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RESUMO

A pesquisa apresenta o tema da Formação para o Trabalho no contexto do Ensino
Superior. Entre os objetivos da pesquisa, estão: a investigação das características
socioeconômicas dos estudantes das instituições coparticipantes; a verificação da
inserção e ascensão profissional desses estudantes no mercado de trabalho; o
confronto dos resultados obtidos na instituição pública e na instituição privada; a
avaliação dos motivos para a escolha dos Cursos Superiores de Tecnologia; a
verificação do interesse do estudante na continuidade dos estudos após a conclusão
do Curso Superior de Tecnologia; a avaliação da contribuição do curso para
formação integral do estudante; e o aprofundamento da organização pedagógica dos
cursos. As críticas à modalidade dos Cursos Superiores de Tecnologia no Brasil são
discutidas pelo trabalho. As tendências para Ensino Superior e a Formação para o
Trabalho também são abordadas na perspectiva de diferentes modelos educacionais
em que há vínculo entre a Educação e o Trabalho. A pesquisa detalha a recente
expansão dos Cursos Superiores de Tecnologia, modalidade de ensino superior que
tem sido valorizada pelas políticas educacionais no Brasil. Os dados da expansão no
número de matrículas nesta modalidade também são discutidos pelo trabalho. A
metodologia e os instrumentos de pesquisa foram submetidos aos Comitês de Ética
em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP e da
Universidade de Santo Amaro – UNISA. A pesquisa consistiu na revisão bibliográfica
de documentos pertinentes à análise do tema e na coleta de dados na perspectiva
dos alunos e Coordenadores de Curso das Instituições coparticipantes do projeto:
Universidade de Santo Amaro – UNISA, instituição privada e Centro de Educação
Tecnológica Paula Souza – CEETEPS, instituição pública. A pesquisa, a partir da
coleta de dados nas instituições públicas e privadas focalizadas, localizadas na
região metropolitana da cidade de São Paulo, demonstra que os resultados são
representativos em relação aos dados censitários da Educação Superior no Brasil. A
pesquisa alcança seus objetivos na avaliação do perfil socioeconômico dos
estudantes, quanto aos motivos para escolha do curso e interesse em dar
continuidade aos estudos no nível superior. O trabalho ainda avalia a contribuição do
curso na formação integral dos estudantes e a organização pedagógica destes
cursos superiores. O confronto entre os dados obtidos em instituições de categorias
administrativas diferentes (pública e privada) revela que não há significativa

diferença, no perfil dos estudantes, quanto aos motivos para a escolha do curso na
contribuição para a formação e também na organização dos Projetos Pedagógicos
dos Cursos.

Palavras-chave: Formação para o Trabalho. Cursos Superiores de Tecnologia.
Educação Superior.

ABSTRACT

This research approaches the Education for Work, how higher education prepare
people for work. The main goals are: to investigate the socioeconomic profile of such
students; to observe the inclusion and professional progression of them into the labor
market; to compare the results from public institutions and private institutions; to
assess the reasons for choosing Technology courses (at higher education levels)
and to verify their interest in specialization - after completing the course; to evaluate
the contribution of the course for the student's work life; and finally, contribute to
increase the pedagogical organization of these courses; also, criticism about this
model of higher education are discussed on the study. It is observed an increasing
interest on this model of higher education - education for work/ technology courses in Brazil today. On this study, we have compared such model with others which
presents a similar link between education and work. Thus, it is our interest to
investigate the expansion of such educational model as well as the increasing
enrollments at institutions which offer such courses. The method applied at this
research was bibliographical review and data collection - regarding perspectives of
course's coordinators and students (about the courses) from Universidade de Santo
Amaro (private) - UNISA and Centro de Educação Tecnológica Paula Souza (public)
– CEETEPS. Also, the research was submitted to the Ethics in Research Committee
from Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP and Universidade de
Santo Amaro – UNISA (both on metropolitan area of São Paulo city). Moreover, the
study have shown that, collected data express, and are equivalent, to the data
collected by the government about higher education in Brazil; also, we shall highlight
that we have accomplished all researches' goals; showing that has no significant
difference between students' profile from private and public institutions on the topics
assessed by this research.

Keywords: Education for work. Technology courses. Higher education.
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1

INTRODUÇÃO

Este estudo tem como objetivo apresentar a pesquisa quanto à efetividade da
Formação para o Trabalho nos Cursos Superiores de Tecnologia. Os objetivos
específicos do estudo são: investigação das características socioeconômicas dos
estudantes; verificação da inserção e ascensão profissional do estudante no
mercado de trabalho; confronto entre os resultados obtidos na instituição pública e
na instituição privada; avaliação dos motivos para a escolha dos Cursos Superiores
de Tecnologia; verificação do interesse do estudante na continuidade dos estudos
após a conclusão do Curso Superior de Tecnologia; avaliação da contribuição do
curso para formação integral do estudante; aprofundamento da organização
pedagógica dos cursos; e a percepção dos itens avaliados pela pesquisa na
perspectiva dos coordenadores dos Cursos Superiores de Tecnologia.
O trabalho considera a percepção dos estudantes e dos coordenadores de
Cursos Superiores de Tecnologia para a compreensão do perfil do estudante, suas
motivações na escolha do curso e a eficácia da Formação para o Trabalho
relacionada a esta modalidade de Ensino Superior, seja na escola pública ou na
instituição privada que oferta esta modalidade de ensino.
A pesquisa foi realizada com estudantes e coordenadores de Cursos
Superiores de Tecnologia de Instituições de Ensino Superior (IES) na região
metropolitana da cidade de São Paulo. Nesse sentido, é preciso considerar a
representatividade

