo  único  do  art.  52  da  Lei  nº  9.394,  de  1996,  de  diretrizes  e  bases  da  educação 

nacional”. Salientou-se que o CEFET-AM tem “mais de oito mil alunos e desenvolve um 

significativo conjunto de ações”,  diz-se que apresenta “inegável potencial  acadêmico e de 

pesquisa e detém localização estratégica no coração da região amazônica”, afirmando-se que 

“reúne  assim  as  condições  exigidas  para  tal  mudança  institucional”.  A  INC  5.887/05 

apresenta,  como  justificativa,  os  mesmos  elementos  já  apresentados  na  INC  anterior, 

acrescentando-se a experiência na área de tecnológica, bem como os projetos inovadores ali 

desenvolvidos.

No  decorrer  de  sua  história  quase  centenária,  vem  se  destacando  de  modo 
significativo no desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica, cumprindo 
assim plenamente sua missão institucional. Como conseqüência do acúmulo de sua 

96 Os projetos foram encaminhados às “Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público; Educação e 
Cultura; Finanças e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, 
II”.
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longa  experiência  acadêmica  e  científica  e  da  permanente  qualificação  de  seus 
professores  e  pesquisadores,  o  Centro  vem oferecendo à  comunidade  e  ao  País 
resultados da mais alta relevância para a solução de importantíssimas questões de 
diferentes naturezas. [...] Este potencial merece ser apoiado e necessita dos recursos 
indispensáveis  para  sua  consolidação  e  implementação  de  novas  iniciativas. 
Seguramente os órgãos responsáveis, avaliando o mérito e o êxito dessas iniciativas 
e sua contribuição para o avanço tecnológico voltado para o bem estar da população 
e  do  meio,  deve  assegurar  os  meios  financeiros  para  sua  continuidade  e 
aperfeiçoamento. E isto tanto pode ser feito pela destinação direta de recursos na 
dotação orçamentária da instituição, como por meio de programas de fortalecimento 
da inovação tecnológica, dando suporte a projetos específicos (INC 5.887/05).

Encerrou-se a justificativa da INC, reforçando o ‘caminho aberto’, mesmo que ele ainda não 

tenha se concretizado. “Por todas essas razões e a exemplo do que já vem ocorrendo com 

outras  instituições  similares  no  País,  o  CEFET-AM  merece  a  sua  transformação  em 

universidade tecnológica, uma universidade especializada” (INC 5.887/05).

A  concepção  de  que  as  instituições  ‘crescem’  e  ‘merecem’,  como premiação, 

galgarem uma nova posição permeia os projetos em tramitação e as indicações apresentadas à 

Câmara  dos  Deputados  indicando  que  as  IES,  necessariamente,  não  têm  um  projeto 

pedagógico que justifique a postulação. Tanto nas solicitações de transformação de escolas 

técnicas, agrotécnicas e colégio técnico em CEFETs, como nas solicitações de transformação 

de CEFETs em universidades tecnológicas as mudanças são vistas como prêmio, um novo 

caminho a ser trilhado. Tal situação dá visibilidade às questões internas destas instituições 

com um número  menor  de  cursos,  como as  agrotécnicas,  no  tocante  a  financiamento.  A 

transformação acaba por ser uma caminho para a viabilidade das mesmas.

O ‘andamento’ das proposições, os encaminhamentos e relatórios das Comissões 

às quais as proposições são submetidas, são uma incógnita. A tramitação é demorada – exceto 

em casos como o do PL CEFET-PR. Registram-se casos em que a tramitação demora tempo 

suficiente para que novas leis sejam elaboradas e aprovadas, como é o caso do PL 2.165/03, 

que  “adiciona  parágrafo  ao  artigo  3º  da  Lei  nº  8.948,  de  08  de  dezembro  de  1994”  e 

estabelece que os “Centros  Federais  de Educação Tecnológica (CEFET) poderão oferecer 

cursos  superiores,  sendo,  assim,  considerados  como  instituições  de  educação  superior”. 

Destacava-se na justificativa que “Os Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFETs 

vivem um verdadeiro vazio normativo, uma vez que passaram a oferecer cursos superiores, 

sem ter definida, de forma clara e precisa, sua situação jurídica de instituições de educação 

superior” (PL 2.165/03).

Apresentado  em  02  de  outubro  de  2003  o  PL  2.165/03  foi  encaminhado  às 

“Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público, Educação e Cultura, Finanças 

e Tributação (Art. 54 RICD) e Constituição e Justiça e de Redação (Art. 54 RICD) - Art. 
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24II”, na mesma semana em que foi protocolado. Durante o período de um ano ele ‘ficou’ na 

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público. Em 18 de novembro de 2004 foi 

encaminhado à  Comissão de Educação e Cultura que designou um relator cinco dias após o 

recebimento pela Comissão. No entanto, nesta data, já haviam sido promulgados os Decretos 

5.224/04  e  5.225/04,  de  iniciativa  do  Poder  Executivo.   Os  dois  Decretos  incluíram  os 

CEFETs entre  as  Instituições  Federais  de  Ensino  Superior  e  “corrigiram a  distorção  que 

ocorria há vários anos”. O relator da Comissão de Educação conclui que além dos decretos 

5.224/04 e 5.225/04, o “Projeto de Lei da Reforma do Ensino Superior [...] deverá definir 

quais  as instituições que compõem o sistema federal  de ensino superior,  onde certamente 

estarão os CEFETs” e afirma, em 30 de agosto de 2004, dez meses após ter sido designado 

como relator que: “diante do exposto, consideramos o objeto do Projeto de Lei nº 2.165, de 

2003, já contemplado, razão porque votamos pela sua rejeição” (PL 2.165/03, andamento das 

proposições). 

Destaca-se que o PL que propõe a transformação do CEFET-PR em universidade 

tecnológica permaneceu por  quarenta  dias  na Comissão de Trabalho,  de Administração e 

Serviço Público e por trinta dias na Comissão de Educação e Cultura. É interessante perceber 

que mesmo após o Parecer da Comissão de Educação destacar que não haveria mais razão 

para que o PL 2.165/2003 continuasse em tramitação e sugerisse a rejeição do mesmo, a 

tramitação continuou. O Parecer da Comissão de Educação foi aprovado em 10/10/2005 e o 

PL 2.165/2003 foi encaminhado à Comissão de Finanças e Tributação em 26/10/2005 e, em 

30/11/2005, ainda em “Regime de Tramitação Ordinária”, via Ofício Pres. 677/05 – CEC foi 

transferida ao “Plenário a competência para apreciar este Projeto, por ter recebido pareceres 

divergentes das comissões de mérito, nos termos do artigo 24, inciso II, letra "g" do RICD” 

(PL 2.165/03,  andamento  das  proposições).   Ou  seja,  um PL protocolado  em 2003  e  já 

‘ultrapassado’ em função de novas legislações aprovadas posteriores a ele, deverá entrar em 

pauta e ira à votação em Plenário na Câmara. Este é o difícil e lento caminho pela Câmara dos 

Deputados que as instituições precisam percorrer. 

Dentre os projetos e/ou instituições analisadas, o CEFET-PR constituiu-se  como 

foco  central  para  análise.  Está  na  vanguarda  na  solicitação  para  a  transformação  e 

universidade tecnológica e caracteriza-se como uma instituição que há sete anos voltou seus 

interesses para esta transformação. A seguir apresenta-se a estrutura interna do CEFET-PR. 

3.2.3  A  estrutura  interna  das  instituições:  sobrevivência  institucional  ou  centro  de 
excelência – o caso do CEFET-PR
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O  Brasil  ganha  sua  primeira  Universidade  Tecnológica,  assim  denominada.  O 
presidente  da  República,  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva,  sancionou  o  projeto  de 
transformação do Cefet-PR em universidade, no dia 7 de outubro. A nova lei foi 
publicada no Diário Oficial da União no dia 10 de outubro. O trâmite do projeto no 
legislativo começou em setembro de 2004, mas a idéia da mudança teve origem em 
1998. Com a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação (LDBE), de 1996, que 
extinguia os cursos técnicos na forma integrada, o Cefet-PR mudou seu foco de 
instituição essencialmente de educação profissional de nível médio para instituição 
voltada à graduação. Essa mesma lei também possibilita a criação de universidades 
especializadas no campo do saber. Com base nessa opção, há sete anos o Cefet-PR 
se preparou para ser uma Universidade Tecnológica. De lá para cá, criou 33 cursos 
de  Tecnologia,  que  se  somaram  aos  quatro  cursos  de  Engenharia  e  quatro  de 
Ciências já existentes. A expansão do ensino estimulou o avanço da pós-graduação 
— enquanto em 1998 eram ofertados oito especializações e dois mestrados, hoje são 
oferecidas  41  especializações,  quatro  mestrados  e  um doutorado.  O crescimento 
dessas áreas impulsionou a extensão, que ampliou a interação com a comunidade e 
consolidou a tríade universitária, ensino, pesquisa e extensão (CEFET-PR, Notícias, 
2005).  

Assim anunciou-se no site do CEFET-PR a criação da Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná – UTFPR, primeira universidade tecnológica criada no país, a UTFPR já 

tinha seu logotipo pronto, cinco meses antes de ser criada. No logotipo, a ênfase em ser a 

primeira criada no país  (Figura 2). 

Figura 2

Logotipo da UTFPR
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                                     Fonte: UTFPR, Logotipo (2005).

Com seis campi, a UTFPR abrange, no Estado do Paraná, a área especificada na Figura 3. 

Figura 3

Estado do Paraná – Área de Atuação e Campi da UTFPR

                      Fonte: UTFPR, Área de atuação e campi da UTFPR (2005).

O  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  do  Paraná  (CEFET-PR),  já 

transformado em Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná  tem sua  origem ligada  às 

escolas de aprendizes e artífices criadas no governo de Nilo Peçanha, em 1910. Na Escola de 

Aprendizes e Artífices do Paraná ministravam-se “aulas de feitura, de vestuário, fabrico de 

calçados e ensino elementar, destinados, inicialmente, às camadas menos favorecidas e aos 

menores marginalizados” (CEFET-PR, Histórico, 2005). Vinte e sete anos mais tarde,  em 

1937, a escola passou a ministrar o ensino de 1º grau, e recebeu nova denominação: Liceu 

Industrial  de Curitiba.  No Liceu ministravam-se cursos nas áreas de alfaiataria,  sapataria, 
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marcenaria, pintura decorativa e escultura ornamental. As reformas educacionais promovidas 

na década de 1940 promoveram a unificação do ensino industrial em todo território nacional. 

A  orientação  após  a  unificação  ligava-se  à  preparação  profissional  dos  trabalhadores  da 

indústria, dos transportes, das comunicações e da pesca, como pode se ver: 

O ensino passou a ser ministrado em dois ciclos. No primeiro, incluía-se o industrial 
básico,  o  de  mestria,  o  artesanal  e  a  aprendizagem.  No segundo,  o  técnico  e  o 
pedagógico. Funcionando paralelamente ao ensino secundário, o ensino industrial 
começou  a  vincular-se  ao  conjunto  da  organização  escolar  do  país,  com  a 
possibilidade de ingresso dos formandos nos cursos técnicos em escolas superiores 
diretamente relacionadas à sua formação profissional (CEFET-PR, Histórico, 2005). 

A partir daí instituiu-se a rede federal de escolas de ensino industrial, denominadas 

Escolas Técnicas, e o Liceu passou a denominar-se Escola Técnica de Curitiba. “Nessa época, 

março  de  1944,  foi  criado  o  primeiro  curso  de  2º  ciclo  na  Instituição:  o  de  Mecânica” 

(CEFET-PR, Histórico, 2005). No início da década de 50, o Brasil celebrou um acordo de 

cooperação no campo do ensino industrial com os Estados Unidos. Este acordo tinha como 

objetivo “a orientação, a formação e o treinamento de professores da área técnica do Brasil”, e 

deu origem à Comissão Brasileiro-Americana de Ensino Industrial (CBAI). A Escola Técnica 

de  Curitiba sediou o CBAI.   Em 1959,  com a  reforma do ensino industrial,  a  legislação 

unificou o ensino técnico no Brasil que até então era dividido em ramos diferentes. “A Escola 

ganhou autonomia, bem como nova alteração no nome: passou a chamar-se Escola Técnica 

Federal do Paraná e a ser considerada como unidade escolar padrão no Estado” (CEFET-PR, 

Histórico, 2005).

A partir de 1973, a Escola Técnica Federal de Curitiba passou a ofertar os cursos 

de Engenharia de Operação na área da Construção Civil e Elétrica. A oferta desses cursos 

desencadeou a  transformação,  em 1978,  em Centro  Federal  de  Educação Tecnológica  do 

Paraná,  e  a  conseqüente  inserção  na  área  do  ensino  superior.  “A  partir  daí,  a  área  de 

abrangência  do  ensino  evoluiu  gradativamente:  ensino  de  segundo  grau  e  superior,  pós-

graduação (especialização, mestrado e doutorado), cursos de extensão, aperfeiçoamento; além 

de  realizar  pesquisas  na  área  industrial”  (CEFET-PR,  Histórico).  A  transformação  em 

CEFET, ancorada na legislação trouxe mais autonomia à instituição. Segundo o diretor do 

CEFET-PR “quando transformou o CEFET tivemos uma coisa de extrema importância, nós 

tivemos a legislação favorável, nós tivemos mais flexibilidade. Era o que a gente precisava. A 

gente precisa de legislação. Eu quero autonomia [administrativa]. Porque o dinheiro não tem 

problema. Dinheiro a gente consegue buscar. Mas eu preciso de legislação e que a Escola use 
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muito  bem  a  legislação”  (Entrevista  697).  Para  o  diretor  do  CEFET-PR,   os  recursos 

financeiros  que  vêm do União são poucos e  são verbas  para  manutenção para custeio,  a 

FUNCEFET-PR assume com recursos vindos de vários convênios e cursos que ministra. Há 

também, segundo o diretor verbas específica, advindas de projeto.

O Sistema CEFET-PR é  composto [2005]  por  sete  Unidades:  Campo Mourão, 

Cornélio Procópio, Curitiba,  Dois Vizinhos98,  Medianeira, Pato Branco e Ponta Grossa. E 

conta com 14.33699 alunos matriculados (Tabela 14).

TABELA 14 - Número de alunos do sistema CEFET-PR, 2004
UNIDADE

CURSO

CAMPO 

MOURÃO

CORNÉLIO 

PROCÓPIO
CURITIBA MEDIANEIRA

PATO 

BRANCO

PONTA 

GROSSA
TOTAL %

Ensino Médio 122 332 589 209 438 242 1932 13,44
Pós-Médio 17 83 258 80 278 61 777 5,4
Graduação 549 1058 4810 893 1647 1266 10223 71,14
Especialização - 59 416 127 139 100 841 5,85
Mestrado - - 267 - - 38 305 2,12
Doutorado - - 33 - - - 33 0,23
Formação Pedagógica 42 31 124 28 - 33 258 1,79

SUBTOTAL 730 1563 6497 1337 2502 1740 14369 100%
Fonte: CEFET-PR, Catálogo de Cursos, 2005.

Do total  de alunos matriculados no CEFET-PR,  13,44% são alunos  do Ensino 

Médio e 5,4 % alunos de cursos Pós-Médio. O restante, 81,16% dos alunos está matriculado 

nos  cursos  de  graduação  e  pós-graduação  e  destes,  a  maioria,  72,93%,  são  alunos  de 

graduação e apenas 8,23% de pós-graduação.

Os cursos de graduação ofertados pelo CEFET-PR são os seguintes: 

 Campo Mourão três cursos: Tecnologia em Processamento de Alimentos Vegetais; 

Tecnologia em Gerenciamento Ambiental; Tecnologia em Materiais para Edificações.

 Cornélio Procópio, três cursos: Tecnologia em Automação Industrial; Tecnologia em 

Manutenção Mecânica  Industrial;  Tecnologia  em Desenvolvimento de Sistemas de 

Informação.

 Curitiba, com quinze cursos: três engenharias - Engenharia Industrial Elétrica (Ênfase 

em Eletrotécnica e  Ênfase em Eletrônica/Telecomunicações);  Engenharia  Industrial 

Mecânica; Engenharia de Produção Civil e doze cursos de tecnologia: Tecnologia em 
97 Diretor Geral do CEFET-PR.
98 A Unidade de Dois Vizinhos foi incorporada pelo CEFET-PR em 2005, por esta razão não consta na Tabela 
13.
99 Número de alunos matriculados em 2004 (CEFET-PR, Prestação de Contas 2004).
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Artes Gráficas; Tecnologia em Automação Industrial; Tecnologia em Comunicação 

Empresarial  e Institucional;  Tecnologia em Comunicações Digitais;  Tecnologia em 

Concreto; Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos; Tecnologia em 

Design de Móveis; Tecnologia em Gestão Comercial Elétrica; Tecnologia em Gestão 

da  Manufatura;  Tecnologia  em  Mecatrônica  Industrial;  Tecnologia  em  Química 

Ambiental; Tecnologia em Radiologia Médica;

 Medianeira,  com  cinco  cursos:  Tecnologia  em  Laticínios;  Tecnologia  em Carnes; 

Tecnologia  em  Gerenciamento  Ambiental;  Tecnologia  em  Manutenção 

Eletromecânica; Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas de Informação;

 Pato  Branco,  com  nove  cursos:  Administração;  Agronomia;  Ciências  Contábeis; 

Licenciatura  em Matemática;  Tecnologia  em Automação  de  Processos  Industriais; 

Tecnologia  em  Gerência  de  Obras;  Tecnologia  em  Sistemas  de  Informação; 

Tecnologia  em  Manutenção  Industrial;  Tecnologia  em  Controle  de  Processos 

Químicos.

 Ponta Grossa com cinco cursos: Tecnologia em Alimentos; Tecnologia em Automação 

Industrial; Tecnologia em Processos de Fabricação Mecânica; Tecnologia em Sistemas 

de Informação.

O  CEFET-PR  conta,  ainda,  com  04  programas  de  mestrado:  Mestrado  em  Tecnologia; 

Mestrado  em  Engenharia  Mecânica  e  de  Materiais;   Mestrado  em Engenharia  Elétrica  e 

Informática  Industrial,  na  Unidade  Curitiba  e  Mestrado  em  Engenharia  de  Produção,  na 

Unidade de Ponta Grossa, um programa de doutorado: Doutorado em Engenharia Elétrica e 

Informática Industrial, na unidade de Curitiba e 41100 cursos de pós-graduação Latu Sensu. O 

CEFET-PR é o único dentre os antigos (e os novos) que possui Doutorado, os CEFETs de 

Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro têm, cada um deles, dois cursos de mestrado.

Manter esta estrutura e ampliá-la era um das metas da instituição.  No entanto, 

quase duas décadas após a transformação em CEFET, a antiga Escola Técnica Federal do 

Paraná viu sua soberania ameaçada quando o governo acenou com a possibilidade de todas as 

escolas técnicas (e agrotécnicas) se transformarem em CEFETs o que passou a ocorrer a partir 

de 1995. Este processo de cefetização trouxe para o CEFET-PR uma nova preocupação – a 

equiparação entre os CEFETs. E a transformação em universidade passou a ser vista como um 

100 Dado  à  multiplicidade  de  cursos,  optou-se  aqui  por  não  enumerá-los.  Com  exceção  do  curso  de 
Especialização em Educação, Tecnologia e Sociedade, que está na sua 2ª turma e é gratuito, todos os demais 
cursos de especialização são pagos e mantidos pela FUNCEFET (Entrevista 5 e Entrevista 12).
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fato  certo,  um  objetivo  a  ser  conseguido,  um  processo  ‘natural’  de  evolução  de  uma 

instituição diferenciada no campo.

Então, a Universidade era algo tranqüilo, a gente via, a gente tinha certeza que um 
dia ia chegar lá101. Para nós é o passo, é a evolução, vai pra lá mesmo! A França faz 
isso,  a  Alemanha,  tem isso  e  vai  por  quê?  Porque  tem uma diferença  entre  ser 
Centro e  ser  Universidade.  É  verdade  é  uma diferença  enorme,  certo?  Nós não 
temos Centro Universitário e Universidade? Nós vamos ter também, Centro Federal 
de  Educação  Tecnológica  e  pra  nós  podermos  chamar  Universidade  Federal  de 
Educação Tecnológica, não tem problema nenhum (Entrevista 6).

Para o Diretor Geral do CEFET-PR ter como denominação Centro de Educação 

Tecnológica  é  uma  especificidade  brasileira,  para  ele  esse  é  um nome  desconhecido  no 

cenário  internacional  e  ser  universidade  é  mais  importante.  “Porque  Universidade 

Tecnológica é um nome conhecido no mundo inteiro. É o que nos interessa aqui nesse meio” 

(Entrevista  6).  No entanto,  sabe-se que não é  só a  questão da denominação,  busca-se os 

benefícios institucionais que uma universidade possui. Outro aspecto também salientado pelo 

Diretor  Geral  é  a  segurança  que  a  legislação  assegura.  “O  primeiro  ponto:  legislação 

universitária, as garantias da Universidade são constitucionais [...], pois agora nós vamos nos 

basear na Constituição. Por que na Constituição? Nós temos planejamento institucional que 

vai levar à construção da Universidade [...]. Qual a missão dessa instituição? Qual é o papel 

dela na sociedade?” (Entrevista 6). Para o Diretor, passar a ser universidade é inserir-se em 

um modelo novo. “Então, o projeto da Universidade é algo previsível. Previsível, vou dizer a 

você.  Nós não nascemos CEFET. Porque não podemos ser universidade? Primeiro fomos 

Escola de Artífices, Pólo Industrial, Escola Técnica de Curitiba, Escola Técnica Federal do 

Paraná, Centro Federal, vê? Vai reclamar porque que não vai dar certo? É provável que vá, é 

o projeto” (Entrevista 6). 

Já  para  um  outro  professor  entrevistado,a  transformação  em  universidade 

tecnológica é mais complexa e deveria envolver uma análise mais complexa. “No final dos 

anos de 1990, o CEFET Paraná começou com os cursos de tecnologia. A 1ª oferta, a 1ª turma 

entra em 1999 e entra com essa coisa de ‘bom agora nós acabamos, não fazemos mais oferta 

de educação profissional fazemos a oferta só de curso superior’” (Entrevista 12). Para ele isto 

gerou uma crise visto que se ofertavam cursos do nível médio à pós-graduação e questionava-

se: “que instituição é essa”? Esta universidade, diz ele, “fará desenvolvimento tecnológico o 

que significa que a concepção de conhecimento será produzida numa outra universidade, não 

101 Mesmo demonstrando esta certeza, na data da entrevista (maio de 2005), o processo de transformação em 
Universidade Tecnológica ainda estava em tramitação.
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nessa, em outra, ou seja, compreende-se porque a tecnologia virou um conceito polissêmico, 

que se vê para tudo, mas há concepções distintas de tecnologia e a tecnologia está sendo 

testada não como uma meta-categoria como uma gênese do trabalho produtivo, mas como 

uma aplicação de ciência” (Entrevista 12). A análise deste professor é questionada por um dos 

diretores, segundo ele este professor, utiliza em suas análises, o viés sindicalista, “é muito 

mais uma visão específica” (Entrevista 1102). 

O CEFET-PR acompanha as mudanças que se processam na legislação e aproveita 

os espaços abertos para buscar novos espaços. Se já houve o precedente de instituições que se 

transformaram em universidades, este era o caminho pra o CEFET-PR. “Então, primeiro, teve 

instituições federais, que se tornaram universidades, ai você procura, com a implantação de 

um mestrado, é complicado, como é que,  uma instituição que tem apenas um mestrado é 

transformada em universidade e nós não fomos transformados em Universidade? Tem um 

detalhe, a LDB cria as universidades especializadas no Brasil, não cria? Então, tem legislação 

tem tudo” (Entrevista 6). Esta é também a visão do Diretor de Ensino. “Através da LDB de 

96,  nós tivéssemos a condição de termos um deslumbramento futuro, para a universidade 

especializada.  Isso  cresceu  dentro  da  comunidade  aproveitando  então  essa  questão  desse 

amadurecimento, dessa capacitação, nós aproveitamos o gancho para que pudéssemos ter uma 

atuação  mais  focada  no  ensino  superior”  (Entrevista  8103).  Para  os  administradores, 

transformar-se  em  universidade  é  mais  interessante,  e  eles  ‘sabem  aproveitar’  as 

oportunidades postas pela legislação. Na verdade o que se tem é um pragmatismo gerencial.

Para  a  administração  do  CEFET-PR  a  transformação  em  universidade  é  um 

processo natural e “quando chegar lá não vai ser surpresa para nós não, há sete anos que 

estamos lá. No governo, passado [FHC], o Ministro da Educação falou que não iria fazer isso, 

não dava os motivos claros, eu não sei, houve um problema. Mas os tempos mudam, políticas 

mudam, certo, os indicadores do CEFET do Paraná mudaram, hoje temos, atualmente, quatro 

mestrados e um doutorado é maior do que muitas universidades federais” (Entrevista 6). As 

entrevistas realizadas deixam claro que o CEFET-PR analisava a legislação e, a partir dela, 

organizava espaços internos de atuação na busca de consolidação de seus objetivos. Com este 

intuito é que o CEFET-PR passou a investir nos cursos de graduação e pós-graduação pra 

solicitar a transformação em universidade e assegurar sua diferença (e supremacia) frente aos 

demais. 

102 Diretor Adjunto de Ensino do CEFET-PR.
103 Diretor de Ensino do CEFET-PR.
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começamos desde 98, hoje nós estamos fundamentalmente na missão de graduação 
e pós-graduação. Isso... Primeiro nós fizemos esse elo para depois chegar ao MEC e 
pedir e nós não pedimos lá no Congresso, nós pedimos ao MEC. Aquela discussão 
que eu disse: Eu não vou fazer política no MEC para impressionar, porque essa é 
uma situação, um papel delicado que aconteceu com a educação do país, você sabe 
disso! Mas tem quem não sabe. Tem CEFET que faz técnico em Magistério, não 
estou  dizendo  que  isso  não  é  importante  e  temos  o  CEFET  Paraná  que  faz  o 
doutorado e a legislação é a mesma para as duas. Quem vai ser penalizado? O que 
cresceu? Negativo. (Entrevista 6).