da

Instituição

de

Ensino

Superior

(IES)

privada,

uma

Universidade; e, de outro lado, um Centro Federal de Educação Tecnológica –
CEFET, uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública.
A justificativa da pesquisa se configura a partir dos números expressivos do
crescimento desses cursos no país e as demandas globais da Formação para o
Trabalho. A pesquisa ressalta a importância do tema, sinaliza a relevância da
discussão sobre a modalidade de ensino e reflete mais profundamente sobre as
críticas aos Cursos Superiores de Tecnologia.
A produção acadêmica nessa área configura espaço para reflexão crítica
sobre as tendências globais da Formação para o Trabalho e as políticas para a
Educação Superior no Brasil. O trabalho aborda temas como a diferenciação das
instituições;

a

diversificação

das

modalidades

de

cursos

superiores;

as
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características dos Cursos Superiores de Tecnologia; e as Diretrizes Curriculares
Nacionais para essa modalidade de ensino.
Entre as perspectivas discutidas estão: a supervalorização dos Cursos
Superiores Tradicionais (Bacharelados), o tempo de duração dos Cursos Superiores
de Tecnologia e a busca pela formação integral e continuada do estudante.
A pesquisa ainda analisa a implantação dessa modalidade de ensino no
cenário educacional brasileiro e os números do crescimento dos Cursos Superiores
de Tecnologia.
A pesquisa faz-se importante porque analisa fatores que podem influenciar a
criação e oferta dos Cursos Superiores de Tecnologia, assim como a opção dos
estudantes por essa modalidade de ensino.
O arcabouço teórico compreende os fundamentos da Formação para
Trabalho, as tendências e modelos da Educação Superior, a legislação para o
Ensino Superior no Brasil e as Diretrizes Curriculares para os Cursos Superiores de
Tecnologia.
As reflexões procuram questionar as afirmações reducionistas que alegam ser
o crescimento dos Cursos Superiores de Tecnologia

[...] um fenômeno, em última análise, modalidade de graduação que
reproduziria, na esfera do Ensino Superior, o dualismo educacional que
expressa historicamente o caráter de classe da escola capitalista, além de
manifestar o rebaixamento de caráter imediatista e pragmático a que vem
sendo submetido o ensino em geral, e o Ensino Superior em particular
(SANTOS; JIMÉNEZ, 2009, p 2).

Nessa perspectiva, os críticos parecem reduzir a diversificação das
modalidades de Ensino Superior à formação em menos tempo e à demanda do
capital, sem aprofundar a eficácia dos modelos de formação superior, seja na
perspectiva da formação integral do estudante ou no atendimento ao mercado de
trabalho.
Esta pesquisa procura ressaltar a contemporaneidade do tema, a relevância
da discussão e a efetividade desta modalidade de ensino que se configura como
uma possibilidade de diversificação na oferta da formação superior.
O capítulo 2 trata de uma visão panorâmica da Educação Superior e sua
relação com a Formação para o Trabalho, os desafios da Formação para o Trabalho
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no Brasil e as diretrizes da gestão das Instituições de Ensino Superior (IES) que
ofertam Cursos Superiores no país.
O capítulo 3 sintetiza o arcabouço teórico das tendências globais da
Formação para o Trabalho e os caminhos trilhados pela legislação educacional
brasileira até a proposição dos Cursos Superiores de Tecnologia.
O capítulo 4 focaliza os Cursos Superiores de Tecnologia, o contexto em que
foram criados e implantados, a legislação e as Diretrizes Curriculares Nacionais para
essa modalidade de ensino.
O capítulo 5 detalha os objetivos da pesquisa, o desenho metodológico, as
características dos participantes da pesquisa e a submissão do projeto e
instrumentos de pesquisa aos Comitês de Ética em Pesquisa da Pontifícia
Universidade São Paulo (PUC-SP) e da Universidade de Santo Amaro (Unisa).
O capítulo 6 apresenta os resultados e análises dos dados coletados sobre os
Cursos Superiores de Tecnologia em Instituições de Ensino Superior de
características diferentes em face do arcabouço teórico e os objetivos específicos
propostos pelo trabalho.
As considerações finais sintetizam as ideias discutidas e os resultados do
estudo na perspectiva da contribuição do trabalho para compreensão do perfil do
estudante, suas motivações na escolha desses cursos, o alcance da formação e
continuidade dos estudos e a eficácia da Formação para o Trabalho.
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2

EDUCAÇÃO SUPERIOR E FORMAÇÃO PARA O TRABALHO

A Educação Superior, como forma de organização humana, sempre, está em
transformação. Na história das universidades, segundo Charle e Verger (1996, p.
62), as reformas dos séculos XVI e XVII tinham o objetivo de assegurar o controle
dos governos em detrimento da autonomia universitária. Já as reformas do século
XVIII refletem o desejo de modernização e adequação mais estreita com as
necessidades dos governos e das profissões. A busca pelo estreitamento da
formação acadêmica e o atendimento às profissões não é uma novidade.
Ainda que não seja algo novo, a Educação Superior enfrenta grandes
desafios para tornar a Formação para o Trabalho efetiva na perspectiva do
desenvolvimento econômico e social. Entre os desafios da Educação Superior,
estão: o desenvolvimento tecnológico acelerado; as demandas de pesquisa e
inovação para a ciência e o mundo do trabalho; a formação crítica do cidadão; e a
adequação das carreiras ao mundo do trabalho. A Educação Superior não pode ser
um fim em si mesma, pois, para além do diploma, está a formação integral do
cidadão e sua inserção no trabalho.
O

desenvolvimento

tecnológico

no

campo

da

informação

e

das

telecomunicações, a popularização dos computadores na sociedade, a influência da
internet e a globalização das economias confrontam grandes questões sociais, como
o desemprego e a pobreza. Conforme o pensamento de Luiz Pinguelli Rosa (2005,
p. 33-34):

Há enorme aceleração da produtividade e da globalização financeira. Por
outro lado, ocorre crescente desemprego por razões estruturais propiciadas
pelas mudanças tecnológicas, resultantes em boa parte do progresso
científico. O crescimento da pobreza e da miséria em muitos países
contrasta com grandes realizações científicas e com o exuberante poderio
tecnológico das grandes empresas transnacionais.

Nessa

perspectiva,

a

Educação

Superior

é

fundamental

para

o

desenvolvimento humano na perspectiva pessoal e na realização das atividades
humanas em sociedade. A Formação para o Trabalho deve estar contida na
Educação Superior, contribuindo para a formação integral do cidadão e o exercício
democrático da cidadania.
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A Formação para o Trabalho sob a tutela da Educação Superior deve
proporcionar o desenvolvimento produtivo e tecnológico da sociedade. E nesse
sentido é que a Formação para Trabalho se torna essencialmente uma questão
social que deve ser discutida e aprofundada. As políticas educacionais para
valorização dos Cursos Superiores de Tecnologia, a aceitação dessa modalidade de
curso como legítima para a formação superior, tanto para estudantes quanto para o
mercado de trabalho, são questões que trazem à reflexão a questão da educação
como construção social.