A possibilidade de reestruturação interna do MEC e a equiparação do CEFET-PR com os 

demais CEFETs era considerada uma ameaça, uma diminuição no poder e na autonomia até 

então conquistada. O CEFET-PR manteve-se, ao longo de sua história como um instituição 

modelo frente às demais da rede, o processo de cefetização abriu espaço para o crescimento 

das demais instituições e isto não agradou ao CEFET-PR

[...] o primeiro ponto é: o sistema é distorcido e quando o sistema é distorcido, como 
manda a boa pesquisa científica, vamos mostrar essa distorção. Tem universidade 
que não tem nível de ensino. Tem o CEFET do Paraná [...] Então nós temos os 
indicadores  -  tranqüilo,  os  mestrados,  os  doutorados,  o  número  de  professores 
doutores, mestres, criamos o conselho de universidade, então a universidade é uma 
questão de tempo. Segundo, o processo de Cefetização. O processo de Cefetização 
tinha que ocorrer [...]. A dificuldade é explicar depois um ponto do processo. Se me 
perguntar  por  que  algumas  unidades  foram  cefetizadas,  algumas  escolas,  em 
particular, as agrotécnicas, é difícil explicar [...]. Porque tem uma coisa interessante, 
nisso tudo, o que ocorreu com o CEFET? Hoje o país tem dois tipos de instituições: 
como CEFET, um era uma escola agrotécnica, e outro que era uma escola industrial 
são  escolas  com  perfis  distintas,  naturezas  distintas,  históricos  distintos.  Com 
funções sociais brilhantes, as duas, mas são instituições diferentes. [...] nós temos 
programas de pós-graduação, nós temos que dizer isso [...] nós temos um orçamento 
muito bom [...] e a gente tem acesso à informação [...] Nós não teríamos como estar 
completamente  na  SETEC.  No  governo  passado  [FHC],  as  engenharias  foram 
colocadas  na  matriz  da  SETEC,  depois  no  final  do  governo  passado,  nós 
conseguimos reverter, então já houve tentativa de tirar completamente o CEFET da 
SESU.  Colocar  completamente  na  SETEC sou  radicalmente  contra  porque  essa 
história já foi construída junto (Entrevista 6).

Para o diretor  geral  do CEFET, desde  a  criação dos  primeiros  CEFETs,  já  havia  um fio 

condutor nas políticas definidas “em 78, acho que é a primeira vez que o governo define pela 

criação  [...]  você  lê  a  lei  e  você  lê  os  decretos,  pra  todos  um  fio  condutor,  uma  coisa 

interessante, é uma idéia interessante [...]. E os CEFET começaram em 78, nesses três...  e daí 

os três foram andando, na rede como um todo, não só como CEFET, mas como Escolas 

Técnicas, hoje todos CEFET” (Entrevista 6).

Também o Diretor Adjunto de Ensino faz referência à forma de encaminhamento 

do projeto de criação da universidade. Segundo ele, no governo FHC não houve interesse do 

MEC em encaminhar o projeto, que chegou a ser protocolado no MEC. 
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O projeto teria que ter saído do Executivo, e o Paulo Renato não encaminhou esse 
Projeto. Houve essa tentativa do CEFET: - olha, estamos protocolando o projeto, daí 
a aceitação do Ministro ou não: - ‘eu realmente vou encampar esse Projeto, vai ser 
uma decisão do executivo, vamos formular um Projeto, e vamos encaminhar pro 
Legislativo – ’. Isso realmente não aconteceu, ele pegou o Projeto, e engavetou [...]. 
Se  o  dirigente  maior  na  área  educacional  diz  que  não,  apesar  da  tentativa  da 
Instituição,  de  mostrar  a  todos  os  benefícios,  realmente  não  houve  a  mínima 
condição junto com o Paulo Renato. Aí, retomando o processo com o Cristóvão 
Buarque104, de maneira bem mais consistente, bem mais segura, a gente já sabendo o 
que era, tendo o ‘aval’ do Ministro, a partir daí as coisas mudam completamente. 
Quando o Ministro fala que não, não há como prosseguir (Entrevista 1).

Para ele, instituição percebe a importância de se preparar internamente para o que é ser uma 

universidade tecnológica. 

Nossos professores são oriundos de diversas instituições, cada uma tem uma visão 
particular de universidade e o modelo que a gente está buscando, não é o modelo da 
universidade  tradicional  [...].  Nós  passamos  por  uma  transformação  imensa.  Há 
cerca de cinco anos atrás, mais de 70% dos nossos alunos eram alunos de 2º grau, 
ensino  técnico,  em  cinco  anos  nós  mudamos  completamente  o  perfil  dessa 
instituição. Hoje 70% ou mais são alunos de graduação, então essa foi uma mudança 
significativa na instituição, em um período de tempo relativamente curto em que 
toda a estrutura teve que se adaptar a essa nova realidade, não é uma coisa simples 
(Entrevista 1).

“Não temos receio na transformação em universidade”,  diz  o Diretor  Adjunto de Ensino. 

Segundo ele, com o Decreto n. 2.208/97 o CEFET-PR recebeu várias críticas no sentido de 

que,  com as  mudanças  processadas,  estava  perdendo a  identidade.  Para  ele  as  mudanças 

afetaram a Rede de Educação Tecnológica de maneira geral e mesmo que no CEFET-PR as 

mudanças  tenham  sido  maiores  não  houve  perda  de  identidade.  “Recebemos  inúmeras 

críticas, inúmeras manifestações de que o CEFET havia perdido a sua identidade, toda aquela 

questão, decorrente do 2.208, que afetou a rede como um todo - algumas mais e  outras em 

menor grau, mas certamente, o CEFET Paraná foi o que promoveu a maior mudança, até 

porque era a maior instituição” (Entrevista 1). A pesquisa demonstrou que as mudanças que 

se processaram internamente no CEFET-PR e em outras instituições da rede, provocaram sim, 

uma  reordenação  no  foco  da  instituição  e  isso  desencadeou  um  processo  de  perda  de 

identidade e na constituição de uma nova institucionalidade para estas instituições.

Dentre  as  mudanças  processadas  no  CEFET-PR  para  a  transformação  em 

universidade tecnológica, segundo o Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação está o investimento 

na área de pesquisa. 

104 Primeiro Ministro da Educação no Governo Lula.
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Veja só, a transformação começou há quatro anos, quando foi criada a diretoria de 
pesquisa e pós-graduação porque nós não tínhamos a diretoria de pesquisa e pós-
graduação e já estamos no 5º ano dessa diretoria. A pesquisa no CEFET foi muito 
espontânea.  Na  verdade,  não  tinha  mecanismo  para  induzir  pesquisa  em 
determinadas áreas e, o que nós estamos pretendendo agora, com a transformação 
em universidade já é criar uma estrutura para induzir pesquisas  em determinadas 
áreas que a gente julga prioritária. Neste ano [2005] nós estamos com praticamente 
seis grupos de pesquisa, nas diferentes áreas (Entrevista 3105).

Segundo ele, o investimento na pesquisa no CEFET-PR se efetivou e há  grande interesse no 

envolvimento dos alunos nas pesquisa, por meio do sistema de bolsas. E este é mais um 

diferencial  do  CEFET-PR  frente  aos  demais:  a  constituição  de  grupos  de  pesquisas 

consolidados,  bolsas  de  iniciação  científica,  financiadas  pelo  CNPq,  por  empresas 

conveniadas, pela FUNCEFET-PR.

O CEFET tinha um perfil, era uma instituição de 1º e 2º grau, ensino médio, ensino 
técnico. E naquela época, a procura por bolsas era muito pequena, nós tínhamos só 
os cursos de engenharia e ciências. Os alunos poderiam fazer parte do programa. 
Com a implantação dos cursos de tecnologia, aumentou bastante o número de alunos 
que, potencialmente, podem fazer parte. Nós tivemos uma ampliação da quota do 
PIBIC/ CNPq do ano passado, temos 28 bolsas PIBIC; temos também três bolsas 
reconhecidas  pela  nossa  Fundação  e  agora  nós  tivemos  um edital  aprovado  na 
Fundação Ourocard [12 bolsas], queremos ampliar nossa quota bolsa CEFET de três 
para 20.  Então nós defendemos esse ano 60 bolsas  que  são oferecidas  em todo 
sistema. E tem outras bolsas isoladas, por exemplo, em  Medianeira tem bolsas por 
convênio com a Itaipu (Entrevista 3).

Segundo o Diretor  Geral,  a  pesquisa na instituição é  também resultado de  um 

programa de qualificação do corpo docente. Na década de 90, segundo ele, havia sempre um 

grupo de pessoas afastadas para mestrado e doutorado, era uma política de várias gestões que 

se sucederam. “Sempre foi uma política”, diz ele. “Veja como é importante: entre o começar 

sair os primeiros professores para fazer o mestrado e nós aprovarmos o primeiro doutorado, 

foram 23 anos. Como é que você consegue fazer uma instituição se as gestões que se sucedem 

vão demolindo?” (Entrevista 6).

Também para  o  Diretor  da  Unidade  de Curitiba,  o  CEFET-PR preparou-se  ao 

longo da década de 1990, para se transformar em universidade e continuar na vanguarda. 

Houve a preocupação da diretoria, na época: pra que lado iríamos? [...] o CEFET do 
Paraná,  sendo  ele  uma  das  instituições  que  sempre  prezou  pela  vanguarda  da 
educação no país está sempre criando situações novas.   Então, como o 2.208/97 
dava  possibilidade  de  trabalharmos  com o  pós-médio,  o  concomitante  e  mais  o 
ensino  médio  separado,  nós  vimos  aí  à  possibilidade  de  tomarmos  um 
posicionamento.   E  o  nosso  posicionamento,  como  direção  da  época  foi  de 

105 Diretor Adjunto de Pós-Graduação e Pesquisa do CEFET-PR.

212



voltarmos todos as nossas forças para cursos superiores, com a tendência de criamos 
mais tarde uma  universidade nessa escola (Entrevista 11106). 

Mas, segundo ele, percorreram um “caminho muito duro [...]. Foi um caminho de você ter a 

comunidade interna com muita dificuldade pra entender o que é a universidade tecnológica. 

Então,  são  coisas  que  realmente  brotam  do  processo  mesmo”.   Para  ele  trabalha-se  no 

CEFET-PR  com duas  instituições;  “uma  que  é  o  CEFET  do  Paraná  e  a  outra  que  é  a 

Universidade  Tecnológica.  Federal  do  Paraná”,  o  que  segundo  ele  causa  ansiedade, 

principalmente  para  os  dirigentes,  pois,  por  mais  ‘preparados’  que  estejam,  problemas 

deverão surgir.

Nós  estamos  com  uma  programação  de  atividades,  um  planejamento  para  ser 
desenvolvido até 2008, quando termina nossa gestão, mas ao mesmo tempo estamos 
trabalhando já com pensamento forte para essa universidade que deve vir a qualquer 
momento, e vindo a universidade a qualquer momento nós vamos migrar de um 
Centro Federal para uma Universidade  Tecnológica e isto, por  mais semelhantes 
que  sejam essas  duas  instituições,   nós  vamos   encontrar  algumas  diferenças  e 
algumas dificuldades para alguns problemas que venham a surgir (Entrevista 11).

O Diretor da Unidade de Curitiba afirmou, entretanto, que esta questão é desafiadora. Há um 

grupo de vanguarda, mas há também um grupo saudosista, diz ele, “que quer manter os cursos 

técnicos”, e um grupo de vanguarda “que quer transformar isto aqui numa escola totalmente 

diferente, porque agora é107 universidade, tem que ser diferente”. O fato de o CEFET-PR ser a 

primeira universidade tecnológica a ser criada é também um ponto positivo destacado pelo 

Diretor da Unidade de Curitiba. “A primeira do Brasil [...]. E temos aí, um segmento que está 

muito preocupado em construir uma excelente universidade, diferente das que nós temos hoje 

no Brasil, por ser a primeira da área tecnológica” (Entrevista 11). No entanto, diz ele, não se 

pode perder a história, a cultura, “os 95 anos de ensino que nós temos no país”. Percebe-se um 

embate entre um grupo que pode ser considerado de vanguarda, mais pragmático e um grupo 

mais conservador, e neste embate, as  forças  de vanguarda têm as políticas públicas como 

respaldo e justificativa para a necessidade de mudar.

Administrar uma instituição com um grupo de alunos, com faixa etária que vai de 

ensino  médio  ao  doutorado  é  uma  tarefa  instigadora,  segundo  o  Diretor  da  Unidade  de 

Curitiba. Para ele, “em função do curso de Tecnologia ser um curso bem  específico” os 

alunos “têm uma ansiedade de ver o mais rápido possível concretizado o sonho deles de  ter 

um diploma na mão, de estarem no mercado de trabalho” e são assim também, segundo ele, os 
106 Diretor da Unidade de Curitiba do CEFET-PR.
107 Na data das entrevistas (maio de 2005) a UTFPR ainda não havia sido criada,  mas os entrevistados,  de 
maneira geral, consideravam a criação como ‘fato consumado’.
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alunos  da  pós-graduação.   “Esses  são  os  que  eu  diria  assim,  apresentam  as  menores 

dificuldades pra gestão, porque eles já vêm pra cá com a cabeça feita, já são pessoas que 

realmente sabem o querem, já se programam para aquilo,  e saem daqui, lógico, e felizmente 

eles já saem satisfeitos com o conhecimento que  adquirem aqui” (Entrevista 11).  

A  Fundação  de  Apoio  à  Educação,  Pesquisa  e  Desenvolvimento  Científico  e 

Tecnológico  do  CEFET-PR  (FUNCEFET)  desempenha,  segundo  os  administradores  do 

CEFET-PR,  um  papel  importante  na  questão  financeira  e  na  manutenção  de  diferentes 

atividades. “Então hoje, aqui, nesta instituição, além do PROEP108, a gente consegue equipar e 

comprar uma série de equipamentos que necessitamos, por intermédio da nossa Fundação” 

(Entrevista 11). Todo o trabalho desenvolvido na instituição, curso de especialização, trabalho 

com empresa, prestação de serviço, quem administra os recursos é a Fundação, que cobra 

10% para fazer isso.  “Esses 10% que ela ganha, ela guarda para reverter para o ensino então 

com esse dinheiro eu compro computadores, eu compro impressoras, eu compro cartucho para 

impressora, equipamentos de software que eu preciso atualizar nas minhas máquinas, até das 

próprias mecânicas que tem, então é uma outra maneira de conseguir se atualizar também” 

(Entrevista  11).  Como  salientado  anteriormente,  a  criação  das  fundações  de  apoio 

representam, em verdade, um processo de privatização das instituições públicas e, neste caso 

das fundações, se processando, indistintamente em toda a rede pública federal  (tecnológica 

ou não), mas com maior visibilidade, nas instituições tecnológicas.

A FUNCEFET-PR, “pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com 

sede e foro na Comarca de Curitiba - PR, instituída por pessoas físicas e/ou jurídicas e regida 

pelo seu estatuto e demais dispositivos legais pertinentes” (CEFET-PR / FUNCEFET-PR, 

2005), constituída em 11de junho de 1997, foi registrada no MEC e no CNPq em 1998 e tem 

como finalidade:

I- Apoiar o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná - CEFET-PR na 
consecução de objetivos relacionados com o ensino, a pesquisa e a extensão; II- 
Contribuir para a promoção do desenvolvimento científico, tecnológico, artístico e 
cultural,  da  preservação  ambiental  e  para  o  aprimoramento  das  relações  entre  o 
CEFET-PR, a sua comunidade e a sociedade; III- Divulgar e fomentar os programas, 
planos, projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão do CEFET-PR e prestar 
assessoria  técnica  e  administrativa  para  a  sua  concretização;  IV-  Executar,  em 
conjunto  com o  CEFET-PR,  prestação  de  serviços  à  comunidade;  V-  Promover 
cursos,  seminários,  congressos  e  outros  eventos  de  capacitação,  informação  e 
difusão de conhecimento técnico-científico; VI- Instituir bolsas de estudo, pesquisa 
ou extensão para os corpos docente, discente e técnico-administrativo do CEFET-
PR; VII- Instituir fundos de apoio específicos para as atividades de ensino, pesquisa, 
extensão,  culturais  e  assistenciais  do  CEFET-PR;  VIII-  Instituir  programas  de 
melhoria nas condições de trabalho, incremento na capacitação de pessoal, infra-

108 Programa de Reforma da Educação Profissional, já trabalhado anteriormente.
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estrutura e modernização de equipamentos que atendam aos servidores do CEFET-
PR; IX- Promover a divulgação do conhecimento científico, tecnológico e artístico 
através  da  edição  e  comercialização  de  livros,  periódicos  e  outras  formas  de 
comunicação  de  textos,  dados,  som  e  imagem;  X-  Promover  a  aplicação  dos 
conhecimentos didáticos, científicos, tecnológicos e artísticos; XI- Prestar apoio no 
registro e gerenciamento de propriedade industrial e intelectual, marcas e patentes; 
XIII-  Contribuir  para a  manutenção dos objetivos  do CEFET-PR, excedentes de 
pesquisa ou de  extensão e da  promoção institucional;  XIV- Criar  e  desenvolver 
centros de desenvolvimento de tecnologia, em parceria com instituições públicas e 
privadas (CEFET-PR / FUNCEFET-PR, 2005).

Verifica-se, pelas finalidades da Fundação a abertura de um leque de atuação para além de 

uma instituição educacional, ou seja, realmente se constitui internamente uma empresa, que 

visa lucros, que tem ‘clientes’ a serem atendidos, que prima pela venda de serviços, mesmo 

que estes ‘serviços’ seja a formação humana. 

Para o Diretor Adjunto de Orçamento e Gestão do CEFET-PR, seria impossível 

manter a  instituição sem os recursos oriundos da Fundação. “O CEFET, mesmo não tem 

recursos, esse ano veio alguma coisa de investimento, mas a maioria dos equipamentos que o 

CEFET tem, se você vai analisar, tem o tombamento da Fundação. 60% dos recursos voltam 

pro Departamento, pra gerar mais recursos. Se for depender só do Tesouro hoje, você não 

sobrevive e  isso é  criticado internamente,  tem uma ala que acha que o governo tem que 

manter tudo, não é assim, não tem como, se você não vai à busca de convênio, mesmo sendo 

do Tesouro, ou em parceria com a iniciativa privada, você não sobrevive’ (Entrevista 4109). 

Para um professor, “os cursos superiores de tecnologia criaram aquela expectativa de certo 

modo um conjunto novo de atribuições sem um novo conjunto de recursos”. As atitudes dos 

CEFETs e das escolas técnicas continuaram a mesma, os professores, a matriz orçamentária, 

não alterou tanto, mas foram criadas novas atribuições” (Entrevista 12). Para este professor “é 

desse  quadro geral  que se  coloca então para algumas instituições,  essa perspectiva de se 

organizar como instituição de ensino superior; então, é daí que deve nascer o debate em torno 

da constituição do CEFET em universidade tecnológica” (Entrevista 12).

Para  o  Presidente  da  Fundação,  “o  CEFET  como  todas  as  outras  autarquias 

federais de ensino, universidades, escolas agrotécnicas, da rede federal, tem dificuldades na 

execução dos projetos de investimento, ou seja, o governo foi cortando gradativamente os 

investimentos  do  orçamento  geral  da  união,  ano  a  ano  foram  caindo  os  investimentos” 

(Entrevista 5110). Por essa fala verifica-se que há uma naturalização da desobrigação do poder 

público para com a educação. Segundo ele, as escolas profissionalizantes estão numa fase de 

transformação – diminuição dos cursos técnicos e implantação dos cursos de tecnologia – e 

109 Diretor Adjunto de Orçamento e Gestão do CEFET-PR.
110 Assessor de Projetos de Financiamentos do CEFET-PR.
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isso  demanda  gastos  elevados  na  manutenção,  elaboração,  implantação,  aquisição  de 

equipamentos, implantação de laboratórios, nas mais diversas áreas em que o CEFET atua. 

Para ele a Fundação desempenha um papel  importante nas relações empresariais,  pois há 

dificuldades em executar projetos em parcerias e via Fundação se torna mais fácil. No caso do 

CEFET-PR,  “as  empresas  sempre  foram muito  ligadas,  dado às  características  de  nossos 

cursos, na área da indústria, nas engenharias que atuam em todos os ramos da indústria e com 

a criação das unidades passamos a atuar também na área agrícola” (Entrevista 5). 

As  unidades  instaladas  no  interior  do  Estado  atuam  em  áreas  diferentes  das 

ofertadas na capital, o que possibilitou convênios diferenciados na capital e no interior. “Os 

cursos técnicos e tecnológicos na área de alimentos, esterilização de leite, de carne, grãos, isso 

ai  trouxe  as  empresas  pra  perto  do  CEFET  e  vice-versa”  (Entrevista  5).  Segundo  os 

administradores o CEFET-PR foi uma das primeiras instituições a instituir uma diretoria de 

relações empresariais “pra tratar com os empresários, abrir as portas da instituição”, o que, 

segundo eles é difícil de ocorrer em uma universidade tradicional, pois nestas instituições há 

resistência  quanto  à  cobrança  de  taxas,  relação  com as  empresas,  o  que  não  ocorreu  no 

CEFET-PR. “Isso é meio difícil numa universidade pública, há um questionamento, aquela 

história de privatização, mas o CEFET nunca deu bola pra essa questão, nosso relacionamento 

com a empresa é muito interessante e em das duas vias: é uma forma de conseguir recursos, e 

para os empresários é uma forma de treinamento, não só na área de formação, mas curso de 

treinamento aos empregados das empresas, por exemplo” (Entrevista 5). Para o Presidente da 

FUNCEFET-PR a criação de fundações é um fato necessário (e consumado) visto que mesmo 

com a resistência, as universidades optaram por criarem suas fundações.

As próprias universidades federais, todas hoje têm suas fundações, algumas tem até 
mais  de uma Fundação e não sobrevivem sem elas,  e  o  pensamento do próprio 
governo  hoje,  quer  queira  quer  não,  a  grande  discussão  na  Reforma  [Educação 
Superior],  prevê essas  fundações.  O governo quer  aliviar  um pouco a  carga,  eu 
acredito que a existência das fundações é prevista pelo próprio governo como uma 
forma de fomentar recursos pra auxiliar o financiamento das instituições acredito 
que a instituição não sobrevive sem a Fundação, esse órgão de apoio para agilizar  
os projetos, é uma forma de você dar uma resposta rápida à comunidade, e ela tem 
trazido bens (Entrevista 5, grifo meu).

Segundo o  Presidente  da  Fundação,  ela  “foi  uma alavanca para o  CEFET, no 

desenvolvimento das atividades dos projetos e vai facilitar na transformação em Universidade 

Tecnológica, porque quer queira ou não a universidade tecnológica vai estar bastante ligada 

ao segmento empresarial na área da indústria, de desenvolvimento da pesquisa, área que o 

Brasil hoje está necessitando” (Entrevista 5). Segundo ele, “como é que você vai desenvolver 
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o país se não desenvolvermos aqui projetos de pesquisa, não vamos comprar esses projetos. O 

Brasil  tem grandes  possibilidades  por  meio  das  Fundações  de  se  relacionar  com o  setor 

empresarial, isto está sendo possível. Nós tivemos bons resultados na área na qual já foram 

testados e estão colocados em prática os projetos aqui e estão dando certo, com sucesso. E a 

tendência é aumentar” (Entrevista 5). E acrescentou: “nós temos vários projetos que estamos 

discutindo agora, projetos grandes, com a Petrobrás e vários órgãos de fomento. Nós temos 

convênios até com instituições estrangeiras111, com as Fachhochschule na Alemanha, e com 

outro instituto  também na  Alemanha,  na  área  de  certificação  de  produtos  para a  área da 

indústria” (Entrevista 5). Percebe-se que o CEFET-PR tem seus interesses direcionados pela 

sua  relação  com  as  empresas,  há  pesquisas  diversificadas,  mas  muitas  delas  atreladas  a 

projetos específicos originados de convênio, dão à esta instituição uma especificidade que 

acredita-se  será  seguida  por  outras  universidades  tecnológicas  que  possam  vira  a  serem 

criadas.

A ligação com o setor produtivo como ponto positivo na definição dos cursos de 

tecnologia é salientada nas relações que o CEFET desenvolve. Para o diretor da Unidade de 

Curitiba deve-se fazer uma pesquisa de mercado para a implantação de novos cursos visto 

que, “se não houver uma pesquisa de mercado, uma ansiedade do setor produtivo e realmente 

uma comunidade de alunos que queria fazer não adianta criá-lo. Então você tem que ter uma 

necessidade  mercadológica,  para  isso,  tem que ter  o  apoio da  instituição que vai  querer” 

(Entrevista 8). Segundo ele, “os cursos de tecnologias são cursos muito flexíveis, se hoje eu 

tiver um curso de tecnologia, numa determinada área e a instituição  notar que ele já saturou o 

mercado, paramos de ofertá-lo” (Entrevista 8).  Para o Diretor de Ensino, há algumas áreas de 

cursos tecnológicos que, após seis anos, já se mostram esgotadas e isso deve ser corrigido. 

“Na área de tecnologia, que nós já estamos indo para o sétimo ano, que elas já mostraram que 

a  procura  delas  no  turno  diurno,  esgotou,  tem  que  ajustar  isso,  eu  não  posso  ter  uma 

instituição pública sem aluno, esse curso tem que ser ajustado ou tem que focar o turno que 

ele tem clientela em função da demanda que está solicitando” (Entrevista  8). E acrescentou 

que a área tecnológica “foca mais a  sua formação, então a  gente  pega necessidades mais 

específicas  e  estamos  num  processo  de  ampliação  de  graduação  de  engenharia  nas  seis 

unidades. Este é um profissional, que tem sido bastante solicitado no setor produtivo, nas 

regiões nossas. Essa é a nossa idéia para esses quatro anos” (Entrevista 8). O ‘atendimento’ à 

111 O CEFET-PR mantém convênios com 31 instituições estrangeiras distribuídas em nove países:  Alemanha 10; 
Argentina  02;  Espanha 02;  Estados Unidos 06;  França 05;  Japão 02;  México 01; Polônia 01;  Portugal  02. 
Recebem em média 40 alunos estrangeiros por ano e mantêm, no exterior, uma média de 56 alunos, por ano 
(CEFET-PR, ARINT, 2005).
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demanda é observado e junto a ele, as possibilidades do quadro docente, inclusive na oferta de 

cursos técnicos. Ora, se há essa preocupação com uma formação voltada às especificidades de 

um mercado  que  demanda  por  profissionais  polivalentes,  dever-se-ia  compreender  que  o 

aligeiramento  na  formação,  ao  contrário  do  que  se  supõem,  forma  cidadão  para  a 

especificidade e não para a universalidade, necessária par o que o cidadão possa transitar por 

diferentes espaços e diferentes empresas. A área 

tem o curso técnico que está mantendo uma procura pequena, vamos fazer alguns 
cursos integrados em algumas áreas, onde as demandas regionais estão definindo. 
Temos uma solicitação em Medianeira, de um curso profissional para segurança do 
trabalho, vamos fazer um curso nessa área. Na região, na nossa unidade em Campo 
Mourão, eles já definiram que em função do quadro que eles têm e a necessidade na 
área de informática, eles estão fazendo técnico em informática. Em Ponta Grossa, 
daqui a 100 km, em função de já terem um curso de graduação na área de alimentos 
eles estão fazendo um técnico em alimentos, até para que essa pessoa cumpra uma 
base, se tenha um profissional numa área maior, até sair uma proposta depois de 
verticalizar e é uma demanda regional também (Entrevista 8).