2.1

REFERÊNCIAS PARA O ENSINO SUPERIOR E A FORMAÇÃO PARA O
TRABALHO

Os trabalhos da 1ª. Conferência Mundial sobre Educação Superior, realizada
em 1998, resultaram na Declaração Mundial sobre Educação Superior no século
XXI: Visão e Ação, que afirma que a Educação Superior compreende todo tipo de
estudos, treinamento ou formação para pesquisa em nível pós-secundário, oferecido
por universidades ou outros estabelecimentos educacionais aprovados como
instituições de educação superior pelas autoridades competentes do Estado.
Conforme o mesmo documento, sem uma educação superior e sem instituições de
pesquisa adequadas que formem a massa crítica de pessoas qualificadas e cultas,
nenhum país pode assegurar o desenvolvimento endógeno genuíno e sustentável. A
visão para a Educação Superior, segundo essa declaração, está em “educar e
formar pessoas altamente qualificadas”, cidadãos responsáveis, que atuem em
todas as áreas da atividade humana, que apresentem qualificação relevante, teórica
e prática, mediante cursos e programas que constantemente se adaptem às
necessidades presentes e futuras da sociedade (UNESCO/CRUB, 1999).
A Formação para o Trabalho ganha destaque nas declarações para a
Educação Superior, sendo que a ordem de importância para a formação humana e
profissional não apresenta hierarquia. Em outros termos, a Educação Superior
precisa preparar os jovens para serem cidadãos e profissionais que contribuam
positivamente para o desenvolvimento de uma sociedade responsável e sustentável.
No Brasil, os desafios são ainda maiores se considerarmos que a Educação
Superior ainda apresenta um sistema de “elite”. Os esforços mais recentes das
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políticas públicas que fomentam a ampliação do acesso ao Ensino Superior são
significativos, no entanto o Brasil não supera o percentual de 15% de jovens entre
18 e 24 anos com acesso à universidade. A Educação Superior brasileira não
alcança os indicadores mínimos que configuram o sistema de “massa”, ou seja, mais
que 30% de jovens entre 18 e 24 anos. É importante esclarecer que o sistema de
“massa” mencionado na pesquisa é entendido no espectro da ampliação do acesso
e oportunidade de ingresso no Ensino Superior. Não se trata da “massificação” da
educação ou da simplificação da formação superior a qualquer custo e com qualquer
qualidade (GOMES; MORAES, 2012)
Os temas apresentados na Conferência de 1998 reforçavam a cooperação
com o mundo do trabalho; a adequação da educação superior aos novos
paradigmas de produção baseados no conhecimento e sua aplicação; o
fortalecimento da aproximação entre as Instituições de Ensino Superior com o
mundo do trabalho; o desenvolvimento conjunto de processos de aprendizagem que
integrem teoria e formação no próprio trabalho; e o desenvolvimento de habilidades
que facilitem a empregabilidade dos formandos e egressos educados para
participarem plenamente na sociedade democrática.
No Brasil, a empregabilidade já é um fator de destaque na escolha do curso
no Ensino Superior e, entre as evidências desse indicador, destacam-se a expansão
dos Cursos Superiores de Tecnologia e a queda na procura dos Cursos de
Licenciatura. No caso das Licenciaturas, as condições de trabalho comprometem o
interesse dos jovens pela carreira docente no Ensino Fundamental e Médio. Os
Cursos Superiores de Tecnologia qualificam para o trabalho e o interesse pelos
cursos pode ser observado no crescente número de matrículas para essa
modalidade de curso.
O contexto das tendências na relação do Ensino Superior e o mundo do
trabalho sofrem transformações radicais na oferta de cursos e programas de
formação superior que atendam a perspectiva das demandas do trabalho em termos
gerais e numa perspectiva de longo prazo. O Ensino Superior deve promover
modelos de aprendizagem contínua para todos, com conteúdos que privilegiem
temas que estimulem a capacidade intelectual dos estudantes e que desenvolvam a
iniciativa, o espírito empreendedor e a adaptabilidade. O estudante deve ser capaz
de buscar o emprego e mesmo criar novos empregos (UNESCO/CRUB, 1999).
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O Brasil tem implementado medidas para a aproximação do Ensino Superior
com o mundo do trabalho. As iniciativas foram concentradas a princípio no Ensino
Médio, enquanto que no Ensino Superior as políticas ainda não estavam claras.
Após a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, as iniciativas
da educação profissional no Ensino Superior ganharam espaço no cenário
educacional brasileiro. Os Cursos Superiores de Tecnologia passaram a configurar
como uma importante modalidade de graduação.
A 2ª. Conferência Mundial sobre Educação Superior, realizada em 2009
ratifica as considerações da Declaração Mundial sobre Educação Superior no século
XXI e aprofunda as discussões sobre as dinâmicas do Ensino Superior e a Pesquisa
com foco no Desenvolvimento Social. Entre os temas discutidos na conferência
estão: a responsabilidade social da educação superior; o acesso, igualdade e
qualidade; a internacionalização, regionalização e globalização, com foco na
mobilidade internacional dos docentes e estudantes; o ensino, a pesquisa e a
inovação; e a educação superior na África (UNESCO, 2009).
Os

relatórios

das

conferências

evidenciam

a

preocupação

com

o

desenvolvimento de novas formas de ensino que acompanhem as mudanças de
paradigmas no mundo do trabalho. A empregabilidade, a mobilidade internacional, a
flexibilidade de currículos e a aprendizagem centrada no desenvolvimento de
competência são categorias discutidas nestes documentos.
As categorias discutidas também norteiam o perfil do egresso do Ensino
Superior, que segundo os relatórios deve mostrar flexibilidade; ser capaz de
contribuir para inovação e demonstrar criatividade; ser capaz de enfrentar a
incerteza; ter desejo de aprender para toda a vida; adquirir sensibilidade social;
desenvolver aptidões para a comunicação e o trabalho em equipe; assumir
responsabilidades;

ter

espírito

empreendedor;

preparar-se

para

a

internacionalização do mercado de trabalho; e possuir competências genéricas que
foram a base para competências profissionais.
O Fórum sobre Políticas e Gestão para a Educação Superior no Brasil,
realizado pelo Conselho Nacional da Educação (CNE), em 2012, é coerente ao
avaliar que o atendimento a formação profissional está vinculado à formação
humana. A formação humana precisa estar presente de forma transversal na
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formação profissional. A Educação Superior deve garantir “a democratização do
acesso e a garantia da qualidade neste nível de ensino” (MEC, 2012, p. 1-10).
O Documento Referência para a Conferência Nacional de Educação
(CONAE), a ser realizada em 2014, publicado pelo Ministério da Educação (MEC),
também, reforça a concepção do estreitamento entre o mundo do trabalho e a
educação superior. Segundo o documento, o trabalho, a educação e o
desenvolvimento sustentável devem estar articulados. O documento afirma que o
contexto econômico e social brasileiro a partir dos anos de 1980 e 1990 ampliou as
demandas por Formação para o Trabalho, considerando a necessidades de novos
perfis profissionais, o que implica mudanças nas instituições acadêmicas e
profissionais (MEC, 2012).
Entre as proposições estratégicas apresentadas pelo Documento Referência
da CONAE – 2014 estão: a articulação entre as políticas de educação, cultura,
desporto, ciência e tecnologia, saúde e meio ambiente; compreensão como eixos
estruturantes do desenvolvimento sustentável - o trabalho, a educação e a
diversidade cultural; ampliação das ações para promoção da saúde de estudantes e
profissionais da educação; e respeito à diversidade cultural e à biodiversidade nas
políticas de educação, saúde, cultura e trabalho.
No que diz respeito à articulação entre trabalho, educação e sustentabilidade,
o documento propõe como estratégia, a promoção de ações para garantia do direito
à educação ao longo da vida, por meio da integração entre a educação, pósgraduação, pesquisa, ciência e tecnologia, cultura, desporto, saúde e meio
ambiente.
As discussões sobre educação superior no Brasil, por vezes, concentram-se
demasiadamente nos aspectos e concepções legais das políticas educacionais,
minimizando

a

importância

do

desenvolvimento

de

modelos

de

ensino-

aprendizagem que promovam a formação integral das pessoas, em seus aspectos
profissionais e humanos. As concepções de ensino-aprendizagem e a elaboração de
componentes curriculares de um curso de Ensino Superior não podem suprimir a
questão humana, ao contrário, devem promover a autonomia e emancipação do
cidadão de forma interdisciplinar sem minimizar a importância da participação desse
cidadão no mundo do trabalho.
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As diretrizes dos relatórios das últimas conferências mundiais sobre a
Educação Superior e o norteamento da legislação brasileira em suas estratégias de
democratização do acesso e qualidade estão em convergência com a proposta de
expansão dos Cursos Superiores de Tecnologia, que valorizam a aproximação das
Instituições de Ensino Superior com o mundo do trabalho. As concepções de
emprego, cidadania, autonomia e emancipação devem ser contextualizadas no
mundo do trabalho qualificado, tecnológico, científico e cultural. Os temas são
transversais e precisam estar interligados na formação; a dicotomia entre formação
geral e formação profissional não serve para o mundo do trabalho no século XXI.

2.2

AS CRÍTICAS DA FORMAÇÃO PARA O TRABALHO NO ENSINO
SUPERIOR

As dificuldades em assimilar informações que contrariem ou que desafiem
nossos preconceitos estão presentes no fazer científico humano. No entanto, nossas
convicções não devem limitar a crítica ou o questionamento do que entendemos por
realidade (LIMENA; RAMOS, 2011)
Conforme Morin (1999, p. 29), a relação com o mundo exterior passa não só
pela informação, mas também pelos sistemas de ideais, que recebem, filtram e triam
o que fornece a mídia. Quando não se tem opinião formada ou preconceito prévio,
se é extremamente aberto às informações. Por sua vez, quando não se possui
estrutura mental ou ideológica capaz de assimilar ou inscrever, a informação
transforma-se em ruídos. Em contrapartida, quando se dispõe de ideias firmes e
definitivas, torna-se muito acolhedor a todas as informações que confirmem, mas
muitíssimo desconfiado no tocante àquelas que as contrariem. Nesse sentido, é
importante avaliar o conteúdo e fundamentação das críticas aos Cursos Superiores
de Tecnologia e sua expansão no cenário educacional brasileiro. As

críticas

aos

Cursos Superiores de Tecnologia no Brasil concentram-se na ideia da oferta de
cursos rápidos, voltados apenas para atendimento às demandas do capital. A
redução de carga horária e a especificidade da Formação para Trabalho, sem a
visão da construção de um cidadão emancipado, configura a crítica.
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Para Santos e Jiménez (2009, p. 8):

Todavia, por contundente se apresente a retórica, não se pode, a nosso
juízo, usar como balizador para aferir a eficácia dessa política pública
educacional, por um lado, o acesso ao mercado de trabalho, pois, em um
quadro de desemprego estrutural, que o verbo oficial prefere
eufemisticamente definir como cambiante, ou seja, pendular, oscilante,
cíclico, apenas o capital sai ganhando com essa disputa; por outro lado,
tampouco seria lícito eleger como expressão de êxito a quantidade de
matrículas nesse nível de ensino, pois a falta de oportunidades de acesso
ao ensino universitário acenadas, de um modo geral, à classe trabalhadora,
faz desaguar parte dos estudantes para o Ensino Superior tecnológico.
Quanto à qualificação profissional, reedita-se aqui, certamente, a velha
receita da educação classista, que reserva à classe trabalhadora uma
formação minimizada, imediatamente servil à lógica da mercadoria e que
passa ao largo da apropriação de conhecimentos científico-tecnológicos de
relevância genérica, universal.