No entanto, mesmo com as diversas áreas de atendimento, o foco do CEFET-PR é 

a indústria, afirmou ele. “Embora a gente possa trabalhar em 20 áreas, inclusive na área de 

educação, focamos a indústria. 70% nós trabalhamos na área de indústria. Nós vamos para a 

área de alimentos, de informática, pra área de civil, para a área de gestão, atuamos em várias 

áreas em função de pesquisa, corpo docente e necessidades, mas o grande foco nosso é a área 

industrial” (Entrevista 8). Sobre a atuação na área de formação de professores o Diretor de 

Ensino afirmou que o foco do CEFET-PR sempre foi a área tecnológica e que mantêm apenas 

um curso de licenciatura por terem assumido uma instituição que já possuía o curso. Apenas o 

mantiveram112. 

Somos  uma  instituição  mais  focada  ao  atendimento  de  cursos  tecnológicos, 
entendido  ai,  como  cursos  voltados  à  especificidade  da  indústria,  da  política 
industrial  do  país.  E  esses  cursos  já  eram  tradicionais,  esses  cursos  sempre 
demandaram uma questão de base científica muito forte então, toda base científica, 
quando você abre, por exemplo, 40 graduações na área tecnológica, você tem um 
corpo docente praticamente todo voltado a dar essa base científica. Então, qualquer 
tentativa que eu fizesse para criar essas licenciaturas, eu teria que ter contratação de 
professores, coisa que eu não teria hoje condições. Não tive nos últimos quatro anos 
e não terei nos próximos anos [...]. Veja, hoje eu tenho 200 professores substitutos, 
aproximadamente,  eu  não  posso,  simplesmente,  dizer  que  eu  vou  tirar  esses 
duzentos  e  vou  colocar  duzentos  para  licenciatura  [...]  eu tenho uma prioridade 
(Entrevista 8). 

Ele admite que há demanda para cursos de licenciaturas nas unidades do interior e adentrar 

nesta área é um dos objetivos quando a universidade tecnológica for criada.  A licenciatura “é 
112 O CEFET-PR oferta o curso de Licenciatura em Matemática, na Unidade de Pato Branco.
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uma demanda nacional, é regional também, principalmente nas áreas que a gente poderia dar 

maior foco, que são as áreas científica e tecnológica,  que é Matemática, Química, Física, 

Biologia” (Entrevista 8). Mas, segundo ele, não seria possível abrir um curso de Licenciatura 

em Física sem fechar o curso de radiologia, por exemplo. Abrir um curso de Matemática sem 

dar toda a base científica dos cursos que estão agregados ou abrir um curso de Química, “sem 

fechar um curso que tem uma procura de 10, 15 candidatos por vaga. Agora, a hora que a 

gente  conseguir  estabilizar  todos  esses  funcionamentos  e  houver  uma  condição,  aí  sim” 

(Entrevista 8). E acrescentou: “a gente tem uma política de ter um quadro específico para 

atender, é uma política sem abrir cursos de licenciatura, mas temos condições de fazer bons 

cursos, principalmente, nessas áreas, mas hoje eles não são prioridade” (Entrevista 8). 

O  Diretor  de  Ensino,  afirmou,  ainda  que  as  universidades  tradicionais 

questionaram a oferta de licenciaturas pelos CEFETs e que não houve, por parte do MEC, um 

direcionamento nesta área. “Houve por parte das universidades, um questionamento, de que 

normalmente  cabia  às  universidades  mais  tradicionais,  as  clássicas,  trabalharem  com  os 

bacharelados e licenciaturas. Na época que os CEFETs iniciaram as licenciaturas, houve até 

um questionamento legal se os CEFETs poderiam atuar com essas instituições,  o que foi 

assegurado pela legislação” (Entrevista 6). E acrescentou que trabalhar com as licenciaturas é 

uma  prática  positiva,  se  a  instituição  tiver  quadro  de  professores  “é  uma  necessidade 

regional, são 230 mil professores em falta, nessas quatro áreas, no país inteiro, quem quiser 

colaborar para poder fazer essa formação, tem que fazer” (Entrevista 8).

Mesmo ofertando somente um curso regular na área de formação de professores – 

Licenciatura em Matemática, na Unidade de Pato Branco – o CEFET-PR tem tradição na área 

de formação de professores. Com uma coordenação específica e com site próprio113 na web, a 

formação de professores no CEFET-PR se estruturou ao longo dos anos como Curso Especial 

de Formação Pedagógica, e, após 1997 ganhou novo aporte legal114. Desta forma, em 1998, 

um ano após a aprovação da LDB, o CEFET-PR abriu a primeira turma do Curso Especial de 

Formação Pedagógica, que tem mantido uma média de cinco candidatos por vaga, nos exames 

de seleção (LOPES, s/d). Os cursos de complementação pedagógica115, iniciados em 1998, 

seguem uma tradição já firmada no CEFET-PR nesta área. 

113 http://www.cofop.com.br
114 Assegurados pela LDB n. 9.394/96, artigo 63 – Inciso II; pela Portaria Ministerial 646 de 14/05/97, artigo 8 e 
pela Resolução n. 02 do CNE, de 26/06/97.
115 Os cursos de Complementação Pedagógica são administrados pela FUNCEFET-PR e, como os cursos de 
especialização Latu Sensu, são cursos pagos. Para a turma do ano de 2005 cobra-se taxa de matrícula no valor de 
R$239,36 mais 14 parcelas fixas de R$ 239,36 (CEFET-PR / COFOP-PR, Edital 01/2005).
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No período de 16 anos, esta Coordenadoria foi responsável pela graduação de 40 
turmas de alunos-docentes, num total de 1579 licenciados, implementados em vários 
estados do país, resultados de convênios firmados com secretarias do Ministério da 
Educação, secretarias estaduais e municipais de educação, entidades vinculadas à 
Federação das Indústrias, estabelecimentos comunitários e empresas privadas. A sua 
estrutura curricular era normatizada pela Portaria Ministerial  n. 432/71, com carga 
aproximada de 900h/a para os portadores de diploma de curso superior (Esquema I) 
e de aproximadamente 2.100 h/a para os portadores de diploma de técnico de 2º grau 
(Esquema II) (BASCHTA JÚNIOR, 2005).

Os cursos Esquema I e Esquema II foram substituídos pelo Programa Especial de Formação 

Pedagógica,  destinado aos profissionais com formação superior e  que estejam atuando na 

docência.   No  CEFET-PR,  os  cursos  de  Esquema  I  e  II  tiveram  início  em  1984  “nós 

começamos,  no  primeiro  passo,  habilitar  os  professores  nossos”.  Depois  ampliou-se,  “no 

período de 84 até 95, mais ou menos, nós fizemos 34 convênios com várias instituições do 

Brasil [...] Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul” (Entrevista 10116).

O CEFET-PR coordenava as  atividades  e  contratava  os  professores  da  própria 

localidade, onde o curso seria ofertado, para ministrarem as aulas.  “O custo seria muito alto. 

Então, você estabelecia, contratava professores da área pedagógica dessas localidades e eu 

fazia a supervisão, então, você ficava voando, direto de ponta a ponta no país [...] E quem 

titulava era o CEFET, então a gente adquiriu com isso uma experiência muito grande nesse 

debate de formação de professores” (Entrevista 10). Com extinção do Esquema I e II houve a 

possibilidade da oferta de cursos em áreas diferenciadas: “os esquemas habilitavam somente 

nas áreas técnicas. A partir do Programa [de formação pedagógica], já começou também a 

habilitar nas áreas de cultura geral [...]. Como nós já tínhamos esse know how do Esquema I e 

Esquema II, nós adaptamos uma nova proposta e começamos a oferecer também o programa e 

com isso, com a própria LDB cobrando que todos os professores têm que estar habilitado, dá 

pra imaginar a clientela que nós temos” (Entrevista 10). 

Além  dos  cursos  ofertados,  por  área  de  atuação  /  habilitação,  o  CEFET-PR 

continua atendendo, por convênios, clientelas específicas, como é o caso de convênio a ser 

firmado com a Rede Estadual do Paraná. “Nossa grande clientela é o pessoal da rede estadual. 

Então fazemos aqui, fazemos no Paraná em todas as nossas unidades. Agora estamos para 

começar um convênio com a secretaria do Estado” (Entrevista 10). O número de professores 

habilitados no modelo de complementação pedagógica é alto. Foram 38, turmas de 1998 a 

2005, uma média de cinco turmas por ano, em torno de 2000 alunos – uma média de 250 

alunos  por  ano  –  já  concluíram o  curso,  que  é  reconhecido  pelo  MEC com conceito  A 

(Entrevista 10).

116 Coordenador Pedagógico do Programa Especial de Formação de Professores (COFOP) do CEFET-PR.
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Os cursos  ofertados  pelo Programa Especial  de  Formação Pedagógica não  são 

gratuitos,  são  pagos  pelos  convênios  firmados  ou  pelos  próprios  alunos,  quando  não 

originados de convênios. Há a reserva de 10% das vagas para servidores do CEFET-PR – 

critério adotado em todos os cursos ofertados pela instituição. O que atende a uma política 

interna  de  qualificação  dos  profissionais  que  atuam  no  CEFET-PR.  Os  professores,  que 

ministram  as  aulas  têm  contratos  temporários  com  a  FUNCEFET-PR.  Os  cursos  são 

montados com encontros duas vezes por semana “uma noite e sábado pela manhã, então são 

10h por semana, são 600 h, dá um ano e meio quase de curso” (Entrevista 10). A reserva de 

vagas para os servidores é reflexo de uma política de capacitação dos quadros administrativos 

no CEFET-PR e reflete na reordenação interna pensada para a instituição. Sobre a estrutura 

dos cursos o Coordenador afirmou que

 a  legislação fala em 540h, nós pegamos um pouquinho mais [...]  com 300h de 
estágio [...]  não é aquele estágio de sala de aula, porque a concepção de prática de 
ensino que a gente tinha anteriormente era prática de ensino com o trabalho em sala 
de aula e hoje a legislação já deixa bem mais amplo, que a prática de ensino ela 
ocorre durante todo o processo do curso [...] e aí você trabalha as atividades que 
você tem na escola,  a relação da escola com a sociedade, o papel da instituição no 
meio onde ela está inserida (Entrevista 10).

Os  benefícios  apresentados  pela  equipe  de  diretores  de  CEFET-PR  não  são 

percebidos por outros segmentos e vale salientar aqui a posição do Sindicato dos Professores 

do CEFET-PR (SINDOCEFET-PR) sobre as mudanças processadas internamente visando a 

transformação  em  universidade  tecnológica.  Para  o  Diretor  de  Políticas  Sindicais  do 

SINDOCEFET-PR, é comum a administração dizer que o Sindicato é contra a transformação 

em universidade tecnológica, mas, disse ele: “não somos contrários não, embora digam que o 

sindicato  é  contra,  não,  não  somos  contra,  nós  somos  contra  a  destinação  universidade 

tecnológica,  somos favoráveis  à  universidade  no seu aspecto mais  amplo,  possível  que  o 

próprio nome sugere – universal” (Entrevista 7117). Entendemos, disse ele, “que o acesso, a 

oferta de vagas públicas,  nas universidades,  a oferta tem que ser aumentada, tem que ser 

melhorada e, sem dúvida nenhuma, a transformação do CEFET em universidade ampliaria 

bastante a oferta de vagas no curso superior”, mas uma universidade ‘”adjetivada” não seria o 

ideal. “Essa vinculação com o mercado, eu tenho receio que seja um ‘braço’ para a iniciativa 

privada, para o sistema capitalista, que fique sendo uma coisa em que o sistema capitalista 

usufrua de um serviço que é público” (Entrevista 7). E acrescentou: “a gente tem todos os 

ingredientes  aí,  veja  essas  questões  de  Parceria  Público-Privada,  a  Lei  de  Inovação 

117 Diretor de Políticas Sindicais do SINDOCEFET-PR.
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Tecnológica, Ciência e Tecnologia, quer dizer, hoje se dá espaço para apropriação do público, 

pelo privado” (Entrevista 7).

Outro aspecto salientado pelo Sindicato refere-se à  questão da pesquisa.  “Essa 

questão da pesquisa, acho que é também o ponto crucial da questão da universidade e quando 

ela já é adjetivada já é um problema, então cerceia de certa forma o nome da universidade, ou 

seja,  vai  ser  uma universidade com uma perspectiva bastante  restrita  e  outra  questão é o 

entendimento de que forma ou que tipo de pesquisa seria feito, quer dizer, só estaria assim 

contemplada aquela pesquisa que teria uma aplicação imediata” (Entrevista 7). Para ele, a 

possibilidade  da  realização  da  pesquisa  assegura  uma  instituição  diferenciada,  mas  uma 

pesquisa voltada pra as questões sociais e não para o mercado. “Usar o espaço público para 

benefício privado, é uma outra questão também, a gente, como sindicalista, professor nessa 

instituição, a gente pensa que a nossa instituição tem um papel social, ela cumpre um papel 

social que não é atender parte de uma sociedade que já é privilegiada, que são as empresas, 

mas sim um papel social de formar para o mundo do trabalho não formar para o mercado, eu 

vejo  mesmo  muito  claro  com relação  a  essa  questão”  (Entrevista  7).  Para  o  Diretor  de 

Políticas Sindicais do SINDOCEFER-PR, o CEFET é uma excelente escola, mas não pode ser 

vista como acima das demais. Há críticas a serem feitas “com relação à questão metodológica, 

com relação à questão pedagógica”, e isto tem sido desconsiderado, diz ele.  E mais:

O importante hoje é gerar dinheiro, com uma coisa assim bastante comercial, quem 
gera dinheiro é quem mais faz sucesso [...]  e de certa forma, isso conta com o aval 
dos professores, se a gente está com uma situação financeira bastante complicada, 
você complementar salário é bastante interessante, então dentro do Departamento, o 
que está acontecendo, tem professores que estão ganhando dinheiro e os professores 
que estão dando aula e ainda tem  os que ganham dinheiro dando aula, vai chegar 
um momento que educação vai virar dinheiro, é preocupante, não é ciúme nem nada 
[...], mas o que reverte para a instituição? O que reveste para a sociedade? Essa é a 
grande  questão.  Qual  é  o  papel  que  ela  vai  desempenhar?  É  para  atender  a 
comunidade? (Entrevista 7). 

A questão da ‘venda’ de serviços para as empresas é vista pelo  Diretor Adjunto de 

Relações Empresariais e Comunitárias como um processo necessário, pois abre possibilidade 

para, na relação escola-empresa, passar-se ao desenvolvimento do que ele chama de “projetos 

tecnológicos”, e que sabe-se (e ele salienta), têm papel importante na questão de privatização 

inclusive dos salários (ou remuneração extra  necessária, dizem eles, para o corpo docente, 

Para ele, espera-se “constituir, de fato, um centro de transferência e tecnologia, com agente de 

propriedade intelectual dentro, funcionando, bem estruturada, com pessoas capacitadas para 

escrever e desenvolver projetos tecnológicos, em parceria com os professores e o meio de 
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produção” (Entrevista 9118). Segundo ele, deve-se construir um “centro de desenvolvimento de 

tecnologia, o centro de transferência de tecnologia hoje, a gente tem algo que funciona muito 

próximo, mas não é; então, a gente espera que, realmente, tenhamos uma estrutura que dê esse 

suporte. Na área de propriedade intelectual, na área de transferência dessa tecnologia e que 

incentive a criação de tecnologia própria ‘made in Brasil’” (Entrevista 9). Para um professor 

entrevistado,

a instituição foi,  no processo de reforma, assimilando uma espécie de prática de 
discurso do mundo dos negócios que se revela não só  no discurso, mas no próprio 
organograma da instituição. Onde é que isto está materializado? Está materializado, 
por exemplo, na adoção da denominação de gerências [na administração interna] e 
na  questão  da  vinculação  dos  primeiros  currículos  dos  cursos  de  tecnologia  às 
demandas imediatas do mundo de negócio (Entrevista 12).

Um outro elemento de destaque na coordenadoria de relações empresariais refere-

se à ‘proteção às empresas iniciantes por meio do programa Incubadoras. “É um programa de 

empreendedorismo”, disse ele. O Programa Jovem Empreendedor “tem a função de ensinar a 

cultura  empreendedora  aos  discentes  [...].  Na  seqüência,  para  aqueles  que  tiveram  a 

‘sementinha’  do  empreendedorismo  despertado,  a  gente  criou  uma  coisa  chamada  hotel 

tecnológico. O hotel tecnológico é uma pré-incubadora, que tem a função de gerar a partir de 

idéias  apenas,  gerar  novas  empresas.  Então,  lá,  o  aluno  vai  aprender  a  ser  empresário” 

(Entrevista 9). Este processo é, de certa forma, uma segurança. “Quando ele termina esse 

processo de hotel, ele tem que terminar com uma coisa formalizada, que é a empresa com 

CNPJ. Então ele entra lá com uma idéia, quando ele sai, depois de um ano e meio a dois, ele 

tem uma empresa. Ele sabe atender telefone, ele sabe como atender um cliente, ele sabe como 

atender um fornecedor, ele sabe quanto custa o produto dele para produzir, ele sabe qual é o 

mercado dele, ele tem o foco do mercado, ele já expôs o produto dele numa feira, ele já esteve 

numa situação de negociação, então, ele já foi experimentado” (Entrevista 9). 

Esta  visão  empresarial  não  é  compartilhada  por  todos  os  segmentos,  para  o 

professor entrevistado,
os critérios mostram essa lógica da concorrência,  então a direção da instituição e o 
próprio  departamento  foram  assimilando  essa  prática.   No  documento  de 
planejamento estratégico de 2003 está lá escrito, as categorias são missão, negócio, 
então qual é a missão do CEFET? Vender produtos com a marca do CEFET, ou 
seja,  toda uma linguagem no mundo dos negócios foi  sempre assimilada qual  é 
então a questão e o que isto tem a ver com a concepção da instituição de educação e 
para  mim,  em particular,  com a  universidade.  Para  mim,  a  universidade  é  uma 
instituição que cabe ai principalmente pela sua autonomia frente ao Estado frente às 
religiões e frente e ao mercado e a instituição foi assimilado deixando aqui de lado o 
Estado e as  religiões,  mas ela  foi  assimilando em si  própria  uma vinculação ao 

118 Diretor Adjunto de Relações Empresariais e Comunitárias do CEFET-PR.
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mundo dos negócios isto está posto documentalmente isto está revelado em vários 
discursos  que  nós  temos,  ou  seja,  isso  pra  mim é  um índice  claro  de  que  essa 
universidade que está sendo construída é anômala (Entrevista 12). 

Percebeu-se  também entre  os  professores  que  atuam no  Programa de  Pós-Graduação  em 

Educação Tecnológica  e  na Coordenação de Ciências  Humanas um foco de resistência  à 

venda de serviços. Segundo o Coordenador de Estudos Sociais  (Entrevista 13119),  o único 

curso de Pós-Graduação  Latu Sensu  ofertado gratuitamente pelo CEFET-PR é o curso de 

Curso de Especialização em Educação, Tecnologia e Sociedade – CEETS, que está em sua 

segunda  turma.  Segundo  o  coordenador  do  Departamento  de  Estudos  Sociais  foi  difícil 

convencer  o  Conselho  Diretor  da  instituição   para  aprovar  a  oferta  de  um  curso  de 

especialização  gratuito,  mesmo  os  professores  da  área  estando  dispostos  a  não  terem 

remuneração  ‘extra’,  segundo  ele,  justificavam que  destoaria  dos  demais  cursos  (40,  em 

outubro de 2005), que eram todos pagos120. 

Para um professor do Mestrado em Educação Tecnológica, a  transformação de 

uma instituição em outra traz algumas complicações visto que culturalmente a instituição já 

tem uma história. “Eu acho o seguinte: transformar uma instituição que tenha uma cultura em 

outra, não é processo que se resolva com uma lei. É preciso materializar isso, mas se trata de 

processo cultural, há traços culturais. É mais fácil criar um CEFET ou criar uma universidade 

do que você transformar o CEFET numa universidade ou universidade em CEFET você tem 

uma história, tem uma cultura” (Entrevista 12). E dizer isto, acrescenta ele, não é ser contra a 

transformação em universidade. “As pessoas perguntam se a gente vai ser contra ou a favor 

do CEFET se transformar em universidade tecnológica e eu digo: ser contra ou a favor do 

CEFET se transformar em universidade ninguém pode ser, ao meu juízo, mas nós temos que 

ver em que condições” (Entrevista 12). Para este professor, para compreender a especificidade 

do CEFET-PR, é preciso inseri-lo em uma abordagem mais ampla, que engloba também as 

demais instituições tecnológicas. Segundo ele 

119 Coordenador do Departamento de Estudos Sociais do CEFET-PR.
120 No II Curso de Especialização em Educação, Tecnologia e Sociedade – CEETS, cobrou-se uma taxa de 
matrícula no valor de R$116,90 e mais quatro parcelas de R$116,90. Segundo o coordenador do curso para 
manutenção básica do mesmo, não está previsto remuneração para professores. Para exemplificar apresentam-se 
os valores cobrados em outros cursos de especialização  Latu Sensu  ofertados no CEFET-PR: XIII Curso de 
Especialização  em Teleinformática  e  Redes  de  Computadores  –  TELEINFO:  matrícula  R$390,00,  mais  14 
parcelas  de  R$ 390,00;  I  Curso  de  Especialização  em Patologia  das  Construções  -  Área  de  Concentração: 
Materiais – CEPCO: matrícula R$336,84, mais 12 parcelas de R$ 280,00; II Curso de Especialização em Ensino 
de Línguas Estrangeiras Modernas – CELEM: matrícula R$248,03, mais 13 parcelas de R$245,00; II Curso de 
Especialização em Literatura Brasileira e História Nacional – CELHI: matrícula R$ 158,67, mais 11 parcelas de 
R$158,67 (CEFET-PR, Cursos de Especialização Latu Sensu, 2005).
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existe um discurso muito forte, alto,  referente em relação ao CEFET Paraná e a 
minha  abordagem é  justamente  uma  abordagem que  eu  faço  de  compreender  o 
CEFET Paraná como uma Instituição que tem a sua singularidade obviamente, mas 
ela  é  uma  instituição  que  está  dentro  de  uma especificidade,  dos  CEFETs,  das 
escolas técnicas e da história do País no campo da educação profissional então não 
dá,  na  minha  concepção,  para  explicar  o  processo  que  se  está  passando  para 
transformação em universidade tecnológica a partir da realidade do próprio CEFET 
[PR] (Entrevista 12). 

Para ele, o crescimento das instituições tecnológicas deve ser reportado ao governo 

Sarney que, já naquele momento contribuiu com a expansão da rede de educação tecnológica 

para com a criação de unidades descentralizadas (UNEDs) no interior do país. Só no CEFET-

PR foram criadas cinco UNEDs “Veja, aqui foram criadas cinco UNEDs e são UNEDs muito 

bem estruturadas foi um programa nacional, mas houve uma diferenciação assim em termos 

de concessão de recursos permitindo que a longo prazo a instituição fosse digamos assim 

ganhando uma infra-estrutura comparativamente assim com o restante  da  rede,  diferente” 

(Entrevista 12). Para ele, nas práticas internas e na qualidade não há muita diferenciação entre 

as instituições,  “há sim na infra-estrutura,  ela  é  diferenciada”,  diz  ele.  Neste  processo de 

mudança é preciso analisar qual a concepção de educação que está sendo pensada para esta 

instituição, pois há uma tendência de se reformar “um pragmatismo utilitarista”. É preciso 

compreender  “qual  é  a  lógica  que  está  dada?  Qual  a  concepção  de  educação?  Qual  o 

compromisso com a instituição pública e  qual  é  o  projeto de sociedade”  (Entrevista  12). 

Segundo é preciso debater e analisar mais detalhadamente o processo de transformação em 

universidade,  o  retorno  do  curso  médio  integrado ao  técnico,  a  ampliação  dos  cursos  de 

tecnologia. “Essa é uma realidade que nós temos. Eu tenho ai participado de alguns debates 

fora e percebo até que há mais debates fora do que aqui internamente” (Entrevista 12).

O CEFET-PR foi, ao longo dos anos, adquirindo uma posição diferenciada frente 

às demais instituições de educação tecnológica, inclusive frente aos CEFETs de Minas Gerais, 

Rio de Janeiro,  cefetizados no mesmo contexto.  Esta posição de vanguarda foi  defendida 

internamente,  e lá a  implementação das ações governamentais  se processou (processa) na 

busca  da  manutenção  desta  posição.  Neste  sentido,  a  busca  pela  transformação  em 

universidade tecnológica representou um degrau a mais a ser galgado na manutenção de um 

status adquirido.  Houve  um  movimento  interno  que,  aliado  à  legislação,  constituíram, 

mutuamente, a UTFPR. 
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3.2.4  A Reforma da Educação Superior, as instituições tecnológicas e a expansão da 
educação profissional: um campo fértil para as ações governamentais  

O Anteprojeto de Lei da Reforma da Educação Superior encontra-se em sua 3ª 

versão. Ele propõe a alteração das leis anteriores121 que se referem a este nível de ensino. A 3ª 

versão  do  Anteprojeto122 assegura  o  crescimento  dos  cursos  de  educação  tecnológica, 

reduzindo para  quatro  semestres  letivos  a  duração  destes  cursos.  No capítulo  dois  foram 

trabalhadas as categorias educação superior e ensino superior e, fundamentado pelos autores 

ali trabalhados, optou-se pela definição de educação superior para a educação ministrada em 

instituições que mantinham o tripé ensino pesquisa e extensão. E para ensino superior, as 

instituições que ministram apenas o ensino e não desenvolvem a pesquisa e a extensão. No 

Anteprojeto encontram-se as duas terminologias – educação superior e ensino superior. A 

expressão ensino superior é utilizada para adjetivar as ‘instituições’  de ensino superior.  A 

expressão  educação  superior  é  utilizada  para  falar  das  ‘normas  gerais’,  para  adjetivar 

‘sistema’,  ‘cursos  e  programas’,  para  falar  da  ‘função  social’,  da  ‘finalidade’,  da 

‘abrangência’, da ‘regulação’, da ‘expansão, interiorização e qualificação’, da ‘inclusão’, do 

‘financiamento’, da educação superior. Contraditoriamente, na exposição de motivos tem-se 

a preocupação com a definição do que é uma universidade e com a confusão dos termos 

educação e ensino. “No Brasil, a educação superior que se expandia passou a ser confundida 

crescentemente com ensino, sem, no entanto, preocupar-se com a pesquisa e a geração de 

novos conhecimentos. O conceito de universidade banalizou-se de tal forma pela ausência de 

um perfil institucional e pela elasticidade de sua aplicação que se tornou difícil ter critérios 

claros para definir o que seria uma universidade” (Exposição de motivos, p. 16). 