Em suas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN, MEC-SETEC, 2012), os
Cursos Superiores de Tecnologia devem contemplar a formação de um profissional
“apto a desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades em uma determinada
área profissional”, e deve ter formação específica para: aplicação e desenvolvimento
de pesquisa e inovação tecnológica; difusão de tecnologias; gestão de processos de
produção de bens e serviços; desenvolvimento da capacidade empreendedora;
manutenção das suas competências em sintonia com o mundo do trabalho; e
desenvolvimento no contexto das respectivas áreas profissionais.
A Formação para o Trabalho e o atendimento às demandas econômicas é
evidente nas diretrizes para estes cursos. As Diretrizes Curriculares ainda
mencionam o atendimento às demandas “dos cidadãos, do mercado de trabalho e
da sociedade”. No entanto, o projeto pedagógico desses cursos não é discutido, tão
pouco avaliada a inserção desses cursos no ambiente universitário. O fato dos
Cursos Superiores de Tecnologia estarem voltados para o atendimento ao mercado
de trabalho não é exclusivo dessa modalidade. Como a maior parte das Diretrizes
Curriculares Nacionais para cursos superiores, um dos princípios para o Projeto
Pedagógico desses cursos é “promover a capacidade de continuar aprendendo e de
acompanhar as mudanças nas condições de trabalho, bem como propiciar o
prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação” (MEC-SETEC, 2012).
A avaliação da influência do mercado de trabalho sobre esses cursos deve
ser aprofundada. A análise deve considerar a prática pedagógica e o perfil do aluno
formado pelo curso. A proposição de que o aluno possa continuar seus estudos
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também é um fator importante no Ensino Superior e deve estar articulado para
garantir a formação integral do cidadão. A inserção desse aluno na Instituição de
Ensino Superior é um indicador importante, afinal o corpo docente é qualificado para
os estudos nesse nível de ensino. As questões pedagógicas dos cursos são
superficialmente discutidas, enquanto o fator econômico é predominante na crítica
aos cursos. O perfil do ingressante e os motivos pelos quais escolhe o Curso
Superior de Tecnologia devem ser discutidos em uma crítica mais apurada. A crítica
que restringe a reflexão apenas ao fator econômico para oferta desses cursos ignora
a diversificação de modalidades de cursos superiores; a qualificação para o trabalho;
o interesse do estudante; e a qualidade da formação no Ensino Superior nos cursos
de graduação de uma forma geral.
As críticas não parecem refletir a análise dos projetos pedagógicos desses
cursos; a formação científica que proporcionam; e a continuidade dos estudos dos
egressos. A diversificação da modalidade de graduação por si e o tempo de duração
não permite afirmar que esses cursos não são eficientes para a formação superior
dos estudantes.
A pesquisa nesse sentido contribui para avaliar os motivos que despertam o
interesse dos estudantes pelos Cursos Superiores de Tecnologia; a análise dos
Projetos Pedagógicos; a possibilidade da pesquisa científica durante o curso; e a
opção dos concluintes pela continuidade dos estudos.
Como esclarece Weber (1982, p. 81), a influência indireta das relações
sociais, instituições e agrupamentos humanos, submetidos à pressão de interesses
“materiais”, estende-se, mesmo que inconscientemente, por todos os domínios da
cultura. Tanto fenômenos da vida cotidiana quanto históricos, coletivos ou de massa
são economicamente condicionados.
A reflexão do autor permite questionar as críticas superficiais à oferta dos
Cursos Superiores de Tecnologia, considerando inclusive que a conjuntura histórica
e econômica é que responde às demandas das questões “materiais”. A oferta
desses cursos é uma resposta social às demandas de Formação para o Trabalho. O
Ensino Superior não pode ignorar tais reclames sociais.
O reexame da categoria “capitalista” para o contexto social contemporâneo
deve ser elucidado, conforme nos aponta Morin, (1999, p. 44-45):
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Ora, o capitalismo torna-se palavra mestra quando se converte no termo
redutor suficiente para definir sociedades que comportam outros caracteres
e dimensões, e quando o ermo se substancializa, tornando-se uma entidade
em si, depois de até então ser adjetivo: economia capitalista, sociedade
capitalista. Mais ainda, o capitalismo tornar-se um espectro quando aparece
como uma espécie de ser antropomorfo, de deus ex machina, que urde
constantemente artimanhas e infâmias contra os povos trabalhadores. A
partir daí, alucinados ideológicos veem o capitalismo decidir, agir e enganar
como outros viram o Diabo na Idade Média.

Nessa perspectiva, a diversificação da oferta de cursos superiores é uma
tendência global e sua crítica não pode restringir-se apenas à questão de
atendimento ao mercado de trabalho ou ao sistema capitalista. A demanda por mão
de obra qualificada está posta e o Ensino Superior não pode simplesmente manterse na oferta das carreiras tradicionais sem refletir as demandas sociais
contemporâneas.
De acordo com Resende (2009, p. 43-48), a universidade deve sair da
clausura disciplinar e transpor os paradigmas da autoridade no conhecimento, de
uma forma criativa, que promova a “mestiçagem acadêmica”, redesenhando em
linhas mais flexíveis os saberes na perspectiva do mundo da informática, da
comunicação e das demandas sociais. Conforme o autor é necessário que a
universidade leve em conta que “o mundo não para de girar, de fluir”.
O interesse por esses cursos por parte dos ingressantes no Ensino Superior
também é uma evidência de que a opção é válida para os estudantes. A inserção no
mercado de trabalho e a empregabilidade dos egressos destes cursos são
indicadores que devem ser pensados com maior profundidade.
No entanto, para Harvey (2006, p. 310-311), as novas tecnologias enfatizam a
velocidade, as rápidas reduções das distâncias, dos tempos do giro de capital e
mesmo formas aparentemente novas de expressão são prisioneiras das forças do
capital, limitando nossa visão do possível. Nessa perspectiva, a crítica deve ser
persistente e consistente.
O Ensino Superior deve promover a visão ampliada dessa questão. A
preocupação com a redução ou a simplificação do ensino, impulsionada pelas novas
tecnologias, não pode tornar o egresso do Ensino Superior alienado ou alheio à
realidade social, mas deve prepará-lo para o enfrentamento e para a criatividade na
solução dos desafios profissionais.
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2.3