Também na exposição de motivos do Anteprojeto são explicitados os “desafios da 

universidade contemporânea”, afirmando-se o seguinte:

hoje  a  universidade  está  seriamente  ameaçada  de  perder  seu  papel  central  na 
sociedade como lugar de produção de cultura e conhecimento científico avançado, 
diante da emergência da cultura de massas e de outras formas de formação e de 
pesquisa fora dela, com os avanços das tecnologias de informação. Para enfrentar 

121 Estabelece normas gerais para a educação superior no país, regula a educação superior no sistema federal de 
ensino, altera a Lei 5.540 de 28 de novembro de 1968; a Lei 8.958, de 20 de dezembro de 1994; a Lei 9.504, de 
30 de setembro de 1997; a Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997; a Lei 9.870, de 23 de novembro de 1999; o 
Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001; a Lei 10.480, de 2 de julho de 
2002; a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996; e dá outras providências (BRASIL, MEC, Anteprojeto, 3º versão, 
de 29/07/2005). 
122 Toma-se como referência para esta  análise a  3ª  versão do Anteprojeto de Lei  da Reforma da Educação 
Superior, que será aqui referenciado como Anteprojeto.
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essa  crise  de  legitimidade,  a  universidade  contemporânea  precisa  recuperar  sua 
centralidade acadêmica, enfrentando as tensões entre cultura universitária e cultura 
popular,  educação  profissional  e  mundo  do  trabalho,  pesquisa  fundamental  e 
pesquisa aplicada (Exposição de motivos, p. 12-13). 

É importante ressaltar que no projeto de criação da UTFPR, a questão da pesquisa 

fundamental e da pesquisa aplicada gerou, durante toda a tramitação, vários questionamentos 

tendo  sido  adicionado  e  retirado  o  adjetivo  aplicada  (ao  termo  pesquisa)  em  diferentes 

momentos  dos  debates  e  aprovação  das  comissões  da  Câmara  dos  Deputados.  Na  Lei 

11.184/2005123,  no  Art.  2º,  que  define  os  princípios  que  regerão  a  UTFPR,  o  Inciso  VII 

assegura a “organização descentralizada mediante a possibilidade de implantação de diversos 

campi, inserindo-se na realidade regional, oferecendo suas contribuições e serviços resultantes 

do trabalho de ensino, da pesquisa aplicada e extensão” (Grifo meu) e novamente, no Art. 5º, 

ao se referir à indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, a pesquisa é adjetivada: “a 

UTFPR,  observado  o  princípio  de  indissociabilidade  entre  o  ensino,  pesquisa  aplicada e 

extensão,  organizará sua estrutura e forma de funcionamento,  nos termos desta Lei  e das 

normas  legais  pertinentes”  (Grifo  meu).  Desta  forma,  mesmo que  no  anteprojeto  não  se 

referencie a pesquisa nas instituições tecnológicas como pesquisa aplicada, isto é assegurado 

na  criação  da  primeira  universidade  tecnológica  do  país.  Esta  adjetivação,  se  efetivada, 

compromete  as  pesquisa  a  serem desenvolvidas  na  instituição.  Para  o  diretor  Adjunto de 

Pesquisa  e  Pós-Graduação,  a  adjetivação  não  será  “implementada”,  pois  desenvolvem ali 

pesquisa acadêmica.

O Anteprojeto contempla as instituições de educação tecnológica já em seu Art. 2º, 

Inciso III, ao definir que as normas gerais da educação superior se aplicam às “instituições de 

pesquisa científica e  tecnológica,  quando promoverem a oferta  de cursos e  programas de 

graduação  ou  de  pós-graduação”.  Já  no  Art.  5º  que  define  o  ‘compromisso  social’  da 

instituição  de  ensino  superior  tem-se,  no  Inciso  IX,  que  deve  haver  a  “disseminação  e 

transferência de conhecimento e tecnologia visando ao crescimento econômico sustentado e à 

melhoria  de  qualidade  de  vida”.  É  interessante  perceber  que  este  Inciso  se  refere  à 

‘disseminação  e  transferência’  de  conhecimento  e  tecnologia,  e  não  à  ‘produção’  de 

conhecimento e tecnologia.

A educação superior abrangerá o “ensino em cursos de graduação, compreendendo 

bacharelado, licenciatura e cursos de educação profissional tecnológica, para candidatos que 

tenham concluído o ensino médio” (Art. 6º, Inciso I). Novamente a educação tecnológica é 

123 Lei de criação da UTFPR.
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destacada. E o Inciso V, que trata da formação continuada, prevê, no § 2º, a possibilidade de 

aproveitamento  de  conhecimentos  ‘do  mundo  do  trabalho’,  para  integralização  de  cursos 

superiores; “as competências e conhecimentos adquiridos no mundo do trabalho e em cursos 

de formação continuada poderão ser considerados para a integralização de cursos superiores, 

de acordo com a legislação aplicável” (Art. 6º, Inciso V, § 2º). No que se refere à duração dos 

cursos, efetiva-se a possibilidade de os cursos de educação tecnológica terem apenas dois 

anos de duração. Analisando esta ‘possibilidade’ sob o prisma do § 2º, Inciso V do Art. 2º, 

verifica-se que a formação pode se dar em um tempo menor que dois anos, pois acredita-se 

que a possibilidade de aproveitamento de conhecimentos do mundo do trabalho se dará em 

maior dimensão nos cursos tecnológicos. Pode-se intuir que as tecnológicas, a priori, seriam 

beneficiadas  com  o  aligeiramento  dos  cursos,  mas  contraditoriamente,  tende-se  a  cair  a 

qualidade na formação, nas instituições tecnológicas.

Na definição de quais instituições são consideradas de ensino superior (Capítulo II, 

Das Instituições de Ensino Superior, Seção I, Disposições Gerais), o Art. 15 prevê que “as 

instituições de ensino superior, quanto à sua organização e prerrogativas acadêmicas, podem 

ser  classificadas  como:  I-universidades;  II-centros  universitários;  ou  III-faculdades”.  E  a 

equiparação  está  definida  no  Art.  56:  “Os  centros  federais  de  educação tecnológica  e  as 

faculdades  federais  tecnológicas  gozarão  das  prerrogativas  atribuídas  aos  centros 

universitários federais especializados e às faculdades federais, respectivamente, garantidas as 

demais prerrogativas definidas pelas Leis de criação dessas instituições” (Art. 56, Título III, 

Disposições Finais e Transitórias). A diversidade entre as instituições é um ponto positivo, 

segundo o MEC:

Por outro lado, é importante reconhecer que a problemática diversidade institucional 
na educação superior, considerada a diversidade da identidade institucional, permite 
estabelecer  políticas  favoráveis  à  ampliação  do  acesso  que  correspondam  aos 
interesses do alunado e de novos candidatos à educação superior, satisfazendo às 
demandas de formação de pessoal qualificado e de produção científico-tecnológica 
de  interesse  social  e  econômico.  O presente  Anteprojeto  de  Reforma  respeita  a 
diversidade institucional, elevando o patamar de requisitos para que uma instituição 
possa  ser  credenciada  como universidade  e  definindo  critérios  diferenciados  de 
regulação para cada tipo de instituição (Exposição de motivos, p. 15). 

A Seção II do Capítulo II, Da Universidade, no Art. 18, prevê uma diferenciação 

quanto ao número de cursos das universidades e das universidades especializadas124. Para as 

universidades  é  exigido  -  Inciso  I:  “estrutura  pluridisciplinar,  com  oferta  regular,  em 

124 Conforme salientado anteriormente, as universidades tecnológicas têm sido definidas como universidades 
especializadas.
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diferentes  campos  do  saber,  de  pelo  menos  dezesseis cursos  de  graduação ou  de  pós-

graduação  stricto  sensu, todos  reconhecidos  e  com  avaliação  positiva  pelas  instâncias 

competentes,  sendo, pelo menos,  oito cursos de graduação, três cursos de mestrado e um 

curso  de  doutorado”.  Inciso  V:  “indissociabilidade  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão. 

Parágrafo único. As universidades especializadas deverão oferecer, no mínimo, dez cursos de 

graduação ou de pós-graduação  stricto sensu, reconhecidos e com avaliação positiva pelas 

instâncias competentes, sendo, pelo menos, seis cursos de graduação no campo do saber de 

designação, um curso de mestrado e um de doutorado, no mesmo campo do saber, e cumprir 

o disposto nos incisos II, III, IV e V”. Percebe-se aqui uma possibilidade real para que os 

CEFETs  continuem  buscando  sua  transformação  em  universidades  tecnológicas, 

principalmente no que se refere à exigência de apenas um curso de mestrado e um doutorado, 

não especificando inclusive  se  seria  pós-graduação profissionalizante.  A flexibilização  na 

oferta, configura-se no Ante-Projeto de reforma como flexibilização nas exigências.

É importante ressaltar que, como previsto no Art. 5º, o Art. 9º, Inciso II novamente 

se refere à ‘disseminação e transferência’ e não à produção de conhecimento. “Disseminação 

e  transferência  de  conhecimentos  e  tecnologias,  preservação  e  difusão  do  patrimônio 

histórico-cultural,  artístico  e  ambiental”.  Já  a  universidade,  como  locus,  de  produção  do 

conhecimento é explicitado na exposição de motivos: 

Nesse projeto, a universidade pública tem uma importância fundamental, pela sua 
posição de liderança na pesquisa acadêmica e na formação de quadros qualificados 
na  pós-graduação  no  país  e  no  exterior.  A  universidade  pública  é  a  principal 
produtora de conhecimento e de tecnologia. Portanto, fortalecer o sistema público, 
por meio de uma rede de instituições de referência implantadas em todo o território 
brasileiro é absolutamente essencial para o êxito da reforma. Da mesma forma, as 
instituições  comunitárias  e  particulares,  reconhecidas  pela  Constituição  e 
autorizadas pelo Poder Público, devem legitimamente compartilhar, com qualidade 
acadêmica,  o  compromisso  social  atribuído  como  missão  ao  conjunto  das 
instituições de ensino superior (Exposição de motivos, p 14). 

No que se refere à autonomia das universidades, é o Art.  20 que a assegura, e 

entende-se que a autonomia que o CEFET-PR buscava, ao requerer sua transformação em 

universidade125, ou que o Colégio Técnico Universitário da Universidade Federal de Juiz de 

Fora,  bem  como  a  Escola  Técnica  Federal  de  Palmas-TO  buscam,  ao  solicitarem  sua 

transformação em CEFET, estaria garantida. Já a Seção III trata dos Centros Universitários e 

veja que os centros universitários, dentre os quais se enquadram os CEFET (Art. 56), “pelo 

menos oito cursos de graduação” (Art. 22, Inciso I) têm, “um quinto do corpo docente em 
125 Vale reforçar aqui que, com os Decretos 5.224/2004 e 5.225/2004, os CEFETs já haviam adquirido o status  
de instituição superior.
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regime de tempo integral ou dedicação exclusiva, majoritariamente com titulação acadêmica 

de mestrado ou doutorado” (Art. 22, Inciso III) e “um terço do corpo docente com titulação 

acadêmica de mestrado ou doutorado, sendo um terço destes doutores” (Art. 22, Inciso IV). Já 

os  centros  universitários  especializados  “deverão  oferecer,  no  mínimo,  seis  cursos  de 

graduação no campo do saber de designação” (Art. 22, Inciso IV, Parágrafo único).

O Capítulo III – Das Instituições Federais de Ensino Superior – prevê em seu Art. 

42,  IncisoVII, a “gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais”. Vale indagar o 

que  se  entendo  por  ‘ensino  público’  visto  que  as  fundações,  conforme  demonstrado  no 

CEFET-PR,  asseguram  a  possibilidade  de  cobranças  de  mensalidade  nos  mais  diversos 

cursos.  Quais  cursos  seriam  assegurados  por  esta  legislação  como  gratuitos?  Cursos  de 

graduação? Os cursos de formação pedagógica do CEFET-PR são equivalentes aos demais 

cursos de licenciatura, deveriam então ser ofertados gratuitamente? Acredita-se que sim, no 

entanto estas são questões que a implementação da legislação e o movimento interno nas 

instituições poderá responder. 

O Art. 44 do Anteprojeto traz um dado interessante, a referência à universidade 

tecnológica,  mesmo  não  havendo  universidade  tecnológica  no  país126:  “a  universidade 

tecnológica federal, o centro tecnológico federal e a escola tecnológica federal devem oferecer 

ensino médio integrado à educação profissional, nas áreas profissionais de sua atuação, com 

atenção à modalidade de educação de jovens e adultos”. Também faz uma referência, que traz 

a obrigatoriedade na manutenção do ensino médio integrado (que havia sido proibido, a partir 

de  1997,  pelo Decreto  2.208/97 e  novamente  assegurado,  a  partir  de 2004,  pelo  Decreto 

5.224/2004). Neste mesmo caminho, o Art.  46 assegura às universidades federais “manter 

educação básica e profissional” (Inciso X), o que já é feito, via colégios de aplicação e escolas 

técnicas vinculadas a universidades. 

O Anteprojeto prevê, também, no que se refere ao financiamento à aplicação, pela 

União, de “nunca menos de 75% (setenta e cinco por cento) da receita constitucionalmente 

vinculada à manutenção e desenvolvimento do ensino” (Art.  49) e é assegurado no § 1º, 

Incisos I, II e III, a possibilidade de recursos alocados por “entidades públicas de fomento ao 

ensino  e  à  pesquisa  científica  e  tecnológica  e  por  suas  congêneres  privadas”  (Inciso  I), 

“mediante convênios, contratos, programas e projetos de cooperação, por órgãos e entidades 

públicas federais não participantes do sistema federal de ensino superior, por outros órgãos e 

entidades públicas de qualquer nível de governo, bem como por organizações internacionais” 

(Inciso II); a venda de serviços, “receitas próprias das instituições federais de ensino superior, 

126 O Anteprojeto foi apresentado em 29/07/2005 e a Lei de criação da UTFPR só foi sancionada em 07/10/2005.
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geradas  por  suas  atividades  e  serviços”  (Inciso  III).  Estas  receitas  serão  incluídas  no 

orçamento global da instituição (Art. 50, § 1º). Na exposição de motivos do Anteprojeto, o 

governo justifica assim a possibilidade e importância de recursos adicionais para a educação 

superior:

As  agências  públicas  federais  de  fomento  à  pesquisa  –  Comissão  de 
Aperfeiçoamento de Pessoal  de Nível  Superior  -  CAPES, Conselho Nacional  de 
Desenvolvimento  Científico  e  Tecnológico  -  CNPq,  Fundação  Financiadora  de 
Estudos e Projetos - FINEP e, mais recentemente, as fundações estaduais de amparo 
à pesquisa – tiveram um papel fundamental para que o País atingisse um nível de 
excelência em diversas áreas. A criação dos fundos setoriais e a recente aprovação 
da nova Lei de Incentivo à Inovação e à Pesquisa Científica e Tecnológica, Lei no 
10.973, de 2 de dezembro de 2004, podem ampliar fontes estáveis de financiamento 
e criar um ambiente institucional favorável para que o Brasil consolide sua posição 
de destaque em pesquisa básica e aplicada. A presente proposta de Anteprojeto para 
Reforma da Educação Superior, articulada com os avanços no campo da ciência e da 
tecnologia, assegura esses objetivos estratégicos para consolidar a posição de nosso 
país na liderança no hemisfério sul do mundo e tendo suas instituições de ensino e 
pesquisa respeitadas pelos países mais desenvolvidos (Exposição de motivos, p. 2). 

Estando prevista na legislação a existência de recursos ‘extras’ na manutenção das 

instituições  de  ensino  superior,  tem-se,  como  afirmaram  os  dirigentes  do  CEFET-PR,  a 

possibilidade de manutenção efetiva da instituição, visto que, como disseram eles, os recursos 

da União não asseguram esta manutenção. Ou seja, se a instituição não caminhar para as 

políticas de auto-financiamento, não teria como se manter. Lembrando que o diretor geral 

afirmou que  “dinheiro  não  é  problema”,  afere-se  que  a  falta  de  recursos  públicos  não  é 

problema, pois há a contrapartida dos recursos extras, e uma inversão, na qual o extra passa a 

se  configurar  como  principal.  Por  outro  lado  se  efetiva,  mais  uma  vez  a  desobrigação 

crescente  do Estado na  manutenção das  instituições  públicas.  As  análises  aqui  realizadas 

demonstram que as instituições de educação tecnológica aderem mais facilmente às propostas 

oriundas dos órgãos governamentais. Seja por vislumbrarem a possibilidade de recursos mais 

‘fartos’; seja pela pressão ao se escassearem os recursos; seja pela manutenção de um status já 

adquirido; seja pela busca de sobrevivência institucional, independente de quais fatores têm 

levado estas instituições a se aderirem às políticas governamentais. Pode-se afirmar que as 

instituições  tecnológicas  têm  representado  um  campo  fértil  nas  ações  das  políticas 

educacionais dos governos brasileiro. Para o Presidente do CONCEFET, 

A Educação Profissional  e  Tecnológica é,  certamente,  o melhor caminho para a 
construção da cidadania e  para uma melhor inserção de jovens trabalhadores  na 
sociedade  contemporânea,  plena  de  grandes  transformações  e  marcadamente 
tecnológica.  Nossa  sociedade  ainda  apresenta  um  forte  traço  de  exclusão  e 
desigualdade. Essa marca se aprofunda quando nos afastamos das regiões urbanas e 
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nos aproximamos do interior do país. Por sua história, por sua importância e por sua 
competência  a  Rede  Federal  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  tem 
contribuído fortemente para a redução dessa desigualdade e exclusão. Sua oferta de 
cursos sintonizada com o desenvolvimento local e regional, sua pesquisa aplicada 
notadamente tecnológica e sua capilaridade são fatores determinantes para que se 
apresente  como  melhor  opção  do  sistema  educacional,  para  contribuir  com  as 
políticas públicas do Governo Brasileiro. [...] Reconhecemos a grande importância 
das  ações  já  encaminhadas  pelo  Governo  de  Vossa  Excelência  e  temos  clara 
consciência que seus resultados surgirão fruto da responsabilidade de todos os que 
atuam  no  campo  da  educação  pública,  e  aqui  nos  comprometemos,  nós  que 
dirigimos a educação profissional pública do país, em contribuir fortemente com as 
políticas públicas de inclusão social e com o desenvolvimento nacional, em busca da 
construção  do  país  sonhado  por  Vossa  Excelência,  pela  juventude  e  pelo  povo 
Brasileiro (CONCEFET, Discurso do Presidente, 2005).

Na  mesma  perspectiva  das  ações,  asseguradas  as  instituições  tecnológicas  no 

Anteprojeto  da  Reforma,  deve  ser  analisado  o  Plano  de  Expansão  da  Educação 

Tecnológica127,  apresentado  ao  Presidente  Lula  pelo  presidente  do  CONCEFET,  no  dia 

24/06/2005. O Plano prevê a expansão do ensino técnico para mais 1.300 municípios, em 18 

unidades da Federação. “Serão criadas 32 escolas e 54.136 vagas em cursos técnicos de nível 

médio e superiores de tecnologia. A proposta implica na geração de 3.338 novos empregos e 

no investimento de R$ 70 milhões para a construção de escolas ou adaptação das estruturas já 

existentes,  compra  de  equipamentos  e  capacitação  profissional”  (Brasil,  MEC,  Plano  de 

Expansão, 2005). Segundo o Presidente Lula, “não existe valor agregado mais importante em 

qualquer  produto  deste  país  do  que  o  valor  do  conhecimento  que  a  gente  der  a  nossa 

juventude e ao povo”. Segundo o Presidente Lula, “não existe investimento mais sagrado para 

uma  nação  do  que  o  investimento  na  formação  da  sua  gente”  (Brasil,  MEC,  Plano  de 

Expansão, 2005). A lógica argumentativa do presidente Lula assemelha-se à encontrada nas 

justificativas  dos  projetos  em  tramitação  na  Câmara  do  Deputados  e  do  Presidente  do 

CNCEFET. A educação não é vista, como salientou Frigotto (2000), como prática constitutiva 

e constituinte das relações sociais.  Concebe-se a educação como redentora dos problemas 

sociais.

Na mesma data, 24/06/2005, o presidente Lula assinou o  Decreto 5.478/2005  128   

(ANEXO 10) criando o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio, 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), a ser desenvolvido pela rede 

federal de educação tecnológica. Na divulgação do Plano de Expansão justifica-se que a Rede 

Federal  de  Educação  Tecnológica  é  composta  por  144  instituições  federais  de  educação 

tecnológica, distribuídas em 23 estados da federação e que oferta cursos de formação inicial e 
127 Será utilizada aqui a terminologia Plano de Expansão.
128 “Institui, no âmbito das instituições federais de educação tecnológica, o Programa de Integração da Educação 
Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA”.
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continuada, técnicos de nível médio e superiores de tecnologia. São 666 cursos técnicos; 189 

cursos  tecnológicos,  nos  quais  trabalham  11.900  professores,  atendendo  a  um  total  de 

230.000,  alunos  distribuídos  nos  cursos  de  formação  inicial  e  continuada,  técnicos  e 

tecnológico. 

O  PROEJA  é  instalado  simultaneamente  ao  Plano  de  Expansão  da  Rede 

Tecnológica que prevê a criação de 32 novas escolas federais: três Escolas Técnicas Federais 

(ETF);  quatro  Escolas  Agrotécnicas  Federais  (EAF);  e  25  Unidades  de  Ensino 

Descentralizadas (UNEDs),  o que corresponderá a  uma  abrangência em 1.300  municípios 

distribuídos  em  18  unidades  da  Federação.  Prevê-se  a  oferta  de  54.136  novas  vagas  e  a 

criação  de  3.338  novos postos  de trabalho.  Para  tanto,  serão destinados 70  milhões  para 

edificação ou adaptação de instalações existentes,  equipamentos e  capacitação.  Definiu-se 

como  prioridade  o  atendimento.  aoss  Estados  que  não  possuem  instituições  da  rede;  à 

periferia de grandes centros urbanos e os municípios das regiões mais interioranas. O Plano 

destina-se a Jovens e adultos que tenham concluído o ensino fundamental. E os cursos serão 

ofertados na modalidade de EJA, em cursos integrados ao ensino médio. Serão ofertadas, em 

2006, 10% das vagas de ingresso e, em 2007, 20% das vagas de ingresso, totalizando 20.000 

vagas,  após  02  anos  (BRASIL,  MEC,  Plano  de  expansão,  2005).  Fica  clara  a  lógica  da 

expansão, via massificação na formação profissional, tendência expressa na legislação.

Para o Ministro da Educação da época, Tarso Genro, “esse ato conecta a educação 

profissional com as classes carentes, a quem este ensino era destinado e que, por condições 

históricas e sociais, foram se tornando vinculadas aos setores médio e superior da população”, 

explicou. “Em 2006, 10% das vagas da rede de educação profissional e tecnológica serão 

destinados à oferta de educação profissional integrada ao ensino médio. Em 2007, a exigência 

será de 20%” (Brasil, MEC, Plano de Expansão, 2005).

Como no Governo Sarney, novamente está prevista a interiorização da Rede de 

Educação Tecnológica, mediante a criação de unidades descentralizadas dos CEFETs. Serão 

criadas 25 UNEDs em 19 Estados129. Para o Presidente do CONCEFET,

129 CEFET-AM/UNED-Coari;  CEFET-BA/UNED-Simões  Filho  e  UNED-Santo  Amaro;  CEFET-
Campos/UNED-Guarus; CEFET-CE/UNED-Maracanaú; CEFET-ES/UNED-Cariacica;  CEFET-ES/UNED-São 
Mateus; CEFET-GO/UNED-Inhumas; CEFET-MA/UNED-Zé Doca e UNED-Buriticupu; CEFET-MG/UNED-
Varginha; CEFET-MT/UNED-Bela Vista; CEFET-Ouro Preto/UNED-Congonhas; CEFET-PB/UNED-Campina 
Grande; CEFET-PE/UNED-Ipojuca; CEFET-Pelotas/UNED-Charqueadas; CEFET-Pelotas/UNED-Passo Fundo; 
CEFET-PI/UNED-Picos; CEFET-PR/UNED-Londrina; CEFET-RJ/UNED-Maria da Graça; CEFET-RN/UNED-
Ipanguaçu; CEFET-RN/UNED-Currais Novos; CEFET-RR/UNED-Novo Paraíso; CEFET-SC/UNED-Chapecó 
e UNED-Joinville. 
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Apoiar o desenvolvimento solidário nacional, construir uma Nação, fraterna e justa, 
com distribuição de riqueza e qualidade de vida, e com respeito à democracia, passa 
pela interiorização da educação. [...] Apesar de atuarmos em quase todo o território 
nacional,  com  área  de  abrangência  em  aproximadamente  três  mil  municípios 
brasileiros, é necessário reconhecer que o impacto social do trabalho desenvolvido 
por essa rede de Instituições ainda se encontra bastante aquém das necessidades de 
formação  profissional  de  nosso  país,  especialmente  em  razão  do  sub-
dimensionamento dessa Rede. [...] Apoiamos, Sr. Presidente, o Projeto de Reforma 
da  Educação  Superior  que  está  sendo  encaminhado  por  Vossa  Excelência  ao 
Congresso  Nacional,  que  avança  na  discussão  de  temas  mais  complexos  como 
autonomia,  gestão  democrática,  controle,  currículos,  oferta  de  vagas,  sistema de 
cotas  e  assistência  aos  educandos  das  Instituições  de  Educação  Superior,  temas 
também afetos à nossa rede de instituições. Vislumbramos nesse Projeto a sabedoria 
e a sensibilidade de um Presidente que entrará para a história da Educação do País. 
Que por meio do Ministério da Educação propõe um novo e desafiante cenário em 
que se articula a inclusão tendo como porta de entrada a alfabetização, se fortalece a 
educação básica com a criação do FUNDEB e busca a consolidação de uma Política 
Pública para a Educação Profissional do País. [...] Apoiamos Sr. Presidente, o Plano 
de Expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica, ora apresentado pelo Sr. 
Ministro  de  Educação,  que  resgata  o  protagonismo  da  educação  pública  [...]. 
(CONCEFET, Discurso do Presidente, 2005).