OS DESAFIOS DA FORMAÇÃO PARA O TRABALHO NO BRASIL

O Brasil vivencia os desafios de aliar a Educação Superior à Formação para o
Trabalho, preparando os egressos para o enfrentamento das demandas sociais e do
mercado de trabalho. Conforme Resende (2009, p. 11-12), o objetivo da
universidade é preparar os estudantes para os problemas contemporâneos; formular
novas categorias diante do que é novo na história mundial, sem silenciar o passado,
para fora do comodismo do referencial clássico de universidade.
A baixa escolaridade dos trabalhadores e a opção pelos cursos tradicionais
no nível superior são grandes desafios à Formação para o Trabalho no Brasil. O
desenvolvimento acelerado das Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs),
os mercados globalizados e a inserção das mulheres no mercado de trabalho
tornaram os postos de trabalho cada vez mais seletivos no que diz respeito à
formação do trabalhador. Os desafios do acesso à formação qualificada e as
exigências de formação para ocupação de novos postos de trabalho se intensificam.
Ainda assim, a formação superior do estudante brasileiro tem, nas carreiras
tradicionais, a opção mais frequente.
Em

consonância

desenvolvimentista
transformações

de

com
transição

profundas,

que

Cardoso
da

(2008,

escola

ocorreram

p.

para
em

o

ritmo

603-606),
trabalho

o

padrão

passou

acelerado,

por

mudando

constantemente os parâmetros estruturais que orientaram as decisões de indivíduos
e famílias sobre suas vidas e carreiras. Não obstante o ritmo e a profundidade das
mudanças, as escolhas das gerações de brasileiros nascidos entre 1948 e 1990
resultaram, no agregado, em dinâmicas sociais dotadas de apreciável inércia. Para o
autor, a escola não foi determinante para o destino ocupacional da maioria dos
brasileiros durante o desenvolvimentismo, todavia ela encaminhava os jovens mais
escolarizados para as posições superiores da estrutura social. As posições médias e
superiores apresentavam barreiras à entrada, exigindo escolaridade quase sempre
inacessível para os trabalhadores pobres urbanos e seus filhos.
As considerações do autor ainda discutem que as carreiras tradicionais
continuam supervalorizadas em detrimento das novas demandas do mundo do
trabalho. Os diplomas de Bacharelado nos cursos tradicionais como Direito e
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Medicina ainda são os mais valorizados pelos brasileiros, ainda que outras áreas
demandem formação e careçam de profissionais qualificados.
A Educação Superior na relação com o mundo do trabalho não deve significar
a supressão das categorias de interdisciplinaridade, empregabilidade, ética,
cidadania e emancipação. Essas categorias devem convergir para uma organização
pedagógica que promova a formação integral das pessoas.
Nesse sentido, os órgãos governamentais e conselhos profissionais devem
ser os certificadores das propostas políticas educacionais e sociais refletidas na
organização pedagógica dos cursos de Ensino Superior, sejam de longa ou curta
duração, de carreiras tradicionais ou inovadoras. Considerando o contexto
educacional brasileiro e os documentos pesquisados, o compromisso de certificar e
contribuir para a melhoria da qualidade dos cursos de graduação, por vezes, é
diminuído em função da legislação planificada que desconsidera a diversidade das
Instituições de Ensino Superior; as tendências do mercado de trabalho; as
demandas sociais regionais; e um programa de ações efetivas dos órgãos
avaliadores para o aperfeiçoamento dos cursos superiores. Uma evidência desse
tipo de política é a criação de indicadores gerais como o Índice Geral de Cursos
(IGC), que permite o ranking das instituições de ensino, sem considerar: a
diversidade das instituições; as demandas e condições regionais para oferta dos
cursos; ações efetivas para melhoria da qualidade das instituições cujos alunos não
apresentaram desempenho satisfatório no Exame Nacional de Desempenho dos
Estudantes (ENADE); e a punição na forma de descredenciamento das instituições e
cursos superiores. A formação integral dos estudantes que busca a construção de
uma sociedade autônoma deveria impregnar tanto os Cursos de Bacharelado quanto
os Cursos Superiores de Tecnologia no contexto da Educação Superior.
Para Bauman (2001, p. 242-243):