Os elogios às ações e políticas governamentais vêm seguidos de solicitação de 

apoio financeiro para implementação das propostas de expansão. “Temos alguns desafios de 

curto prazo. Um deles refere-se à recomposição dos nossos quadros. Nos últimos onze anos 

tivemos um acréscimo de 116% na oferta de vagas nos cursos técnicos de nível médio e de 

1208% nos cursos superiores de tecnologia, enquanto nossa força de trabalho está defasada de 

2.670  docentes  e  6.315  técnico-administrativos”  (CONCEFET,  Discurso  do  Presidente, 

2005). O Presidente do CONCEFET salienta também que a rede de educação tecnológica tem 

unidades recém-criadas sem a devida autorização para composição de seus quadros e que, 

contando com o apoio do governo federal para a recomposição dos quadros será permitido o 

aumento de mais “36.000 alunos nos cursos técnicos, na educação de jovens e adultos com 

profissionalização e nos cursos superiores de tecnologia e cerca de 360.000 matriculas nos 

cursos de formação inicial e continuada de jovens e adultos trabalhadores”. E acrescenta: “não 

cometamos a sandice do governo anterior, que priorizou o repasse de recursos públicos do 

PROEP para a construção de Centros Privados de Educação Profissional, hoje em sua maioria 

não cumprindo as funções assumidas em seus projetos escolares”. Esses dados revelam um 

imediatismo  nas  políticas  educacionais,  falta  de  planejamento  a  longo  prazo,  expansão 

“resolvida” em acordos eleitorais. O gráfico apresentado a seguir, representando a evolução 

das matriculas nos cursos técnicos e tecnológicos frente à evolução do corpo docente, compõe 

a justificativa do Plano de Expansão da Educação Profissional. 
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Gráfico 3

Evolução das matrículas nos cursos técnicos e tecnológicos frente à evolução do corpo 
docente.

Fonte: Brasil, MEC, Plano de Expansão da Educação Profissional, 2005.

O presidente do CONCEFET solicita também que mesa coordenada pelo MEC, na 

qual se discute a carreira docente, apóie os projetos desenvolvidos na rede tecnológica, o que 

é, para ele, “um grande acerto” do governo. Solicita ainda que seja estabelecida uma “política 

pública de financiamento permanente para a educação profissional e tecnológica do País”, 

uma  ação  de  Governo  profundamente  marcante  “para  estabelecer  um  marco  histórico  e 

estratégico na construção um projeto de nação soberana, capaz de estreitar a relação com seu 

povo  por  meio  da  inclusão  social,  profissional  e  tecnológica,  ancoradas  no  indissociável 

projeto de ensino, pesquisa e extensão estabelecidas no seio das nossas instituições”. 

Devido às mudanças ocorridas na estrutura da educação profissional no Brasil, 

bem como as propostas em andamento tanto no que se refere à reforma da educação superior, 

quanto às do plano de expansão da rede de educação profissional, verificou-se que está se 

constituindo  uma  nova  institucionalidade  para  a  educação  profissional  no  Brasil,  uma 

reordenação  na formação,  na  gestão,  no  financiamento,  que  leva  à  diversificação  e 

diferenciação institucional,  à  privatização progressiva,  a  mudanças na vinculação jurídica, 

assegurados  por  um vastíssimo  aparato  legal.  O  processo  de  cefetização,  a  inserção  dos 

CEFETs no ensino superior e a expansão dos cursos de tecnologia contribuíram para um 

aumento significativo na oferta de vagas, matrículas e concluintes de nível superior no país. A 
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expansão dos cursos superiores nos CEFETs veio paralela à redução na oferta de nível médio, 

o que desencadeou uma mudança na identidade destas instituições, que passaram a buscar 

uma  nova  organicidade  interna  (agrotécnicas  ofertando  cursos  superiores;  mudança  de 

CEFET para universidade ou para universidade tecnológica; mudança de escola técnica e/ou 

agrotécnica para CEFET). Verificaram-se que as instituições tecnológicas representam um 

campo  fértil  para  a  implementação  de  ações  governamentais  o  que  pôde  ser  percebido 

analisando  as ações internas nas instituições, os discursos de administradores, as propostas 

apresentadas no Anteprojeto da Reforma da Educação Superior e no Plano de Expansão da 

Educação Profissional. Percebeu-se que nas mudanças implementadas no CEFET-PR duas 

‘frentes’ de ação se apresentam. A legislação, que assegura a legalidade das mudanças, e o 

movimento  interno  dos  sujeitos  envolvidos  no  processo,  que  acabam  por  influenciar  a 

legislação. Pode-se afirmar assim que ocorre um movimento de ‘mão dupla’. E, parafraseando 

Frigotto (2000), ao definir a educação como prática social: acredita-se que a legislação é, 

também, constituinte e constitutiva das relações internas nas instituições. O CEFET-PR, dado 

às  suas  especificidades  adquiriu  um caráter  universal,  na  análise  realizada.  As  mudanças 

implementadas, nesta instituição, têm, assim, caráter emblemático para o campo e para as 

políticas e gestão do ensino superior brasileiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ah, homens de pensamento
Não sabereis nunca o quanto

Aquele humilde operário
Soube naquele momento!

Naquela casa vazia
Que ele mesmo levantara

Um mundo novo nascia
De que sequer suspeitava.

O operário emocionado
Olhou sua própria mão

Sua rude mão de operário
De operário em construção 

E olhando bem para ela
Teve um segundo a impressão

De que não havia no mundo
Coisa que fosse mais bela.

Vinícius de Morais
O operário em construção.

Em verso e em prosa, nos romances e nas análises científicas, nas esquinas e nas 

tribunas a formação do trabalhador impera na busca de compreensão. Impera como questão a 

ser debatida, como proposta a ser implementada, como caminho para a inserção no mercado, 

como crítica aos modelos existentes,  como espaço para reflexão e  análise.  Neste trabalho 

também a formação se fez presente enquanto percurso analítico e  efetivação de políticas. 

Aqui,  como espaço para reflexão e  análise,  como busca de compreensão do universo das 

políticas públicas que delineiam a educação superior no Brasil. 



A criação de universidades tecnológicas no Brasil e a compreensão de que está se 

constituindo para a educação superior brasileira uma nova institucionalidade foi a indagação 

central que moveu a pesquisa cujos resultados foram aqui apresentados. As questões centrais 

que nortearam este estudo giraram em torno da análise dos processos de transformação dos 

CEFETs, em instituições de nível superior. Por quê tais instituições desencadearem a busca 

para  transformação  em  universidades  tecnológicas?  Que  fatores  levaram  (e  levam)  estas 

instituições a buscarem esta transformação? Em que medida as políticas públicas de educação 

estimularam  tal  processo  de  mudança?  Em  que  medida  está  sendo  proposta  uma  nova 

institucionalidade  para  a  educação  superior  no  Brasil?  Foi  buscando  responder  a  essas 

indagações  que  se  analisou  as  políticas  de  criação  dos  centros  federais  de  educação 

tecnológica,  bem como a  diversificação  na  formação  por  meio  da  criação  dos  cursos  de 

tecnologia. Nesse percurso, o foco foi direcionado para a análise do CEFET-PR, dada à sua 

universalidade na configuração do objeto.

Pelas  análises  aqui  empreendidas  compreendeu-se  que  a  reestruturação  na 

formação  profissional  e  superior,  proposta,  a  partir  de  2003,  no  governo  Lula,  não 

representaram o fim do modelo de reformas que vinham sendo empreendidas no governo 

FHC. Mesmo que, como se afirmou, o ministro Paulo Renato (governo FHC) não concordasse 

com a  criação  de  universidades  tecnológicas  no  país,  o  que  só  foi  encaminhado  com o 

ministro  Cristóvão  Buarque  (governo  Lula),  pode  se  observar  que  no  que  se  refere  à 

legislação, revogou-se o Decreto 2.208/97, que reestruturou a educação profissional, com a 

edição de outro decreto, o 5.154/04. Percebeu-se que esta revogação, por si só, não outorgou à 

educação profissional e às instituições que ela ministra, até o presente momento (um ano após 

a revogação), mudanças substantivas, ainda que o processo de edição do Decreto tenha sido 

discutido  mais  amplamente.  A análise  demonstrou  que  o  que  norteia  o  ajuste  no  ensino 

técnico e tecnológico não é, na verdade, a preocupação com a formação humana; há outros 

interesses,  dentre  os  quais  as  exigências  de  organismos  financeiros  internacionais  para 

financiamento aos países do terceiro mundo e a visão pragmatista de que se deve ter uma 

educação que atenda ao imediatismo da sociedade atual. 

Assim também o é a formação de tecnólogos. Vinculada diretamente à origem dos 

CEFETs,  criados  na  década  de  1970,  quando  se  propunha  a  construção  de  um  modelo 

alternativo para o ensino superior “tradicional”, acredita-se que a (re)implantação dos cursos 

tecnológicos  e  a  ampliação  da  rede  CEFET  na  década  de  1990  reeditou  os  interesses 

anteriores, sendo acrescida a  base de um ensino superior flexível,  em consonância com a 

emergência do capital. Tem-se a multiplicação de escolas profissionais que, segundo Gramsci 
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(1989), reforça as diferenças sociais e a criação de estratificações internas, que, por sua vez, 

dão  a  impressão  de  estar-se  em  uma  sociedade  democrática.  A  pesquisa  demonstrou  a 

possibilidade histórica de os CEFETs, pela estrutura física, recursos humanos, equipamentos, 

laboratórios  empreenderem esforços  no  sentido  de  efetivar  sua  atuação  voltada  a  prática 

transformadora.   Uma  formação  humana,  na  perspectiva  unitária,  definida  por  Gramsci 

(1989). Ora, se o mercado é tão  emergente e exige trabalhadores  polivalentes, capazes de 

atuar em diferentes setores, áreas, empresas, não é uma formação aligeirada, pragmática, que 

vai assegurar esta atuação. Acredita-se que é justamente o contrário, uma formação sólida, 

que se fundamente também na pesquisa e na extensão – e não só no ensino – seria capaz de 

assegurar esta possibilidade.  Concordando com Frigotto (2000), ao afirmar que “o resgate 

dos conceitos de escola unitária, formação omnilateral e/ou politécnica, tecnológica-industrial 

produzidas no interior da concepção de homem e do processo de ‘emancipação’ humana [...] 

sustenta-se  na  mesma materialidade  histórico-social  das  relações  sociais  de  produção e  

relações  políticas  de  onde  emergem  os  conceitos  de  polivalência,  policognição,  multi-

habilbitação,  formação  abstrata  (p.  171,  grifo  meu),  percebeu-se  que  a  escola  unitária  é 

possível.

Neste estudo, analisou-se o projeto de criação da UTFPR, bem como os projetos 

que  versam  sobre  a  transformação  de  escolas  agrotécnicas  e  técnica,  em  CEFETs  e  de 

CEFETs em universidades tecnológicas. Nos diferentes projetos analisados verificou-se que 

as instituições justificam as solicitações de mudança, tendo como premissa básica a conquista 

de  mais  autonomia.  O  PL  4.183/04  (propõe  a  criação  da  UTFPR)  foi  protocolado  em 

28/09/2004,  antes  da  publicação  do  Decreto  5.224/05  de  01/10/2004,  buscou  assegurar 

autonomia130 aos  CEFETs.  A  análise  da  transformação  do  CEFET-PR,  em universidades 

tecnológicas demonstrou que,  mais do que assegurar autonomia, a transformação reforçou 

(reforça) e/ou manteve (mantém) a diferenciação entre as instituições. A pesquisa revelou 

ainda o interesse de o CEFET-PR manter o status e a posição de vanguarda frente aos demais 

CEFETs.

Ao manter esta posição de vanguarda, o CEFET-PR articula seus interesses com a 

agenda polícia de expansão da educação superior brasileira, mantendo-se a perspectiva de 

desenvolvimento  desigual  e  combinado.  A  criação  de  universidades  tecnológicas,  ao 

130 “Os  Centros  Federais  de  Educação  Tecnológica  -  CEFET,  criados  mediante  transformação  das  Escolas 
Técnicas Federais e Escolas Agrotécnicas Federais, nos termos das Leis nos 6.545, de 30 de junho de 1978; 
7.863, de 31 de outubro de 1989, 8.711, de 28 de setembro de 1993 e 8.948, de 8 de dezembro de 1994, 
constituem  -se  em  autarquias  federais,  vinculadas  ao  Ministério  da  Educação,  detentoras  de  autonomia 
administrativa, patrimonial, financeira, didáticopedagógica e disciplinar” (BRASIL, MEC, Decreto 5.224/05, 
Artigo 1º, grifo meu).
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desencadear  um  redimensionamento  na  estrutura  interna  das  instituições  e  assegurar  ou 

possibilitar  a  conquista  se  status  diferenciado,  reafirma  a  diversificação  e  diferenciação 

institucional, confirmando uma nova institucionalidade para o ensino superior brasileiro.

A  análise  realizada  revelou  ainda  o  desenvolvimento  e  a  expansão  do  ensino 

superior brasileiro processando-se nessa lógica desigual e combinada. Um limite imposto para 

as políticas públicas articula-se ao processo de reforma do Estado, particularmente no tocante 

ao financiamento e a desobrigação ascendente na manutenção das instituições públicas e o 

financiamento  progressivo  das  instituições  privadas.  O  Estado  propõe  diretrizes  para 

assegurar o crescimento do ensino médio, dos cursos pós-médios, do ensino superior – e da 

educação tecnológica mais especificamente –, sem assegurar, em contrapartida, os recursos 

para que as instituições garantam sua autonomia, são “forçadas” a aderirem aos modelos de 

financiamento propostos que, ao contrário de assegurarem um desenvolvimento equivalente 

para as instituições, as mantêm na lógica desigual e combinada. 

Constatou-se  que  um dos  contrapontos  à  formação que  atende  à  lógica  acima 

descrita, faz-se pela implantação de uma educação que possa atender aos interesses da classe 

trabalhadora e que, efetivamente, contribua com a formação do cidadão para a emancipação. 

Para isto deve-se abolir a idéia posta pela teoria do capital humano – que se constituiu na 

sociedade  liberal  –,  e  entender  o  trabalho  como  princípio  educativo,  e  não  como  mera 

adaptação  à  organização  produtiva.  Assim  compreendendo,  afere-se  a  formação  humana 

como direito e não como um bem mercantilizável e, neste sentido, abre-se a possibilidade para 

que a escola rompa com a idéia de uma formação fragmentada e assuma a formação unitária 

– que rompa com o espontaneísmo e avance para além do senso comum.

Ao se  analisar  o  processo  de  criação  de  universidades  tecnológicas  no  Brasil, 

verificou-se que impera a concepção de que a formação do trabalhador é considerada como 

mola  propulsora  para  o  desenvolvimento  da  sociedade.  Dessa  forma,  defende-se  que  o 

conhecimento, na sociedade capitalista, se converte em força produtiva e, por esta razão, é 

apropriado e  concebido  como propriedade  privada.  Por  outro  lado,  analisando as  críticas 

empreendidas a este modelo de desenvolvimento, constatou-se que a lógica do mercado acaba 

por  delinear  os  contornos  para  as  qualificações  a  ela  “necessárias”.  E,  neste  sentido, 

desencadeia um processo de diversificação e diferenciação institucional, como analisado por 

Sguissardi  (2000b).  As  escolas  técnicas  e  agrotécnicas,  os  CEFETs  e  a  universidade 

tecnológica existentes no país, independente de pertencerem, todas elas ao mesmo grupo de 

instituições  federais  de  educação  tecnológica,  mantêm  uma  diferenciação institucional, 
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reforçada pela  diversificação nas fontes de financiamento, o que naturaliza as políticas em 

curso. 

Essa diferenciação mantém a diversidade e a flexibilidade das instituições, sejam 

elas públicas ou privadas. Logo, o processo de cefetização das escolas técnicas e agrotécnicas 

não  acabou  com  a  diferença  existente  entre  as  instituições;  ao  contrário,  descortinou  as 

diferenças existentes, antes camufladas pelas denominações e “possíveis” especificidades nas 

áreas de conhecimento. Uma escola agrotécnica, que possuía apenas um curso técnico, em 

uma área específica, e uma escola técnica com cursos em diferentes áreas, se transformaram 

em CEFETs, equiparando-se, legalmente, aos CEFETs já existentes. Essa equiparação que se 

dá, via legislação, não se efetiva de fato, visto que não é assegurado o necessário respaldo 

financeiro pelo Estado. Assim, mantém-se a lógica de uma expansão desigual e combinada. 

Mantém-se  a  diversificação  e  diferenciação,  mesmo  que  estas  instituições,  pela  lei,  se 

equipararam constituindo-se a rede de educação tecnológica.

Percebe-se aí um fato a se destacar; Buscando minimizar as diferenças existentes – 

no caso das instituições menores – e buscando manter o status que possuíam anteriormente, 

os CEFETs recém criados e os CEFETs mais tradicionais passam a buscar outras vias de 

financiamento, por meio de convênios e venda de serviços. Vale ressaltar que esta não é uma 

particularidade das  instituições  tecnológicas.  As instituições  superiores públicas,  de  modo 

geral, inclusive as universidades mais tradicionais, passam a vender serviços e cursos como 

uma  forma  de  auto-financiamento,  em  consonância  com  a  política  de  progressiva 

desobrigação do Estado do financiamento da educação superior no país. Este processo de 

auto-financiamento passou a ser uníssono nas instituições tecnológicas, e, mesmo ocorrendo 

nas universidades tradicionais, encontrou ali uma resistência maior. Pôde-se perceber que o 

reflexo das políticas de desobrigação do Estado (e  neste  contexto se  insere  a criação das 

fundações de apoio), nas instituições federais de educação tecnológica, acabaram por enfatizar 

a atuação destas instituições na área do ensino, deixando de lado duas pontas da corrente – a 

pesquisa e a extensão. Mesmo tendo sido assegurada, inicialmente, pela Constituição de 1988 

e, depois, pela LDB 9.394/96,  a expansão do ensino superior brasileiro e, de forma mais 

específica, a expansão do ensino superior nas instituições tecnológicas, efetivou-se (efetiva-

se), sem a consonância no tripé ensino, pesquisa, extensão.

Na perspectiva de análise adotada neste estudo, tem-se então a expansão do ensino 

superior e não da educação superior, pois mesmo as expressões ensino e educação superiores 

sendo adotadas comumente como sinônimas, na literatura e na legislação específicas na área, 

considera-se,  aqui,  como  instituições  de  educação superior  aquelas  que  mantêm  suas 
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atividades  calcadas  no  tripé  acima  mencionado.  Por  outro  lado,  caracterizou-se  como 

instituições de  ensino superior aquelas que mantêm apenas o ensino. É importante destacar 

que, no Ante-Projeto de Lei da Reforma da Educação Superior, tem-se a expressão ensino a 

referenciar as instituições, e educação a referenciar o nível. Verificou-se que, na legislação, e 

em documentos oficiais, por vezes se utiliza a expressão  ensino superior e em outras vezes 

educação superior, como ocorreu, por exemplo, nos censos de 1999 e 2003, divulgados pelo 

INEP. Nesta direção o estudo identificou a utilização – indevida – das expressões educação e 

ensino, como sinônimas. 

Ao aderirem a  um modelo de expansão que prima pelo ensino,  as instituições 

acabaram  buscando  uma  diversificação  cada  vez  maior  de  cursos,  justificada  pela 

“emergência” de um mercado em “expansão’. Neste sentido, duas áreas estão na vanguarda: 

turismo e informática. Acredita-se, pela análise documental realizada, que variados fatores 

interferiram, nesse percurso, destacando-se a lógica da política de diversificação. A existência 

de laboratórios de informática, em um caso, e “dispensa” dos laboratórios, no outro caso, 

enfatizou, sobretudo, a flexibilização da oferta. No entanto, tem-se a emergência na formação 

em duplo aspecto:  emergência  em cursos mais rápidos,  de curta duração; emergência em 

cursos  diversificados,  que  superestimam  a  informação,  em  detrimento  do  conhecimento 

historicamente produzido nas universidades.

Este modelo de ensino flexível,  comercial,  imediatista, centrado na formação por 

competências,  encontra  respaldo  na  legislação,  e  entre  intelectuais  cujas  presenças  foram 

significativas  na  defesa  da  organicidade  das  mudanças  e  representaram  um  marco  no 

redimensionamento:  do  ensino  superior,  citando  Eunice  Durhan;  e  da  educação  básica, 

citando Guiomar Namo de Melo. As publicações do NUPES/USP, do qual Durhan é um dos 

expoentes,  anunciam  –  e  fundamentam  –  a  agenda  da  reforma  da  educação  superior, 

defendendo a lógica da avaliação institucional, a diversificação nas fontes de financiamento 

para além das verbas públicas,  reforçando a  diferenciação institucional.  “O NUPES foi  o 

principal ator na produção das novas faces da educação superior no Brasil no fim do século 

XX” (SILVA JÚNIOR, 2005, p. 83). Longe de cair no personalismo heróico da historiografia 

brasileira,  a  referência  a  estes  nomes  é  emblemática  para  aferir-se  a  legitimação  de  um 

movimento  de  expansão  nestes  níveis  de  ensino.  A  difusão  da  idéia  de  competências  e 

habilidades a  serem desenvolvidas em um ensino médio “para  a  vida”  chegou ao ensino 

superior com as políticas de  certificação de competências que ganharam espaço amplo na 

certificação de profissionais que atuam na educação, como verificou-se com a Fundação Luiz 

Eduardo Magalhães (FLEM), na Bahia.
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Nessa mesma lógica da  certificação encontram-se as universidades corporativas 

que trazem consigo a idéia de que, para um mundo globalizado, a formação também deve ter 

este caráter e romper as fronteiras que a cerceiam. Percebeu-se que as empresas ampliaram 

internamente  a  antiga  concepção  de  treinamento  e  desenvolvimento  que  possuíam  e 

assumiram um paradigma alternativo de formação de pessoal. Considerando que as empresas 

buscam ampliação crescente dos lucros, a formação de seus quadros tem caráter duplamente 

positivo:  a  formação  de  recursos  humanos  e  a  inserção  no  atendimento  à  demanda  por 

serviços educacionais. Verificou-se que o conhecimento capaz de “agregar valor” segue a 

tendência  do  “mundo  globalizado”.  As  universidades  corporativas,  por  se  ligarem  a 

determinadas  empresas,  dependem do  capital  das  mesmas,  e  por  esta  razão  vinculam-se, 

geralmente, a empresas de grande porte. Conclui-se que a denominação de universidade para 

as  instituições  corporativas  é  indevida,  e  compreendê-las  como  instituições  de  educação 

superior,  equiparando-as  com  as  instituições  ‘tradicionais’,  é  um  equívoco.  No  entanto, 

ignorar  o  crescimento e  a  expansão das  mesmas é  desconhecer  o  caminho trilhado pelas 

empresas  para  adentrarem  em  um  novo  espaço  mercadológico  de  comercialização  do 

conhecimento, assegurando, desta forma, a competitividade, segundo elas, inerente ao século 

XXI.  Compreendeu-se  que  há  uma  acentuação  no  processo  de  mercantilização  que,  se 

efetivamente  implementado,  levará  a  um  redimensionamento  na  estrutura  jurídica  das 

instituições, um elemento a mais a configurar a nova institucionalidade para esse nível de 

ensino. A política de  certificação  compõe a mesma lógica das políticas de valorização dos 

cursos  seqüenciais,  da  especialização,  da  formação  continuada  e,  conseqüentemente,  de 

desvalorização do nível superior. Difundindo-se a necessidade de uma formação contínua, as 

instituições, destacando-se as corporativas, mantêm os mais diversificados cursos a fim de 

manterem o profissional em uma situação de aprendizagem permanente.

No bojo destas mudanças que se processam nas instituições, voltadas para uma 

formação flexível, inserem-se as ações políticas para a expansão do ensino superior, que por 

sua  vez  se  vinculam  à  mesma  lógica  de  expansão  e  redimensionamento  da  educação 

profissional. Elas se firmam nas bases em que se assentam o trabalho e as demandas pela 

qualificação do trabalhador. Neste sentido, as instituições federais de educação tecnológica 

assumem um papel de destaque na consumação dessas políticas. Inicialmente por atuarem 

com  diferentes  níveis  e  modalidades  de  ensino,  e,  consequentemente,  por  terem:  dupla 

vinculação institucional (SEMTEC, em função do ensino médio e técnico e SESU, em função 

dos cursos superiores), até 2004; e tripla vinculação atual, (SEB, em função do ensino médio; 

SETEC, em função dos cursos técnicos e tecnológicos; e SESU, em função das licenciaturas). 
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Esta vinculação a diferentes secretarias do MEC assegurou (assegura) a estas instituições um 

papel de barganha política por todo o MEC e o acesso a diferentes instâncias regimentais. 

Neste sentido, a rede CEFET  tornou-se um campo profícuo na implementação de diferentes 

reformas propostas,  para  a  educação,  pelo  Estado.  A contrapartida  à  defesa  das  políticas 

governamentais pode ser confirmada pelos índices que demonstram a expansão de cursos, 

matrículas,  concluintes,  servidores  administrativos,  docentes,  estrutura  física,  nestas 

instituições.

Tendo assumido, assim, um papel importante na implementação das reformas da 

educação profissional  e do ensino superior (vale salientar que a adesão às políticas passa 

também pelo financiamento destas instituições), o espaço assegurado às instituições federais 

de  educação  tecnológica  na  implementação  das  políticas  educacionais  desencadeou  um 

movimento interno nessas instituições na busca de novos campos de atuação. Neste sentido, 

dá-se sua a inserção no ensino superior, assegurada pela cefetização e pela autorização para as 

escolas  agrotécnicas  e  técnica  federais  ministrarem  cursos  de  tecnologia.  A  oferta  de 

licenciaturas compõe, com os demais cursos, um universo de possibilidades em diferentes 

níveis: ensino médio, técnico, integrado, concomitante, pós-médio, tecnológico, licenciaturas, 

pós-graduação e na modalidade educação de jovens e adultos.  Os cursos de formação de 

professores, nas diferentes modalidades apresentadas neste estudo, seqüencial, licenciaturas, 

formação pedagógica, e a crescente demanda a eles, comprovaram ser este um filão financeiro 

interessante. Por serem cursos que nada exige em termos de investimento, como laboratórios, 

por exemplo, são cursos ministrados, quando pagos, com mensalidades inferiores aos demais 

cursos e acabam por comporem as novas fontes de financiamento nas instituições, conforme 

verificou-se com os cursos de formação pedagógica no CEFET-PR.

Mas  não  só  às  políticas  educacionais  devem  ser  atribuídos  os  “méritos”  da 

implementação  das  reformas.  Há  um  movimento  interno  nas  instituições  de  adesão  –  e 

também de resistência, por parte de alguns grupos – que possibilitou, e possibilita, no caso do 

CEFET-PR, uma maior agilidade interna na implantação. Este movimento interno no CEFET-

PR,  bem  como  as  possibilidades  por  ele  abertas,  pôde  ser  comprovado  nas  entrevistas 

realizadas:  12  dentre  os  14  entrevistados  apontaram  a  estruturação  interna  como  uma 

“preparação”,  um elemento  importante  na  transformação  em universidade  tecnológica.  A 

análise documental  e de  conteúdo  realizada permitiu perceber os nexos que constituem o 

objeto desta pesquisa e compreender o movimento interno nas instituições como um elemento 

importante  a  ser considerado,  no processo de mudança nas instituições –  e não apenas a 

legislação “favorável”. Destaca-se aqui que a  análise de conteúdo desvelou também que a 
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tramitação de projetos de leis, na Câmara dos Deputados, mesmo versando sobre o mesmo 

tema, desenvolve-se em ordem e “velocidade” próprias, em conformidade com interesses e 

lobby diversos. Também permitiu evidenciar o desperdício de tempo na tramitação de projetos 

de leis que, após relatórios e aprovação – entre as diferentes comissões internas da Câmara –, 

são arquivados por já terem sido contemplados pela aprovação de outras leis que ao mesmo 

assunto se referiam.  

As  mudanças  internas  empreendidas,  constituídas  e  constituintes  da e  pela 

legislação,  asseguram que  está  constituindo-se uma nova institucionalidade  para  o  ensino 

superior. As reformas da educação superior e profissional devem ser inseridas em uma mesma 

lógica. Elas desencadearam mudanças substantivas na organização interna das instituições – 

desde a estrutura curricular, passando pela avaliação, chegando ao financiamento e gestão. 

Mudam-se os caminhos a serem trilhados, os interesses, a normatização, tem-se uma nova 

institucionalidade.

Com essa nova institucionalidade tem-se o ensino “por si mesmo”, sem a essência 

de  uma  formação  ampla  e  unitária,  sem  a  vinculação,  necessária,  com  a  pesquisa  e  a 

extensão. Constrói-se uma “moldura” para as “novas” instituições, que levam à legitimação 

de um modelo de formação adequado à sociedade emergente, e “exige” uma posição política 

institucional mais ágil, transparente e eficaz. Expressões como flexibilidade e adaptabilidade 

são determinantes nesta nova institucionalidade, que buscará adequar-se aos interesses dos 

potenciais clientes a serem atendidos. O conceito de formação é “inovado” por experiências 

diversificadas,  dentre  elas,  a  vinculação  da  formação  com o  mundo  do  trabalho,  com o 

processo de transferência de tecnologia, com a formação para as competências.

Percebeu-se  ainda  que  o  Plano de  Expansão  para  a  Educação Profissional,  o 

Ante-Projeto  de  Reforma  da  Educação  Superior  e  o  PROEJA são  emblemáticos  para  se 

comprovar que as análises a serem empreendidas sobre as instituições federais de educação 

tecnológica, sejam elas escola técnica, agrotécnica, CEFET, universidade tecnológica devem 

transitar em dois campos, quais sejam, o da educação profissional e o da superior. A análise 

da reforma da educação profissional fez-se necessária para a compreensão do ensino superior.

Essa nova articulação na agenda educacional brasileira reflete as transformações 

na estrutura societal e as forças hegemônicas que continuam se mantendo. As instituições não 

possuem projetos pedagógicos para moverem e justificarem suas ações, a flexibilidade nos 

cursos e currículos é entendida também como flexibilidade nas ações e nos projetos. E, como 

demonstrado, os CEFETs passavam a ministrarem cursos tecnológicos mantendo a mesma 

estrutura de avaliação do ensino médio. Com a profissionalização fracassada no nível médio, 
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com LDB 5.692/71 verificou-se, como disse CUNHA (2005), a impossibilidade de diminuir a 

demanda para o ensino superior, pelo “desvio para o mercado de trabalho de uma parcela 

significativa de candidatos potenciais, via ensino de 2º grau” (p. 207), a solução foi ampliar a 

demanda com a oferta de cursos de curta duração. No entanto esses cursos tinham, naquele 

momento, mais baixo valor econômico e simbólico. Verificou-se que, no redimensionamento 

do ensino superior proposto, a partir da década de 1990, rompeu-se com a idéia de que os 

cursos de curta duração são inferiores, de baixo valor econômico e simbólico. 

Comprovou-se esta idéia ao se verificar, em primeiro lugar, que o carro chefe na 

implementação desses cursos foi a rede federal de educação tecnológica, e as instituições que 

a compõem sofreram severas críticas dos órgãos governamentais por serem instituições de 

alto valor na relação custo/aluno de ensino médio, mas, por outro lado, instituições com ótima 

estrutura física,  equipamentos,  recursos humanos,  professores qualificados – semelhante à 

universidades – assim, afere-se que os alunos nestas instituições teriam as mesmas condições 

para freqüentarem seus cursos, que os alunos nas universidades que, como estas últimas, são 

instituições tradicionais na educação brasileira. Ficava então pra ser resolvido o outro aspecto 

negativo apontado nos cursos de curta duração – não possuírem o status de um curso superior. 

Tem-se então um segundo aspecto, foi  outorgado aos cursos de curta duração o  status  de 

curso superior, com a possibilidade de prosseguimento dos estudos na pós-graduação. Logo, 

este  segundo aspecto tem importância redobrada:  assegura o  status e  permite  a formação 

continuada – presente também nas agendas governamentais. Por fim, acentua-se um terceiro 

aspecto na desvalorização dos cursos de curta duração a ser corrigida: a nomenclatura, que 

por  si  só se auto-desvalorizava –  curta  duração.  No caso das licenciaturas,  por  exemplo, 

ficava a idéia de que o professor, por não conseguir concluir uma licenciatura plena, concluía 

apenas parte dela. Neste caso, nada melhor que unir a necessidade de um novo nome para 

esses  cursos,  com  a  emergência do  mundo  moderno  no  qual  a  tecnologia  tornou-se 

fundamental e os novos cursos passam a ser denominados de  cursos tecnológicos  ou  de 

tecnologia.  Sem  que  se  questione  a  produção  ou  o  consumo  do  conhecimento,  das 

tecnologias, ou a massificação e aligeiramento nos cursos, difunde-se a idéia de o profissional 

egresso, o  tecnólogo, ser um profissional apto a responder às situações emergentes no novo 

século.

Os  CEFETs  assumiram  um  papel  preponderante  neste  modelo  de  reforma 

pensado para o ensino superior. As críticas ao modelo “caro e caótico” de ensino médio, 

foram substituídas por elogios ao modelo tecnológico “barato e inovador”. Mas um modelo 

reducionista  (LIMA  FILHO,  2005),  reduz-se  a  sociedade  ao  segmento  empresarial  e  a 
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educação à dimensão instrumental. E, de CEFETs a universidades tecnológicas, a estrutura se 

mantém compondo a reforma da educação profissional,  do ensino superior, do Estado. E, 

neste  (re)  arranjo,  formação,  gestão,  financiamento,  diversificação,  diferenciação, 

privatização, vinculação jurídica, e um vastíssimo aparato legal nos possibilitou ultimar que 

está se constituindo uma nova institucionalidade para o ensino superior brasileiro.
E um fato novo se viu
Que a todos admirava:
O que o operário dizia

Outro operário escutava.
E foi assim que o operário
Do edifício em construção

Que sempre dizia sim
Começou a dizer não.

E aprendeu a notar coisas
A que não dava atenção:

[...]
E o operário disse: Não!
E o operário fez-se forte

Na sua resolução.
Vinícius de Morais
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ANEXOS



ANEXO 1

DECRETO Nº 2.208, DE 17 DE ABRIL DE 1997.

Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 42 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inciso IV, da Constituição,

D E C R E T A:
Art. 1º A Educação profissional tem por objetivos:

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;

II  -  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  trabalho  em  seus  conhecimentos 
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.

Art. 2º A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino 
regular ou em modalidades que contemplem estratégias de educação continuada, podendo ser 
realizada em escolas do ensino regular, em instituições especializadas ou nos ambientes de 
trabalho.

Art. 3º A educação profissional compreende os seguintes níveis:

I  -  básico:  destinado  à  qualificação  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.

Art. 4º A educação profissional de nível básico é modalidade de educação não-
formal e duração variável, destinada a proporcionar ao cidadão trabalhador conhecimentos 
que lhe permitam reprofissionalizar-se, qualificar-se e atualizar-se para o exercício de funções 
demandadas  pelo  mundo  do  trabalho,  compatíveis  com  a  complexidade  tecnológica  do 
trabalho, o seu grau de conhecimento técnico e o nível de escolaridade do aluno, não estando 
sujeita à regulamentação curricular.
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§1º  As  instituições  federais  e  as  instituições  públicas  e  privadas  sem  fins 
lucrativos, apoiadas financeiramente pelo Poder Público, que ministram educação profissional 
deverão, obrigatoriamente, oferecer cursos profissionais de nível básico em sua programação, 
abertos a alunos das redes públicas e privadas de educação básica, assim como a trabalhadores 
com qualquer nível de escolaridade.

§2º Aos que concluírem os cursos de educação profissional de nível básico será 
conferido certificado de qualificação profissional.

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.

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.

II - 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, 
elejam disciplinas,  conteúdos,  habilidades  e  competências  específicas  da  sua  organização 
curricular.

§1º  Poderão  ser  implantados  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.

Art.  8º  Os currículos  do ensino técnico serão estruturados em disciplinas,  que 
poderão ser agrupadas sob a forma de módulos.
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§1º No caso de o currículo estar organizado em módulos, estes poderão ter caráter 
de  terminalidade  para  efeito  de  qualificação  profissional,  dando  direito,  neste  caso,  a 
certificado de qualificação profissional.

§2º Poderá haver aproveitamento de estudos de disciplinas ou módulos cursados 
em habilitação específica para obtenção de habilitação diversa.

§3º Nos currículos organizados em módulos, para obtenção de habilitação, estes 
poderão  ser  cursados  em  diferentes  instituições  credenciadas  pelos  sistemas  federal  e 
estaduais, desde que o prazo entre a conclusão do primeiro e do último módulo não exceda 
cinco anos.

§4º O estabelecimento de ensino que conferiu o último certificado de qualificação 
profissional  expedirá  o  diploma  de  técnico  de  nível  médio,  na  habilitação  profissional 
correspondente aos  módulos  cursados,  desde que o interessado apresente  o  certificado de 
conclusão do ensino médio.

Art.9º  As  disciplinas  do  currículo  do  ensino  técnico  serão  ministradas  por 
professores,  instrutores  e  monitores  selecionados,  principalmente,  em  função  de  sua 
experiência profissional, que deverão ser preparados para o magistério, previamente ou em 
serviço, através de cursos regulares de licenciatura ou de programas especiais de formação 
pedagógica.

Parágrafo Único. Os programas especiais de formação pedagógica a que se refere 
o caput serão disciplinados em ato do Ministro de Estado da Educação e do Desporto, ouvido 
o Conselho Nacional de Educação.

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.

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.

Art. 12 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 17 de abril de 1997, 176º da Independência e 109º da República

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
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ANEXO 2

PROJETO DE LEI Nº 4.183-E, DE 2004

Dispõe  sobre  a  transformação  do  Centro  Federal  de 
Educação  Tecnológica  do  Paraná  em  Universidade 
Tecnológica  Federal   do   Paraná  e  dá   outras 
providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º Fica criada a Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, 
nos termos do parágrafo único do art. 52 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com 
natureza  jurídica  de  autarquia,  mediante  transformação  do  Centro  Federal  de  Educação 
Tecnológica do Paraná, organizado sob a forma de Centro Federal de Educação Tecnológica 
pela Lei nº 6.545, de 30 de junho de 1978.

Parágrafo único. A UTFPR é vinculada ao Ministério da Educação, tem sede e 
foro na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, e detém autonomia administrativa, patrimonial, 
financeira, didático-pedagógica e disciplinar.

Art. 2º A UTFPR reger-se-á  pelos  seguintes princípios:

I  -  ênfase  na  formação  de  recursos  humanos,  no  âmbito  da  educação 
tecnológica,  nos  diferentes  níveis  e  modalidades  de  ensino,  para  os  diversos  setores  da 
economia,  envolvidos nas  práticas tecnológicas e  na vivência  com os  problemas reais  da 
sociedade, voltados, notadamente, para o desenvolvimento socioeconômico local e regional;

II - valorização de lideranças, estimulando a promoção social e a formação de 
cidadãos com espírito crítico e empreendedor;

III – vinculação estreita com a tecnologia, destinada à construção da cidadania, 
da democracia e da vida ativa de criação e produção solidárias;

IV - desenvolvimento de cultura que estimule as funções do pensar e do fazer, 
associando-as às atividades de ensino, pesquisa e extensão;

V - integração da geração,  disseminação e utilização do conhecimento para 
estimular o desenvolvimento socioeconômico local e regional;

VI  -  aproximação  dos  avanços  científicos  e  tecnológicos  com  o  cidadão-
trabalhador, para enfrentar a realidade socioeconômica em que se encontra;

VII - organização descentralizada mediante a possibilidade de implantação de 
diversos campi, inserindo-se na realidade regional, oferecendo suas contribuições e serviços 
resultantes do trabalho de ensino, da pesquisa aplicada e extensão;
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VIII  -  articulação  e  integração  verticalizada  entre  os  diferentes  níveis  e 
modalidades de ensino e integração horizontal com o setor produtivo e os segmentos sociais, 
promovendo oportunidades para a educação continuada;

IX  -  organização  dinâmica  e  flexível,  com  enfoque  interdisciplinar, 
privilegiando  o  diálogo  permanente  com  a  realidade  local  e  regional,  sem  abdicar  dos 
aprofundamentos científicos e tecnológicos; e

X - maximização quanto ao aproveitamento dos recursos humanos e uso da 
infra-estrutura existente pelos diferentes níveis e modalidades de ensino.

Art. 3º A UTFPR tem por finalidade:

I  -  desenvolver  a  educação  tecnológica,  entendida  como  uma  dimensão 
essencial  que  ultrapassa as  aplicações  técnicas,  interpretando a  tecnologia  como processo 
educativo e investigativo para gerá-la e adaptá-la  às peculiaridades  regionais;

II - aplicar a tecnologia compreendida como ciência do trabalho produtivo e o 
trabalho como categoria de saber e produção; e

III - pesquisar soluções tecnológicas e desenvolver mecanismos de gestão da 
tecnologia, visando a identificar alternativas inovadoras para resoluções de problemas sociais 
nos âmbitos local e regional.

Art. 4º A UTFPR tem os seguintes objetivos:

I - ministrar em nível de educação superior:

a) cursos de graduação e pós-graduação, visando à formação de profissionais 
para as diferentes áreas da educação tecnológica; e

b)  cursos  de  licenciatura,  bem   como  programas  especiais  de  formação 
pedagógica,  com vistas na formação de professores e especialistas para as disciplinas nos 
vários níveis e modalidades de ensino de acordo com as demandas de âmbito local e regional;

II  -  ministrar  cursos  técnicos  prioritariamente  integrados  ao  ensino  médio, 
visando à formação de cidadãos tecnicamente capacitados, verificadas as demandas de âmbito 
local e regional;

III - oferecer educação continuada, por diferentes mecanismos, objetivando a 
capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os 
níveis de ensino, nas áreas da educação tecnológica;

IV -  realizar  pesquisas,  estimulando atividades  criadoras  e  estendendo seus 
benefícios  à  comunidade,  promovendo  desenvolvimento  tecnológico,  social,  econômico, 
cultural, político, ambiental; e

V  -  desenvolver  atividades  de  extensão  de  acordo  com  os  princípios  e 
finalidades da educação tecnológica, em articulação com o setor produtivo e os segmentos 
sociais. 

Art. 5º A UTFPR, observado o princípio de indissociabilidade entre o ensino, 
pesquisa aplicada e extensão, organizará sua estrutura e forma de funcionamento, nos termos 
desta Lei e das normas legais pertinentes.

Parágrafo  único.  Enquanto  não  for  aprovado  o  estatuto  e  o  regimento  da 
UTFPR,  será  ela  regida  pelo  estatuto  e  pelo  regimento  do  Centro  Federal  de  Educação 
Tecnológica do Paraná, no que couber, e pela legislação federal de ensino.
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Art.  6º  Passam  a  integrar  a  UTFPR,  sem  solução  de  continuidade, 
independentemente  de qualquer  formalidade,  as unidades do Centro Federal  de Educação 
Tecnológica do Paraná com os respectivos cursos, de todos os níveis, atualmente ministrados.

Parágrafo  único.  Os  alunos  regularmente  matriculados  nos  cursos  ora 
transferidos passam igualmente a integrar o corpo discente da UTFPR, independentemente de 
adaptação ou qualquer outra exigência formal.

Art.  7º  Ficam  redistribuídos  para  a  UTFPR  todos  os  cargos  e  funções, 
ocupados  e  vagos,  pertencentes  ao  Quadro  de  Pessoal  do  Centro  Federal  de  Educação 
Tecnológica do Paraná.

Art. 8º Os cargos de Diretor e Vice-Diretor do Centro Federal de Educação 
Tecnológica do Paraná ficam transformados nos cargos de Reitor e Vice-Reitor da UTFPR.

Parágrafo único. Fica  criado um cargo de Direção, CD-1, destinado ao Reitor 
da UTFPR. 

Art. 9º A administração superior da UTFPR será exercida pelo Reitor e pelo 
Conselho Universitário, no âmbito de suas respectivas competências.

§  1º  A Presidência  do Conselho Universitário  será  exercida  pelo Reitor  da 
UTFPR.

§ 2º O Vice-Reitor substituirá o Reitor em suas faltas ou impedimentos legais 
ou temporários.

§ 3º O estatuto da UTFPR disporá sobre a composição e as competências do 
Conselho Universitário, de acordo com a legislação pertinente.

Art. 10. O patrimônio da UTFPR será constituído:

I  -  pelos  bens  e  direitos  que  integram o  patrimônio  do  Centro  Federal  de 
Educação Tecnológica do Paraná, os quais ficam automaticamente transferidos, sem reservas 
ou condições, à UTFPR;

II - pelos bens e direitos que vier a adquirir;

III - pelas doações ou legados que receber; e

IV - por incorporações que resultem de serviços realizados pela UTFPR.

Parágrafo único. Os bens e direitos da UTFPR serão utilizados ou aplicados, 
exclusivamente, para a consecução de seus objetivos, não podendo ser alienados a não ser nos 
casos e condições permitidos em lei.

Art. 11. Os recursos financeiros da UTFPR serão provenientes de:

I - dotações consignadas no Orçamento Geral da União, créditos especiais e 
transferências e repasses, que lhes forem conferidos;

II - auxílios e subvenções que lhes venham a ser feitos ou concedidos pela 
União, Estados e Municípios ou por quaisquer entidades, públicas ou privadas;

III - recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com 
entidades e organismos nacionais e internacionais;

IV - resultados de operações de crédito e juros bancários, nos termos da lei;

V - receitas eventuais a título de retribuição por serviços de qualquer natureza 
prestados a terceiros; e
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VI  -  saldo  de  exercícios  anteriores,  observado  o  disposto  na  legislação 
específica.

Art. 12. As dotações orçamentárias necessárias ao atendimento dos encargos 
decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta do orçamento aprovado para o Centro 
Federal  de  Educação Tecnológica  do  Paraná,  neste  exercício,  ficando o  Poder  Executivo 
autorizado a transferi-las à UTFPR.

Art. 13. Enquanto não se efetivar a implantação da estrutura organizacional da 
UTFPR, os cargos de Reitor e de Vice-Reitor serão providos pro tempore por designação do 
Ministro de Estado da Educação.

Art.  14.  O Poder Executivo aprovará o estatuto da UTFPR, o qual  disporá 
sobre a organização, reorganização, denominação de cargos e funções e funcionamento dos 
órgãos universitários.

Art. 15. O Ministério da Educação tomará as providências necessárias para a 
elaboração do Estatuto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a ser aprovado pela 
instância própria.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 

Deputado ANTONIO CARLOS BISCAIA

Presidente

Deputado ANTONIO CARLOS MAGALHÃES NETO

Relator
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ANEXO 3

Lei nº 11.184, de 07 de Outubro de 2005

Dispõe  sobre  a  transformação  do  Centro  Federal  de  Educação 
Tecnológica  do  Paraná  em  Universidade  Tecnológica  Federal  do 
Paraná e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei

Art. 1º Fica criada a Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, nos termos do 
parágrafo único do art. 52 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, com natureza jurídica 
de autarquia, mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, 
organizado sob a forma de Centro Federal de Educação Tecnológica pela Lei nº 6.545, de 30 
de junho de 1878.

Parágrafo único. A UTFPR é vinculada ao Ministério da Educação, tem sede e foro na cidade 
de Curitiba,  Estado do Paraná,  e  detém autonomia administrativa,  patrimonial,  financeira, 
didático-pedagógica e disciplinar. 

Art. 2º A UTFPR reger-se-á pelos seguintes princípios: 

I - ênfase na formação de recursos humanos, no âmbito da educação tecnológica, 
nos  diferentes  níveis  e  modalidades  de  ensino,  para  os  diversos  setores  da  economia, 
envolvidos nas práticas tecnológicas e  na vivência com os problemas reais  da sociedade, 
voltados, notadamente, para o desenvolvimento socioeconômico local e regional;

II  -  valorização de lideranças,  estimulando a promoção social  e a formação de 
cidadãos com espírito crítico e empreendedor; 

III - vinculação estreita com a tecnologia, destinada à construção da cidadania, da 
democracia e da vida ativa de criação e produção solidárias; 

IV - desenvolvimento de cultura que estimule as funções do pensar e do fazer, 
associando-as às atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

V  -  integração  da  geração,  disseminação  e  utilização  do  conhecimento  para 
estimular o desenvolvimento socioeconômico local e regional;

VI  -  aproximação  dos  avanços  científicos  e  tecnológicos  com  o  cidadão-
trabalhador, para enfrentar a realidade socioeconômica em que se encontra;

VII  -  organização  descentralizada  mediante  a  possibilidade  de  implantação  de 
diversos campi, inserindo-se na realidade regional, oferecendo suas contribuições e serviços 
resultantes do trabalho de ensino, da pesquisa aplicada e extensão;

VIII  -  articulação  e  integração  verticalizada  entre  os  diferentes  níveis  e 
modalidades de ensino e integração horizontal com o setor produtivo e os segmentos sociais, 
promovendo oportunidades para a educação continuada;

IX - organização dinâmica e flexível, com enfoque interdisciplinar, privilegiando o 
diálogo  permanente  com a  realidade  local  e  regional,  sem  abdicar  dos  aprofundamentos 
científicos e tecnológicos; e 
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X - maximização quanto ao aproveitamento dos recursos humanos e uso da infra-
estrutura existente pelos diferentes níveis e modalidades de ensino. 

Art. 3º A UTFPR tem por finalidade: 

I - desenvolver a educação tecnológica, entendida como uma dimensão essencial 
que ultrapassa as aplicações técnicas, interpretando a tecnologia como processo educativo e 
investigativo para gerá-la e adaptá-la às peculiaridades regionais; 

II  - aplicar a tecnologia compreendida como ciência do trabalho produtivo e o 
trabalho como categoria de saber e produção; e 

III  -  pesquisar  soluções  tecnológicas  e  desenvolver  mecanismos  de  gestão  da 
tecnologia, visando a identificar alternativas inovadoras para resoluções de problemas sociais 
nos âmbitos local e regional. 

Art. 4º A UTFPR tem os seguintes objetivos: 

I - ministrar em nível de educação superior: 

a) cursos de graduação e pós-graduação, visando à formação de profissionais 
para as diferentes áreas da educação tecnológica; e

b) cursos  de  licenciatura,  bem  como  programas  especiais  de  formação 
pedagógica, com vistas à formação de professores e especialistas para as 
disciplinas nos vários níveis e modalidades de ensino de acordo com as 
demandas de âmbito local e regional;

II - ministrar cursos técnicos prioritariamente integrados ao ensino médio, visando 
à formação de cidadãos tecnicamente capacitados, verificadas as demandas de âmbito local e 
regional;  
III - oferecer educação continuada, por diferentes mecanismos, objetivando a capacitação, o 
aperfeiçoamento,  a  especialização e a  atualização de profissionais,  em todos os níveis  de 
ensino, nas áreas da educação tecnológica; 

IV  -  realizar  pesquisas,  estimulando  atividades  criadoras  e  estendendo  seus 
benefícios  à  comunidade,  promovendo  desenvolvimento  tecnológico,  social,  econômico, 
cultural, político, ambiental; e 

V - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades 
da educação tecnológica, em articulação com o setor produtivo e os segmentos sociais. 

Art.  5º A UTFPR,  observado o  princípio  de  indissociabilidade  entre  o  ensino, 
pesquisa aplicada e extensão, organizará sua estrutura e forma de funcionamento, nos termos 
desta Lei e das normas legais pertinentes. 

Parágrafo único. Enquanto não for aprovado o estatuto e o regimento da UTFPR, 
será ela regida pelo estatuto e pelo regimento do Centro Federal de Educação Tecnológica do 
Paraná, no que couber, e pela legislação federal de ensino. 

Art.  6º Passam  a  integrar  a  UTFPR,  sem  solução  de  continuidade, 
independentemente  de qualquer  formalidade,  as unidades do Centro Federal  de Educação 
Tecnológica do Paraná com os respectivos cursos, de todos os níveis, atualmente ministrados. 

Parágrafo único. Os alunos regularmente matriculados nos cursos ora transferidos 
passam igualmente a integrar o corpo discente da UTFPR, independentemente de adaptação 
ou qualquer outra exigência formal.
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Art. 7º Ficam redistribuídos para a UTFPR todos os cargos e funções, ocupados e 
vagos, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Centro Federal de Educação Tecnológica do 
Paraná. 

Art.  8º Os  cargos  de  Diretor  e  Vice-Diretor  do  Centro  Federal  de  Educação 
Tecnológica do Paraná ficam transformados nos cargos de Reitor e Vice-Reitor da UTFPR.

Parágrafo único. Fica criado um cargo de Direção, CD-1, destinado ao Reitor da 
UTFPR. 

Art.  9º A  administração  superior  da  UTFPR  será  exercida  pelo  Reitor  e  pelo 
Conselho Universitário, no âmbito de suas respectivas competências.

§ 1º A Presidência do Conselho Universitário será exercida pelo Reitor da UTFPR.

§ 2º O Vice-Reitor substituirá o Reitor em suas faltas ou impedimentos legais ou 
temporários.  
§  3º  O  estatuto  da  UTFPR disporá  sobre  a  composição  e  as  competências  do  Conselho 
Universitário, de acordo com a legislação pertinente. 

Art. 10. O patrimônio da UTFPR será constituído: 

I - pelos bens e direitos que integram o patrimônio do Centro Federal de Educação 
Tecnológica  do  Paraná,  os  quais  ficam  automaticamente  transferidos,  sem  reservas  ou 
condições, à UTFPR; 

II - pelos bens e direitos que vier a adquirir; 

III - pelas doações ou legados que receber; e 

IV - por incorporações que resultem de serviços realizados pela UTFPR. 

Parágrafo  único.  Os bens  e  direitos  da  UTFPR serão  utilizados  ou  aplicados, 
exclusivamente, para a consecução de seus objetivos, não podendo ser alienados a não ser nos 
casos e condições permitidos em lei. 

Art. 11. Os recursos financeiros da UTFPR serão provenientes de: 

I  -  dotações  consignadas  no  Orçamento  Geral  da  União,  créditos  especiais  e 
transferências e repasses, que lhes forem conferidos; 

II - auxílios e subvenções que lhes venham a ser feitos ou concedidos pela União, 
Estados e Municípios ou por quaisquer entidades, públicas ou privadas; 

III  -  recursos  provenientes  de convênios,  acordos  ou contratos celebrados com 
entidades e organismos nacionais e internacionais;

IV -  resultados  de operações  de crédito  e  juros  bancários,  nos  termos da lei;  
V - receitas eventuais a título de retribuição por serviços de qualquer natureza prestados a 
terceiros; e 

VI - saldo de exercícios anteriores, observado o disposto na legislação específica. 

Art.  12. As  dotações  orçamentárias  necessárias  ao  atendimento  dos  encargos 
decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta do orçamento aprovado para o Centro 
Federal  de  Educação Tecnológica  do  Paraná,  neste  exercício,  ficando o  Poder  Executivo 
autorizado a transferi-las à UTFPR. 

Art.  13. Enquanto não se efetivar  a  implantação da estrutura organizacional  da 
UTFPR, os cargos de Reitor e de Vice-Reitor serão providos pro tempore por designação do 
Ministro de Estado da Educação. 
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Art. 14. O Poder Executivo aprovará o estatuto da UTFPR, o qual disporá sobre a 
organização, reorganização, denominação de cargos e funções e funcionamento dos órgãos 
universitários. 

Art.  15. O  Ministério  da  Educação  tomará  as  providências  necessárias  para  a 
elaboração do estatuto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a ser aprovado pela 
instância própria. 

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 7 de outubro de 2005; 184º da Independência e 117º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Jairo Jorge da Silva 

Paulo Bernardo Silva 

Publicação:
• Diário Oficial da União - Seção 1 - 10/10/2005 , Página 1 (Publicação) 
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ANEXO 4

PORTARIA MEC N. 646/97 DE 14 DE MAIO DE 1997. 

Regulamenta a implantação do disposto nos artigos 39 a 42 da Lei 
Federal  nº  9.394/96  e  no  Decreto  Federal  nº  2.208/97  e  dá  outras 
providências (trata da rede federal de educação tecnológica). 

  O  Ministro  de  Estado  da  Educação  e  do  Desporto,  no  uso  de  suas  atribuições  e 
considerando o disposto nos Art. 39 a 42 e 88 da Lei nº 9394 de 24 de dezembro de 1996, 
bem como o Decreto nº 2.208 de 17 de abril de 1997, resolve: 

Art. 1º - A implantação do disposto nos Art. 39 a 42 da Lei nº 9.394/96 e no Decreto nº 
2.208/97, far-se-á, na rede federal de educação tecnológica, no prazo de até quatro anos. 

§ 1º -  As instituições federais  de educação tecnológica - Escolas Técnicas Federais, 
Escolas Agrotécnicas Federais, Escolas Técnicas das Universidades e Centros Federais de 
Educação Tecnológica - para dar cumprimento ao disposto do caput deste artigo, elaborarão 
um Plano de Implantação, levando em consideração suas condições materiais, financeiras e de 
recursos humanos. 

§  2º  -  Será  constituído  um  Grupo  de  Trabalho,  composto  por  representantes  dos 
Conselhos das Escolas Técnicas Federais - CONDITEC, das Escolas Agrotécnicas Federais - 
CONDAF, das Escolas Técnicas das Universidades Federais - CONDETUF e dos Centros de 
Educação Federais  de Educação Tecnológica -  CONCEFET e da Secretaria  de  Educação 
Média  e  Tecnológica  -  SEMTEC,  com  o  objetivo  de  apoiar,  acompanhar  e  avaliar  a 
implantação da reforma da educação profissional. 

§  3º  -  O Grupo de  Trabalho,  baseado na avaliação  do processo  de implantação da 
reforma, indicará a necessidade de prorrogar o prazo inicial previsto no Plano de cada escola, 
que não poderá ser superior a 01 (um) ano. 

Art. 2º - O Plano de Implantação deverá prever o incremento da matrícula na educação 
profissional, mediante a oferta de: 

I - cursos de nível técnico, desenvolvidos concomitantemente com o ensino médio, para 
alunos oriundos de escolas dos sistemas de ensino; 

II - cursos de nível técnico destinados a egressos de nível médio, por via regular ou 
supletiva; 

III  -  cursos  de  especialização  e  aperfeiçoamento  para  egressos  de  cursos  de  nível 
técnico; 

IV -  cursos de qualificação,  requalificação,  reprofissionalização de jovens,  adultos e 
trabalhadores em geral, com qualquer nível de escolarização. 

Art. 3º - As instituições federais de educação tecnológica ficam autorizadas a manter 
ensino médio, com matrícula independente da educação profissional, oferecendo o máximo de 
50% do total de vagas oferecidas para os cursos regulares em 1997, observando o disposto na 
Lei nº 9394/96. 
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Art. 4º - O plano de implantação a que se refere o Art. 1º deverá prever um incremento 
de vagas em relação às vagas oferecidas em 1997 no ensino regular de, no mínimo, 50% no 
período de até 05 anos. 

§ 1º - O ingresso de novos alunos, a partir do ano letivo de 1998, dar-se-á de acordo 
com disposto no Decreto nº 2.208/97 e nesta Portaria. 

§ 2º - No cálculo do incremento das vagas previsto no caput deste artigo, considerar-se-
á apenas a matrícula no ensino médio e nos cursos mencionados nos incisos I e II deste artigo. 

Art. 5º - Fica assegurado aos alunos das instituições federais de educação tecnológica, 
que  iniciaram seus  cursos  técnicos  no  regime  da  Lei  nº  5.692/71  e  dos  Pareceres  que  a 
regulamentam, inclusive os que ingressaram no ano de 1997, o direito de os concluírem pelo 
regime vigente no seu ingresso ou de optarem pelo regime estabelecido pela Lei nº 9.394/96 e 
Decreto nº 2.208/97. 

Art. 6º - As instituições federais de educação tecnológica que ministram cursos do setor 
agropecuário poderão organizá-los de forma a atender as peculiaridades de sua localização e 
metodologias aplicadas a esse ensino. 

Art.  7º  -  A  oferta  de  cursos  de  nível  técnico  e  de  qualificação,  requalificação  e 
reprofissionalização de jovens, adultos e trabalhadores em geral será feita de acordo com as 
demandas identificadas junto aos setores produtivos, sindicatos de trabalhadores e sindicatos 
patronais, bem como junto a órgãos de desenvolvimento econômico e social dos governos 
estaduais e municipais, dentre outros. 

Art.  8º  -  As  instituições  federais  de  educação  tecnológica,  quando  autorizadas, 
implementarão programas especiais de formação pedagógica para docentes das disciplinas do 
currículo de educação profissional. 

Art. 9º - As instituições federais de educação tecnológica implantarão, em articulação 
com a SEMTEC e com os órgãos de desenvolvimento econômico e social  dos Estados e 
Municípios, mecanismos permanentes de consulta aos setores interessados na formação de 
recursos humanos, objetivando: 

I - identificação de novos perfis de profissionais demandados pelos setores produtivos; 

II - adequação da oferta de cursos às demandas dos setores produtivos. 

Parágrafo  único.  Os  mecanismos  permanentes  deverão  incluir  sistema  de 
acompanhamento de egressos e de estudos de demanda de profissionais. 

Art.  10  -  As  instituições  federais  de  educação  tecnológica  serão  credenciadas, 
mediante  propostas  específicas,  para  certificarem  competências  na  área  da  educação 
profissional.

Art.  11 -  As instituições  federais  de educação tecnológica deverão se  constituir  em 
centros de referência, inclusive com papel relevante na expansão da educação profissional 
conforme previsto no Art. nº 44 da Medida Provisória nº 1.549-29, de 15 de abril de 1997. 

Art. 12 - São mantidos os dispositivos do Parecer nº 45/72, do extinto Conselho Federal 
de  Educação,  bem  como  os  demais  pareceres  que,  baseados  em  sua  doutrina,  criaram 
habilitações profissionais de nível técnico até a definição, pelo Ministério da Educação e do 
Desporto, de novas diretrizes curriculares nacionais. 

Art.  13 -  São mantidas as normas referentes ao estágio supervisionado até  que seja 
regulamentado o Art. 82 da Lei nº 9.394/96. 
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Art.  14  -  As  instituições  de  educação tecnológica  deverão  adaptar  seus  regimentos 
internos, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, ao disposto na Lei nº 9.394/96, no Decreto nº 
2.208/97 e nesta Portaria. 

Art.  15  -  Esta  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação  revogadas  as 
disposições em contrário. 

PAULO RENATO SOUZA
Ministro de Estado da Educação e do Desporto
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ANEXO 5

DECRETO Nº 5.154     DE 23 DE JULHO DE 2004.  

Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, e dá outras providências.

        

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição,

        DECRETA:
        Art. 1o  A educação profissional, prevista no art. 39 da Lei n  o   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.

        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.

        Art. 3º  Os  cursos  e  programas  de  formação  inicial  e  continuada  de  trabalhadores, 
referidos no inciso I do art. 1o, incluídos a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e 
a atualização, em todos os níveis de escolaridade, poderão ser ofertados segundo itinerários 
formativos, objetivando o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social.

        § 1o  Para  fins  do disposto no  caput  considera-se itinerário  formativo o conjunto de 
etapas  que  compõem a  organização  da  educação  profissional  em uma  determinada  área, 
possibilitando o aproveitamento contínuo e articulado dos estudos.

        § 2o  Os cursos mencionados no caput articular-se-ão, preferencialmente, com os cursos 
de educação de jovens e adultos, objetivando a qualificação para o trabalho e a elevação do 
nível  de  escolaridade  do  trabalhador,  o  qual,  após  a  conclusão  com aproveitamento  dos 
referidos cursos, fará jus a certificados de formação inicial ou continuada para o trabalho. 

        Art. 4o  A educação profissional técnica de nível médio, nos termos dispostos no § 2  o   do   
art. 36,  art. 40 e  parágrafo único do art. 41 da Lei n  o   9.394, de 1996  , será desenvolvida de 
forma articulada com o ensino médio, observados:

        I - os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho 
Nacional de Educação;
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        II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; e

        III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico.

        § 1o  A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio 
dar-se-á 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:

        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.

        § 2o  Na hipótese prevista no inciso I do § 1o, a instituição de ensino deverá, observados 
o  inciso I do art. 24 da Lei n  o   9.394, de 1996  , e as diretrizes curriculares nacionais para a 
educação profissional técnica de nível médio, ampliar a carga horária total do curso, a fim de 
assegurar,  simultaneamente,  o cumprimento das finalidades estabelecidas para a  formação 
geral e as condições de preparação para o exercício de profissões técnicas.

        Art. 5o  Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação 
organizar-se-ão, no que concerne aos objetivos, características e duração, de acordo com as 
diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação.

        Art. 6o  Os cursos e programas de educação profissional técnica de nível médio e os 
cursos de educação profissional tecnológica de graduação, quando estruturados e organizados 
em etapas com terminalidade, incluirão saídas intermediárias, que possibilitarão a obtenção de 
certificados de qualificação para o trabalho após sua conclusão com aproveitamento.

        § 1o  Para fins do disposto no caput considera-se etapa com terminalidade a conclusão 
intermediária  de  cursos de  educação profissional  técnica de nível  médio ou de cursos  de 
educação  profissional  tecnológica  de  graduação  que  caracterize  uma  qualificação  para  o 
trabalho, claramente definida e com identidade própria.

        § 2o  As  etapas  com  terminalidade  deverão  estar  articuladas  entre  si,  compondo  os 
itinerários formativos e os respectivos perfis profissionais de conclusão.

        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.

        Parágrafo único.  Para a obtenção do diploma de técnico de nível médio, o aluno deverá 
concluir seus estudos de educação profissional técnica de nível médio e de ensino médio.

        Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

       Art. 9o Revoga-se o Decreto n  o   2.208, de 17 de abril de 1997  .
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Brasília, 23 de julho de 2004; 183º da Independência e 116º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
Este texto não substitui o publicado no D.O.U., Nº 142, de 26 de julho de 2004, Seção 1, 
Páginas de 18.
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ANEXO 6

DECRETO Nº 5.224, DE 1º DE OUTUBRO DE 2004

Dispõe  sobre  a  organização  dos  Centros  Federais  de  Educação 
Tecnológica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  confere  o  art.  84, 
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição,

D E C R E T A :
CAPÍTULO I - DA NATUREZA E DAS FINALIDADES

Art.  1o  Os  Centros  Federais  de  Educação  Tecnológica  -  CEFET,  criados  mediante 
transformação das Escolas Técnicas Federais e Escolas Agrotécnicas Federais, nos termos das 
Leis nos 6.545, de 30 de junho de 1978; 7.863, de 31 de outubro de 1989, 8.711, de 28 de 
setembro de 1993 e 8.948, de 8 de dezembro de 1994, constituem -se em autarquias federais, 
vinculadas ao Ministério da Educação, detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, 
financeira, didáticopedagógica e disciplinar.

§  1o  Os  CEFET  são  instituições  especializadas  na  oferta  de  educação  tecnológica,  nos 
diferentes níveis e modalidades de ensino, com atuação prioritária na área tecnológica.

§ 2o Os CEFET regem -se pelos atos normativos mencionados no caput deste artigo, pelas 
disposições constantes deste Decreto, por seus estatutos e regimentos e pela legislação em 
vigor.

§  3o  Os  CEFET  serão  supervisionados  pela  Secretaria  de  Educação  Profissional  e 
Tecnológica do Ministério da Educação.

Art. 2o Os CEFET têm por finalidade formar e qualificar profissionais no âmbito daeducação 
tecnológica,  nos  diferentes  níveis  e  modalidades  de  ensino,  para  os  diversos  setores  da 
economia, bem como realizar pesquisa aplicada e promover o desenvolvimento tecnológico 
de novos processos, produtos e serviços, em estreita articulação com os setores produtivos e a 
sociedade,  especialmente  de  abrangência  local  e  regional,  oferecendo mecanismos  para  a 
educação continuada.

CAPÍTULO II - DAS CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS

Art.  3o  Os  CEFET,  observada  a  finalidade  definida no  art.  2o  deste  Decreto,  têm como 
características básicas:

I - oferta de educação tecnológica, levando em conta o avanço do conhecimento tecnológico e 
a incorporação crescente de novos métodos e processos de produção e distribuição de bens e 
serviços;

II - atuação prioritária na área tecnológica, nos diversos setores da economia;

III - conjugação, no ensino, da teoria com a prática;

IV - articulação verticalizada e integração da educação tecnológica aos diferentes níveis e 
modalidades de ensino, ao trabalho, à ciência e à tecnologia;

V - oferta de ensino superior de graduação e de pós-graduação na área tecnológica;
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VI - oferta de formação especializada em todos os níveis de ensino, levando em consideração 
as tendências do setor produtivo e do desenvolvimento tecnológico;

VII - realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços;

VIII - desenvolvimento da atividade docente, abrangendo os diferentes níveis e modalidades 
de ensino, observada a qualificação exigida em cada caso;

IX - utilização compartilhada dos laboratórios e dos recursos humanos pelos diferentes níveis 
e modalidades de ensino;

X  -  desenvolvimento  do  processo  educacional  que  favoreça,  de  modo  permanente,  a 
transformação do conhecimento em bens e serviços, em benefício da sociedade;

XI - estrutura organizacional flexível, racional e adequada às suas peculiaridades e objetivos;

XII - integração das ações educacionais com as expectativas da sociedade e as tendências do 
setor produtivo.

Parágrafo único.  Verificado o interesse  social  e  as demandas de âmbito local  e  regional, 
poderá o CEFET, mediante autorização do Ministério da Educação, ofertar os cursos previstos 
no inciso V fora da área tecnológica.

Art. 4o Os CEFET, observadas a finalidade e as características básicas definidas nos arts. 2o e 
3o deste Decreto, têm por objetivos:

I - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, incluídos a iniciação, o 
aperfeiçoamento e a atualização, em todos os níveis e modalidades de ensino;

II - ministrar educação de jovens e adultos, contemplando os princípios e práticas inerentes à 
educação profissional e tecnológica;

III  -  ministrar  ensino  médio,  observada  a  demanda  local  e  regional  e  as  estratégias  de 
articulação com a educação profissional técnica de nível médio;

IV - ministrar educação profissional técnica de nível médio, de forma articulada com o ensino 
médio,  destinada  a  proporcionar  habilitação  profissional  para  os  diferentes  setores  da 
economia;

V - ministrar ensino superior de graduação e de pós-graduação  lato sensu  e  stricto sensu, 
visando à formação de profissionais e especialistas na área tecnológica;

VI  -  ofertar  educação  continuada,  por  diferentes  mecanismos,  visando  à  atualização,  ao 
aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na área tecnológica;

VII  -  ministrar  cursos  de  licenciatura,  bem  como  programas  especiais  de  formação 
pedagógica, nas áreas científica e tecnológica;

VIII - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas 
de forma criativa e estendendo seus benefícios à comunidade;

IX -  estimular  a  produção cultural,  o  empreendedorismo,  o  desenvolvimento  científico  e 
tecnológico e o pensamento reflexivo;

X - estimular e apoiar a geração de trabalho e renda, especialmente a partir de processos de 
autogestão, identificados com os potenciais de desenvolvimento local e regional;

XI - promover a integração com a comunidade, contribuindo para o seu desenvolvimento e 
melhoria da qualidade de vida, mediante ações interativas que concorram para a transferência 
e aprimoramento dos benefícios e conquistas auferidos na atividade acadêmica e na pesquisa 
aplicada.
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CAPÍTULO III - DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Seção Única
Da Estrutura Básica
Art. 5o Os CEFET possuem a seguinte estrutura básica:

I - órgão colegiado: Conselho Diretor;

II - órgãos executivos:

a) Diretoria-Geral;

b) Diretorias de Unidades de Ensino;

c) Diretorias Sistêmicas;

III - órgão de controle: Auditoria Interna.

§  1o  Os  CEFET  contarão  em  sua  estrutura  organizacional  com  até  cinco  Diretorias 
Sistêmicas, constituídas em função das necessidades específicas de cada centro, observando-
se a presença obrigatória da Diretoria de Administração e Planejamento e de pelo menos uma 
Diretoria de Ensino.

§  2o  O CEFET que  se  constituir  de  uma única  unidade  de  ensino  não  contará,  em sua 
estrutura organizacional, com o cargo de Diretor de Unidade de Ensino.

§ 3o O detalhamento da estrutura organizacional de cada CEFET, as competências dos setores 
e as atribuições dos respectivos dirigentes serão estabelecidos no seu estatuto, aprovado pelo 
Ministro de Estado da Educação.

Art. 6o A administração superior de cada CEFET terá como órgão executivo a Diretoria-Geral 
e como órgão deliberativo e consultivo o Conselho Diretor.

Subseção I
Do Conselho Diretor
Art. 7o O Conselho Diretor observará, na sua composição, o princípio da gestão democrática, 
na forma da legislação em vigor, e terá seus membros designados em ato do Ministro de 
Estado da Educação.

§  1o  Os  membros  do  Conselho  Diretor  terão  mandato  de  quatro  anos,  permitida  uma 
recondução para o período imediatamente subseqüente.

§  2o Ocorrendo o afastamento definitivo de qualquer  dos membros do Conselho Diretor, 
assumirá  o  respectivo  suplente,  para  a  complementação  do  mandato  originalmente 
estabelecido.

§ 3o Na hipótese prevista no § 2o, será escolhido novo suplente para a complementação do 
mandato original.

Art. 8o Ao Conselho Diretor compete:

I  -  homologar  a  política  apresentada  para  o  CEFET  pela  Direção-Geral,  nos  planos 
administrativo, econômico-financeiro, de ensino, pesquisa e extensão;

II - submeter à aprovação do Ministro de Estado da Educação o estatuto do CEFET, assim 
como aprovar os seus regulamentos;

III - acompanhar a execução orçamentária anual;
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IV - deliberar sobre valores de contribuições e emolumentos a serem cobrados pelo CEFET, 
em função de serviços prestados, observada a legislação pertinente;

V - autorizar a alienação de bens imóveis e legados, na forma da lei;

VI - apreciar as contas do Diretor-Geral, emitindo parecer conclusivo sobre a propriedade e 
regularidade  dos  registros  contábeis,  dos  fatos  econômicofinanceiros  e  da  execução 
orçamentária da receita e da despesa;

VII - aprovar a concessão de graus, títulos e outras dignidades;

VIII - deflagrar o processo de escolha, pela comunidade escolar, do nome a ser indicado ao 
Ministro de Estado da Educação para o cargo de Diretor-Geral;

IX - deliberar sobre criação de novos cursos, observado o disposto nos art.s 16, 17 e 18 deste 
Decreto;

X  -  autorizar,  mediante  proposta  da  Direção-Geral,  a  contratação,  concessão  onerosa  ou 
parcerias em eventuais áreas rurais e infraestruturas, mantida a finalidade institucional e em 
estrita consonância com a legislação ambiental, sanitária, trabalhista e das licitações;

XI - deliberar sobre outros assuntos de interesse do CEFET levados a sua apreciação pelo 
Diretor-Geral.

Subseção II
Da Diretoria-Geral
Art. 9o Os CEFET serão dirigidos por um Diretor-Geral, nomeado na forma da legislação em 
vigor,  para  um  mandato  de  quatro  anos,  contados  da  data  da  posse,  permitida  uma 
recondução.

Parágrafo  único.  O ato  de  nomeação  a  que  se  refere  o  caput  levará  em consideração  a 
indicação feita pela comunidade escolar, mediante processo eletivo, nos termos da legislação 
vigente.

Art.  10.  Os CEFET contarão com o cargo de Vice-Diretor-  Geral,  nomeado na forma da 
legislação  em  vigor,  cujo  titular  será  responsável,  dentre  outras  competências,  por 
acompanhar,  coordenar,  integrar e supervisionar as ações comuns,  bem como promover a 
articulação entre as Unidades de Ensino.

Art.  11.  A  Diretoria-Geral  implementará  e  desenvolverá  a  política  educacional  e 
administrativa do CEFET, de acordo com as diretrizes homologadas pelo Conselho Diretor.

Parágrafo  único.  A  organização  da  Diretoria-Geral  será  estabelecida  no  estatuto  de  cada 
CEFET.

Art. 12. O Diretor -Geral será substituído, nos impedimentos legais e eventuais, pelo Vice-
Diretor-Geral.

Art. 13. A vacância do cargo de Diretor-Geral decorrerá de: 

I - exoneração em virtude de processo disciplinar;

II - demissão, nos termos da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990;

III - posse em outro cargo inacumulável;

IV - falecimento;

V - renúncia;

VI - término do mandato.
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Subseção III
Das Diretorias de Unidades de Ensino
Art. 14. As Unidades de Ensino dos CEFET serão administradas por Diretores, nomeados na 
forma da legislação em vigor, tendo suas normas de funcionamento fixadas pelo estatuto de 
cada centro.

Parágrafo único. No CEFET que se constituir de uma única Unidade de Ensino, a direção da 
respectiva unidade será exercida pelo próprio Diretor-Geral.

Subseção IV
Do Órgão de Controle
Art. 15. A Auditoria Interna é o órgão responsável por fortalecer a gestão e racionalizar as 
ações de controle, bem como por prestar apoio, no âmbito do CEFET, aos Órgãos do Sistema 
de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União, respeitada 
a legislação pertinente.

CAPÍTULO IV - DA AUTONOMIA PARA A OFERTA DE CURSOS E DOS PROCESSOS 
DE CREDENCIAMENTO E RECREDENCIAMENTO

Seção I
Da Autonomia para a Oferta de Cursos
Art. 16. Os CEFET gozam de autonomia para criar, ampliar e remanejar vagas, organizar e 
extinguir cursos técnicos de nível médio.

Art. 17. Os CEFET gozam de autonomia para a criação, em sua sede, dos cursos referidos nos 
incisos V e VII do art. 4o deste Decreto, quando voltados, respectivamente, à área tecnológica 
e às áreas científica e tecnológica, assim como para a ampliação e remanejamento de vagas 
nos referidos cursos, observada a legislação em vigor.

§ 1o A criação de cursos de pós -graduação stricto sensu observará a legislação pertinente à 
matéria.

§  2o  A criação  dos  cursos  de  que  trata  o  caput  fica  condicionada  à  sua  relação  com o 
interesse de desenvolvimento sustentado, local e regional, de âmbitopúblico e dos agentes 
sociais,  bem  como  à  existência  de  previsão  orçamentária  para  fazer  face  às  despesas 
decorrentes.

§  3o  Os  CEFET,  mediante  prévia  autorização  do  Poder  Executivo,  poderão  criar  cursos 
superiores  em  municípios  diversos  do  de  sua  sede,  indicada  nos  atos  legais  de  seu 
credenciamento, desde que situados na mesma unidade da Federação.

Art.  18.  O  reconhecimento  e  a  renovação  do  reconhecimento  dos  cursos  de  graduação 
ofertados pelos CEFET serão efetivados mediante atos do Ministro de Estado da Educação, 
por prazos limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação 
inserido no Sistema Nacional de Avaliação de Ensino Superior.

Parágrafo único. A supervisão e a regulação dos cursos de que trata o caput caberão à:

I  -  Secretaria  de  Educação Profissional  e  Tecnológica,  no  caso  dos  cursos  superiores  de 
tecnologia;

II - Secretaria de Educação Superior, no caso das licenciaturas e das demais graduações.

Seção II
Dos Processos de Credenciamento e Recredenciamento
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Art. 19. O credenciamento e o recredenciamento dos CEFET, assim como a aprovação dos 
respectivos estatutos e  suas alterações,  serão efetivados pelo Ministério da Educação,  por 
intermédio da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, por prazos limitados, sendo 
renovados, periodicamente, após processo regular de avaliação inserido no Sistea Nacional de 
Avaliação de Ensino Superior.

Art. 20. A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica deverá fornecer à Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES os subsídios referentes aos critérios, 
indicadores de qualidade e instrumentos de avaliação relativos aos processos de avaliação de 
que tratam os arts. 18 e 19.

Art. 21. O credenciamento dos CEFET ocorrerá somente a partir da transformação de Escolas 
Técnicas ou Agrotécnicas Federais, observando-se as disposições constantes deste Decreto e 
critérios específicos a serem fixados pelo Ministro de Estado da Educação.

§ 1o O credenciamento de que trata  o  caput  fica condicionado à aprovação do plano de 
desenvolvimento institucional  e à  avaliação dos indicadores de desempenho da respectiva 
autarquia.

§  2o  Os  critérios  para  a  transformação  de  que  trata  o  caput  levarão  em consideração  a 
compatibilidade das instalações físicas, laboratórios e equipamentos, bem como as condições 
técnico-pedagógicas e  administrativas e os recursos humanos e financeiros necessários ao 
funcionamento de cada Centro.

§ 3o A complementação do quadro de cargos e funções, quando necessária, decorrentes da 
transformação de que trata o caput, deverá constar de lei específica.

Art. 22. Ficam transferidos a cada CEFET que for implantado o acervo patrimonial, o quadro 
de  pessoal  docente e  técnico-administrativo,  o  quadro de  cargos  de direção e  de  funções 
gratificadas e os recursos orçamentários e financeiros da respectiva Escola Técnica Federal ou 
Escola Agrotécnica Federal objeto da transformação.

Art. 23. O Diretor-Geral de cada Escola Técnica ou Agrotécnica Federal, transformada em 
CEFET, exercerá, até o final de seu mandato, as funções de Diretor-Geral do novo Centro, 
com a incumbência de promover, no prazo máximo de cento e oitenta dias, a aprovação e o 
encaminhamento ao Ministério da Educação do estatuto do Centro recém-implantado.

Parágrafo  único.  Caso  o  Diretor-Geral  não  conclua,  no  prazo  estabelecido  no  caput,  os 
trabalhos de elaboração do estatuto do novo Centro criado, caberá ao Ministro de Estado da 
Educação nomear um Diretor-Geral  pro tempore, que terá o prazo de noventa dias para a 
elaboração do estatuto e adoção das providências para a escolha do novo Diretor-Geral, nos 
termos da legislação vigente.

CAPÍTULO V - DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

Seção I
Do Patrimônio
Art. 24. O patrimônio de cada CEFET é constituído por:

I - instalações, imóveis e equipamentos que constituem os bens patrimoniais;

II - bens e direitos adquiridos ou que vier a adquirir.

§  1o  O  CEFET  poderá  adquirir  bens  móveis,  imóveis  e  valores,  independentemente  de 
autorização, observada a legislação pertinente.
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§ 2o A alienação de imóveis dependerá de autorização prévia do Conselho Diretor, observada 
a legislação pertinente.

Seção II
Dos Recursos Financeiros
Art. 25. Os recursos financeiros dos CEFET são provenientes de:

I - dotações que lhes forem anualmente consignadas no orçamento da União;

II - doações, auxílios e subvenções que lhes venham a ser concedidos;

III  -  remuneração  de  serviços  prestados  a  entidades  públicas  ou  particulares,  mediante 
contrato ou convênio específicos;

IV - valores de contribuições e emolumentos por serviços prestados que forem fixados pelo 
Conselho Diretor, observada a legislação pertinente;

V - resultado das operações de crédito e juros bancários;

VI - receitas eventuais;

VII - alienação de bens móveis e imóveis.

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  26.  O  detalhamento  do  Quadro  Demonstrativo  dos  Cargos  de  Direção  -  CD  e  das 
Funções Gratificadas - FG dos CEFET será aprovado por meio de portaria do Ministro de 
Estado da Educação.

§ 1o A consolidação da nova estrutura de Cargos de Direção e Funções Gratificadas nos 
CEFET depende de prévia alteração dos quantitativos fixados na forma do Decreto no 4.310, 
de 23 de julho de 2002.

§ 2o Caberá ao Ministério da Educação disciplinar o processo de destinação de novos Cargos 
de Direção e Funções Gratificadas aos CEFET, observando-se as seguintes diretrizes:

I  -  a  destinação  de  Cargos  de  Direção  e  Funções  Gratificadas  a  Unidades  de  Ensino 
descentralizadas será efetivada apenas por ocasião de sua efetiva implantação;

II - a destinação de Cargos de Direção e Funções Gratificadas que importar em ampliação do 
quantitativo  de  Diretorias  Sistêmicas  deverá  ser  precedida  de  análise  dos  indicadores 
institucionais, a serem fixados por portaria ministerial;

III - a destinação do Cargo de Direção de Vice-Diretor-Geral aos CEFET que ainda não o 
possuam em sua estrutura organizacional será efetivada de forma automática,  tão logo se 
conclua a consolidação da nova estrutura de Cargos de Direção e Funções Gratificadas a que 
se refere o § 1o.

§ 3o Nos CEFET que ainda não possuam o cargo de Vice-Diretor-Geral em sua estrutura 
organizacional,  a  substituição  a  que  se  refere  o  art.  12  deste  Decreto  será  exercida  pelo 
Diretor-Geral substituto, previamente designado dentre um dos diretores do Centro.

Art. 27. Os CEFET, conforme suas necessidades específicas, poderão constituir outros órgãos 
colegiados de natureza normativa e consultiva.

Art. 28. A restrição a que se refere o art. 9o, relativa à investidura em mandatos consecutivos, 
aplica-se aos atuais Diretores -Gerais, computando-se, entre seus mandatos, aqueles exercidos 
sob a denominação de Escola Técnica Federal ou Escola Agrotécnica Federal, conforme a 
origem de cada Centro.
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Art. 29. Os CEFET deverão encaminhar, no prazo de noventa dias, proposta de estatuto para 
apreciação do Ministro de Estado da Educação, observando-se as diretrizes constantes deste 
Decreto.

Art. 30. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 31. Revogam-se o Decreto no 87.310, de 21 de junho de 1982, os arts. 6o, 7o, 8o e 9o do 
Decreto no 2.406, de 27 de novembro de 1997, e o Decreto no 3.462, de 17 de maio de 2000.

Brasília, 1º de outubro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Tarso Genro
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ANEXO 7

DECRETO Nº 5.225, DE 1º DE OUTUBRO DE 2004

Altera dispositivos do Decreto no 3.860, de 9 de julho de 2001, que dispõe 
sobre a organização do ensino superior e a avaliação de cursos e instituições, 
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  confere  o  art.  84, 
incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis nos 4.024, 
de 20 de dezembro de 1961, 9.131, de 24 de novembro de 1995, e 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996,

D E C R E T A :
Art. 1o Os arts. 7º, 13, 24 e 36 do Decreto no 3.860, de 9 de julho de 2001, passam a vigorar 
com as seguintes alterações:

“Art. 7o .....................................................................................

I - universidades;

II - Centros Federais de Educação Tecnológica e centros universitários; e

III  -  faculdades  integradas,  faculdades  de  tecnologia,  faculdades,  institutos  e  escolas 
superiores.

Parágrafo  único.  São  estabelecimentos  isolados  de  ensino  superior  as  instituições 
mencionadas no inciso III deste artigo.” (NR)

“Art.  13.  A  criação  de  cursos  superiores  em  instituições  credenciadas  como  faculdades 
integradas, faculdades de tecnologia, faculdades, institutos superiores ou escolas superiores 
depende de prévia autorização do Poder Executivo.” (NR)

“Art. 24. O credenciamento das faculdades integradas, faculdades de tecnologia, faculdades, 
institutos superiores e escolas superiores dar-se-á mediante ato do Poder Executivo.” (NR)

“Art. 36. ...................................................................................

§ 4o As instituições de ensino superior credenciadas como centros universitários,  Centros 
Federais de Educação Tecnológica e universidades e que possuam desempenho insuficiente 
na avaliação do Exame Nacional de Cursos e nas demais avaliações realizadas pelo INEP 
terão suspensas as prerrogativas de autonomia, mediante ato do Poder Executivo.” (NR)

Art. 2o O Decreto no 3.860, de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte dispositivo:

“Art. 11-A. Os Centros Federais de Educação Tecnológica são instituições de ensino superior 
pluricurriculares,  especializados na oferta  de educação tecnológica nos diferentes níveis  e 
modalidades de ensino, caracterizando-se pela atuação prioritária na área tecnológica.

§ 1o Fica estendida aos Centros Federais  de Educação Tecnológica autonomia para criar, 
organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior voltados à área 
tecnológica, assim como remanejar ou ampliar vagas nos cursos existentes nessa área.
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§ 2o Os Centros Federais de Educação Tecnológica poderão usufruir de outras atribuições da 
autonomia universitária, além da que se refere o § 1o, devidamente definidas no ato de seu 
credenciamento, nos termos do § 2o do art. 54 da Lei no 9.394, de 1996.

§ 3o A autonomia de que trata  o  § 2o deverá observar  os limites definidos no plano de 
desenvolvimento institucional, aprovado quando do seu credenciamento e recredenciamento.

§ 4o Os Centros Federais de Educação Tecnológica, mediante prévia autorização do Poder 
Executivo, poderão criar cursos superiores em municípios diversos do de sua sede, indicada 
nos atos legais de seu credenciamento, desde que situados na mesma unidade da federação.

§ 5o O credenciamento de Centros Federais de Educação Tecnológica ocorrerá somente a 
partir  da transformação de  Escolas  Técnicas ou Agrotécnicas Federais  em funcionamento 
regular,  com qualidade  comprovada,  conforme  critérios  específicos  a  serem fixados  pelo 
Ministério da Educação.” (NR)

Art.  3o  Os  atuais  Centros  de  Educação  Tecnológica  privados  passam  a  denominar-se 
faculdades de tecnologia.

Art.  4o  Compete  à  Secretaria  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  do  Ministério  da 
Educação a supervisão dos Centros Federais de Educação Tecnológica e das faculdades de 
tecnologia referidas no art. 3o.

Art.  5o Os atuais Centros Federais de Educação Tecnológica,  que não possuam plano de 
desenvolvimento  institucional,  deverão  apresentá-lo  ao  Ministério  da  Educação  para 
aprovação, dentro do prazo de cento e vinte dias.

Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1º de outubro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Tarso Genro
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ANEXO 8

Lei n. 8.948, de 08 de dezembro de 1994

Dispõe  sobre  a  instituição  do  Sistema  Nacional  de  Educação 
Tecnológica e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.  1º  Fica  instituído  o  Sistema  Nacional  de  Educação  Tecnológica,  integrado  pelas 
instituições de educação tecnológica, vinculadas ou subordinadas ao Ministério da Educação e 
do Desporto e sistemas congêneres dos Estados, Municípios e Distrito Federal.

§ 1º A participação da rede particular no Sistema Nacional de Educação Tecnológica poderá 
ocorrer, ouvidos os respectivos órgãos superiores deliberativos.

§ 2º A instituição do sistema Nacional de Educação Tecnológica tem como finalidade permitir 
melhor  articulação  da  Educação  Tecnológica,  em seus  vários  níveis,  entre  suas  diversas 
instituições, entre estas e as demais incluídas na Política Nacional de Educação, visando o 
aprimoramento do ensino, da extensão, da pesquisa tecnológica, além de sua integração com 
os diversos setores da sociedade e do setor produtivo.

§ 3º a coordenação do Sistema Nacional de Educação Tecnológica caberá ao Ministério da 
Educação  e  do  Desporto,  que  estabelecerá  os  procedimentos  para  a  sua  implantação, 
operacionalização e funcionamento, respeitadas as características da educação formal e não 
formal e autonomia dos sistemas de ensino.

Art. 2º Fica instituído o Conselho Nacional de Educação Tecnológica, órgão consultivo, no 
âmbito do Ministério da Educação e do Desporto, com a finalidade de assessorar o Ministério 
da  Educação  e  do  Desporto  no  cumprimento  das  políticas  e  diretrizes  da  Educação 
Tecnológica,  conforme  sejam  formuladas  pelo  órgão  normativo  maior  de  Educação, 
constituído de representantes das instituições previstas nos termos do art. 1º e seu § 1º.

Art. 3º As atuais Escolas Técnicas Federais, criadas pela Lei n.º 3.552, de 16 de fevereiro de 
1959, e pela Lei n.º 8.670, de 30 de junho de 1993, ficam transformadas em Centros Federais 
de Educação Tecnológica, nos termos da Lei n.º 6.545, de 30 de junho de 1978, alterada pela 
Lei n.º 8.711, de 28 de setembro de 1993, e do Decreto n.º 87.310, de 21 de junho de 1982.

§ 1º A implantação dos Centros Federais de Educação Tecnológica de que trata este artigo 
será efetivada gradativamente, mediante decreto específico para cada Centro, obedecendo a 
critérios  e  serem  estabelecidos  pelo  Ministério  da  Educação  e  do  Desporto,  ouvido  o 
Conselho Nacional de Educação Tecnológica.

§ 2º A complementação do quadro de cargos e funções, quando necessária, decorrentes da 
transformação de Escola Técnica Federal em Centro Federal de Educação Tecnológica, será 
efetivada mediante lei específica.

§ 3º Os critérios para a transformação a que se refere o caput levarão em conta as instalações 
físicas,  os  laboratórios  e  equipamentos  adequados,  as  condições  técnico-pedagógicas  e 
administrativas, e os recursos humanos e financeiros necessários ao funcionamento de cada 
Centro.
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§ 4º As Escolas Agrotécnicas, integrantes do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, 
poderão ser transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica após processo de 
avaliação de desempenho a ser desenvolvido sob a coordenação do Ministério da Educação e 
do Desporto.

§ 5º A expansão da oferta da 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. (Acrescentado pela Medida 
Provisória n. 1549-28/97 e alterado pela Medida Provisória n. 1651-42/98)

§ 6º Fica a União autorizada a real izar investimentos em obras e equipamentos, mediante 
repasses  financeiros  para  a  execução  de  projetos  a  serem realizados  em consonância  ao 
disposto  no  parágrafo  anterior,  obrigando  -se  o  beneficiário  a  prestar  contas  dos  valores 
recebidos e, caso seja modificada a finalidade para a qual se destinarem tais recursos, deles 
ressarcirá a União, em sua integralidade, com os acréscimos legais, sem prejuízo das sanções 
penais  e  administrativas  cabíveis.  (Acrescentado pela  Medida  Provisória  n.  1549-28/97  e 
alterado pela Medida Provisória n. 1651-42/98)

§ 7º O Poder Executivo regulamentará a aplicação do disposto no §5º deste artigo nos casos 
das escolas técnicas e agrotécnicas federais que não tenham sido implantadas até 17 de março 
de 1997. (Acrescentado pela Medida Provisória n. 1549-28/97)

Art.  4º  Os  Centros  Federais  de  Educação  Tecnológica  terão  estrutura  organizacional  e 
funcional  estabelecidas  em  Estatuto  e  Regimento  próprios,  aprovados  nos  termos  da 
legislação em vigor, ficando sua supervisão a cargo do Ministério da Educação e do Desporto.

Art. 5º O art. 3º da Lei n.º 6.545, de 30 de junho de 1978, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  "Art.  3º  A administração  superior  de  cada  Centro  terá  como órgão  executivo  a 
Diretoria-Geral  e  como  órgão  deliberativo  e  consultivo  o  Conselho  Diretor,  sendo  este 
composto de dez membros e respectivos suplentes, todos nomeados pelo Ministro de Estado 
da  Educação  e  do  Desporto,  sendo  um  representante  do  Ministério  da  Educação  e  do 
Desporto,  um representante  de cada  uma das  Federações  da Indústria,  do Comércio e  da 
Agricultura,  do  respectivo  Estado,  cinco  representantes  da  Instituição,  incluindo  um 
representante  discente,  e  um  representante  dos  ex-alunos,  todos  indicados  na  forma 
regimental,  vedada  a  nomeação  de  servidores  da  Instituição  com  representantes  das 
Federações e do Ministério da Educação e do Desporto".

Art.6º  Ficam  transferidos  para  cada  Centro  Federal  de  Educação  Tecnológica  que  for 
implantado o acervo patrimonial, o quadro de pessoal docente e técnico-administrativo e os 
recursos  orçamentários  e  financeiros  da  respectiva  Escola  Técnica  Federal  objeto  da 
transformação.

Art. 7º O Diretor-Geral de cada Escola Técnica Federal exercerá as funções de Diretor-Geral 
do respectivo Centro Federal de Educação Tecnológica, implantado por decreto nos termos do 
§ 1º do art. 3º desta Lei, até a aprovação do Estatuto e do Regimento e o provimento dos 
Cargos de Direção.

Art. 8º Quando o mandato de Diretor-Geral da Escola Técnica Federal extinguir-se, sem que 
tenha sido expedido o decreto de implantação do respectivo Centro, o Ministro de Estado da 
Educação e do Desporto designará Diretor para a Escola na forma da legislação vigente.

Art.9º O Poder Executivo adotará as providências necessárias à execução desta Lei mediante 
decreto de regulamentação, a ser baixado no prazo de sessenta dias, que estabelecerá, entre 
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outros  dispositivos,  a  composição  e  funcionamento  do  Conselho  Nacional  de  Educação 
Tecnológica.

Art. 10 As despesas com a execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias do 
Ministério da Educação e do Desporto.

Art. 11 Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.

Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 08 de dezembro de 1994; 173º da Independência e 106º da República.

ITAMAR FRANCO

Antonio José Barbosa
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ANEXO 9

DECRETO Nº 2.406, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1997

Regulamenta a Lei nº 8.948, de 8 de dezembro de 1994, e dá Outras 
providências.

DECRETA:
Art. 1º Os Centros de Educação Tecnológica constituem modalidade de instituições 

especializadas  de  educação  profissional,  prevista  no  art.  40  da  Lei  nº  9.394,  de  20  de 
dezembro de 1996, e no art. 2º do Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997.

Art. 2º Os Centros de Educação Tecnológica, públicos ou privados, têm por finalidade 
formar e qualificar profissionais, nos vários níveis e modalidades de ensino, para os diversos 
setores da economia e realizar pesquisa e desenvolvimento tecnológico de novos processos, 
produtos  e  serviços,  em  estreita  articulação  com  os  setores  produtivos  e  a  sociedade, 
oferecendo mecanismos para a educação continuada.

Art. 3º Os Centros de Educação Tecnológica têm como características básicas:

I  -  oferta  de  educação  profissional,  levando em conta  o  avanço do  conhecimento 
tecnológico  e  a  incorporação  crescente  de  novos  métodos  e  processos  de  produção  e 
distribuição de bens e serviços;

II - atuação prioritária na área tecnológica, nos diversos setores da economia;

III - conjugação, no ensino, da teoria com a prática;

IV - integração efetiva da educação profissional aos diferentes níveis e modalidades de 
ensino, ao trabalho, à ciência e à tecnologia;

V - utilização compartilhada dos laboratórios e dos recursos humanos pelos diferentes 
níveis e modalidades de ensino;

VI - oferta de ensino superior tecnológico diferenciado  das demais formas de ensino 
superior;

VII -  oferta de formação especializada,  levando em consideração as tendências do 
setor produtivo e do desenvolvimento tecnológico;

VIII - realização de pesquisas aplicadas e prestação de serviços:

IX  -  desenvolvimento  da  atividade  docente  estruturada,  integrando  dos  diferentes 
níveis e modalidades de ensino, observada a qualificação exigida em cada caso;

X - desenvolvimento do processo educacional que favoreça, de modo permanente, a 
transformação do conhecimento em bens e serviços, em benefício da sociedade;

XI - estrutura organizacional flexível,  racional e adequada às suas peculiaridades e 
objetivos;

XII  -  integração  das  ações  educacionais  com  as  expectativas  da  sociedade  e  as 
tendências do setor produtivo.
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Art. 4º Os Centros de Educação Tecnológica, observadas as características definidas 
no artigo anterior, 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 economia;

III - ministrar ensino médio;

IV - ministrar ensino superior, visando a formação de profissionais e especialistas na 
área tecnológica;

V -  oferecer educação continuada, por diferentes mecanismos, visando a atualização, 
o aperfeiçoamento e a especialização de profissionais na área tecnológica;

VI - ministrar cursos de formação de professores e especialistas, bem como programas 
especiais de formação pedagógica, para as disciplinas de educação científica e tecnológica;

VII  -  realizar  pesquisa  aplicada,  estimulando  o  desenvolvimento  de  soluções 
tecnológicas, de forma criativa, e estendendo seus benefícios à comunidade.

Art. 5º A autorização e o reconhecimento de cursos das instituições privadas far-se-ão 
segundo a legislação vigente para cada nível e modalidade de ensino.

Art. 6º Os Centros Federais de Educação Tecnológica, de que trata a Lei nº 8.948, de 8 
de dezembro de 1994, serão implantados com as finalidades, as características e os objetivos 
estabelecidos nos arts. 2º, 3º e 4º deste Decreto.

§ 1º A implantação dos Centros Federais de Educação Tecnológica referidos no caput 
será efetivada mediante decreto específico para cada Centro, após aprovação, pelo Ministro de 
Estado da Educação e do Desporto, de projeto institucional submetido pela escola interessada.

§ 2º O Ministro de Estado da Educação e do Desporto definirá as características do 
projeto  institucional  e  os  critérios  de  sua  avaliação,  a  ser  procedida  por  comissão 
especialmente designada.

§  3º  O  projeto  institucional  deverá,  dentre  outras  condições,  comprovar  a 
compatibilidade  das  instalações  físicas,  laboratórios,  equipamentos,  recursos  humanos  e 
financeiros necessários ao funcionamento dos cursos pretendidos.

Art. 7º O Centro Federal de Educação Tecnológica deverá contar com um conselho 
técnico profissional, constituído por dirigentes do Centro e por empresários e trabalhadores do 
setor  produtivo das áreas de atuação do Centro,  com atribuições técnico-consultivas e  de 
avaliação do atendimento às características e ao objetivos da instituição.

Art. 8º Os Centros Federais de Educação Tecnológica, criados a partir do disposto na 
Lei nº 8.948, de 1994, e na regulamentação contida neste Decreto, gozarão de autonomia para 
a criação de cursos e ampliação de vagas nos níveis básico, técnico e tecnológico da Educação 
Profissional, definidos no Decreto nº 2.208, de 1997.

§  1º  A  criação  de  cursos  no  Centros  Federais  de  Educação  Tecnológica  fica 
condicionada à existência de previsão orçamentária para fazer face às despesas dos custos 
recorrentes.

§ 2º A criação de outros cursos de ensino superior e de pós-graduação dependerá de 
autorização específica, nos termos no Decreto nº 2.306, de 19 de agosto de 1997.
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Art.  9º  As  Escolas  Agrotécnicas  Federais  poderão  ser  transformadas  em  Centros 
Federais  de  Educação  Tecnológica  após  processo  de  avaliação  de  desempenho  a  ser 
desenvolvido  sob  a  coordenação  da  Secretaria  de  Educação  Média  e  Tecnológica,  do 
Ministério da Educação e do Desporto.

§ 1º A transformação, a que se refere  o  caput deste artigo,  será feita por decreto 
específico,  após  a  aprovação  de  projeto  institucional  pelo  Ministério  da  Educação  e  do 
Desporto.

§ 2º O projeto institucional deverá atender ao disposto nos arts. 3º, 4º  e 6º, § 3º, deste 
Decreto.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 27 de novembro de 1997y; 176º da Independência e 109º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Renato Souza
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ANEXO 10

DECRETO Nº 5.478, DE 24 DE JUNHO DE 2005.

Institui, no âmbito das instituições federais de educação tecnológica, o 
Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA.

   O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 35, 37 e 39 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996,

        DECRETA:
        Art. 1o  Fica  instituído,  no  âmbito  dos  Centros  Federais  de  Educação  Tecnológica, 
Escolas Técnicas Federais, Escolas Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas Vinculadas às 
Universidades Federais, o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio 
na  Modalidade  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  -  PROEJA,  conforme  as  diretrizes 
estabelecidas neste Decreto.

        Parágrafo único. O PROEJA abrangerá os seguintes cursos e programas:

        I - formação inicial e continuada de trabalhadores; e

        II - educação profissional técnica de nível médio.

        Art. 2o  Os cursos de educação profissional integrada ao ensino médio, no âmbito do 
PROEJA, serão ofertados obedecendo ao mínimo inicial de dez por cento do total das vagas 
de ingresso, tendo como referência o quantitativo de vagas do ano anterior.

        Parágrafo único.  O Ministério da Educação estabelecerá o percentual de vagas a ser 
aplicado anualmente.

        Art. 3o  Os  cursos  de  formação  inicial  e  continuada  de  trabalhadores,  no  âmbito  do 
PROEJA, deverão contar com carga horária máxima de mil e seiscentas horas, assegurando-se 
cumulativamente:

        I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para formação geral; e

        II - a destinação de, no mínimo, duzentas horas para a formação profissional.

        Art. 4o  Os  cursos  de  educação  profissional  técnica  de  nível  médio,  no  âmbito  do 
PROEJA,  deverão  contar  com  carga  horária  máxima  de  duas  mil  e  quatrocentas  horas, 
assegurando-se cumulativamente:

        I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para a formação geral;

        II  -  a  carga  horária  mínima  estabelecida  para  a  respectiva  habilitação  profissional 
técnica; e

        III - a  observância  às  diretrizes  curriculares  nacionais  e  demais  atos  normativos 
emanados do Conselho Nacional de Educação para a educação profissional técnica de nível 
médio e para a educação de jovens e adultos.

        Art. 5o  As  instituições  referidas  no  art.  1o serão  responsáveis  pela  estruturação  dos 
cursos oferecidos.
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        Parágrafo único.  As áreas profissionais escolhidas para a estruturação dos cursos serão, 
preferencialmente,  as  que  maior  sintonia  guardarem  com  as  demandas  de  nível  local  e 
regional,  contribuindo  para  o  fortalecimento  das  estratégias  de  desenvolvimento  sócio-
econômico.

        Art. 6o  O aluno que concluir com aproveitamento curso de educação profissional técnica 
de nível médio no âmbito do PROEJA fará jus à obtenção de diploma com validade nacional, 
tanto para fins de habilitação na respectiva área, quanto para certificação de conclusão do 
ensino médio, possibilitando o prosseguimento de estudos em nível superior.

        Parágrafo único.  O curso de que trata o  caput,  quando estruturado e organizado em 
etapas  com terminalidade,  deverá  prever  saídas  intermediárias,  possibilitando  ao  aluno  a 
obtenção de certificados de conclusão do ensino médio com qualificação para o trabalho, 
referentes  aos  módulos  cursados,  desde  que tenha  concluído com aproveitamento a  parte 
relativa à formação geral.

        Art. 7o  As  instituições  referidas  no  art.  1o poderão  aferir  e  reconhecer,  mediante 
avaliação individual,  conhecimentos e  habilidades obtidos em processos  formativos extra-
escolares.

        Art. 8o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

        Brasília, 24 de junho de 2005; 184o da Independência e 117o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso  Genro
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 27.6.2005
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