A sociedade é verdadeiramente autônoma quando “sabe, tem que saber,
que não há significados assegurados, que vive na superfície do caos, que
ela própria é um caos em busca de forma, mas uma forma que nunca é
fixada de uma vez por todas. A falta de significados garantidos – de
verdades absolutas, de normas de conduta pré-ordenadas, de fronteiras
pré-traçadas entre o certo e o errado, de regras de ação garantidas – é
conditio sine qua non de, ao mesmo tempo, uma sociedade
verdadeiramente autônoma e indivíduos verdadeiramente livres; a
sociedade autônoma e a liberdade de seus membros se condicionam
mutuamente.
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Sob tal ótica, os Cursos Superiores de Tecnologia são uma modalidade de
curso superior que responde às demandas da sociedade contemporânea e que deve
ser questionada, avaliada e reconhecida como uma forma construída pela própria
sociedade em que não há significados “assegurados”, mas que busca uma forma no
contexto educacional.
Cruz e Martins (2006, p. 2-3) aduzem que a valorização do diploma no Brasil
não está relacionada somente com as mudanças inerentes ao ambiente competitivo
no qual as organizações estão inseridas, tampouco, com o recente fenômeno da
globalização de economias, sociedades ou culturas. No caso das organizações
brasileiras, a importância de um título se explica, também, pela supervalorização de
tal atributo herdada de nossos colonizadores portugueses que legitimavam o poder
através dos títulos nobiliárquicos de barão, visconde, conde, marquês e duque e, na
falta desses, dos acadêmicos de bacharel e de doutor.
O cenário reforça a discussão de que os Cursos Superiores de Tecnologia
são comumente criticados não por seu conteúdo ou potencial de formação, mas na
comparação superficial com o Bacharelado, no tempo de duração, na especificidade
da formação e na inserção no mercado de trabalho.
A supervalorização do diploma no Brasil é uma variável na política de
diferenciação e diversificação no Ensino Superior. No que diz respeito à
diferenciação entre as Instituições de Ensino Superior, ainda que a validade e
prerrogativas do título obtido seja a mesma, tende-se a supervalorização das
universidades. Quanto à diversificação das modalidades de cursos no Ensino
Superior

(Bacharelados,

Licenciaturas

e

Superiores

de

Tecnologia),

a

supervalorização tende aos Bacharelados, ainda que os requisitos de qualidade
sejam os mesmos para a organização pedagógica, corpo docente e infraestrutura.
De acordo com os resultados do Censo da Educação Superior no Brasil de
2011, os cursos de Bacharelado têm uma participação de 66,9% nas matrículas,
enquanto os cursos de licenciatura têm 20,2% e os Cursos Superiores de
Tecnologia contam com 12,9% dos estudantes (INEP, 2013).
A supervalorização do diploma no Brasil transcende as questões objetivas
das políticas educacionais e não parece ter vínculo sólido na diversificação e
diferenciação no Ensino Superior. As implicações culturais são fortes e permeiam o
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valor atribuído ao diploma tanto no âmbito da formação superior quanto na inserção
de formados no mercado de trabalho.
Outro aspecto sobre a supervalorização do diploma no Ensino Superior é o
descompasso entre o que se aprende no curso e as demandas reais do mercado de
trabalho. Conforme Enge (2004, p. 8-10), ao contrário do que se poderia supor, a
opção por um curso superior não corresponde a uma escolha profissional, pois é
resultado de um processo contínuo e complexo no qual estão envolvidos fatores de
ordem diversa, como, por exemplo, a afinidade com determinada área, a influência
do meio social e limitações de ordem financeira. O valor social do diploma superior é
visto como uma espécie de salvaguarda contra o desemprego que assombra as
sociedades ocidentais contemporâneas.
A autora considera também que as alterações que têm ocorrido no mundo do
trabalho global causam profundas mudanças nas formas de contratação da mão de
obra e, consequentemente, nas trajetórias ocupacionais. A escolha profissional para
a autora é, na verdade, um processo complexo e contínuo, através do qual os
indivíduos buscam, constantemente, compatibilizar suas próprias aspirações e
desejos com as oportunidades do mercado de trabalho.
Enge (2004, p. 8-10) refere que, ao contrário do que se via há algumas
décadas no mundo empresarial, as profissões estão cedendo lugar para as funções,
de modo que dos candidatos às vagas de emprego não se exige mais simplesmente
uma ou outra formação, mas, sobretudo, que sejam flexíveis, capazes de se adaptar
à dinâmica da empresa e de se realizar tarefas determinadas. A autora também
recorre a Bourdieu para reforçar que o diploma “não contém qualquer informação
concernente à capacidade de ocupar determinado cargo”, “um título é capital
simbólico universalmente reconhecido e garantido, válido em todos os mercados”
(ENGE, 2004, p. 8-10).
Portanto, a supervalorização do diploma no Ensino Superior reside em
algumas bases, ligando-se ao valor cultural atribuído no Brasil, ao credenciamento
para o mercado de trabalho, à diferenciação das instituições, e mesmo à
diversificação de modalidades de curso que, no entanto, não parecem ser
determinantes para avaliar a qualidade dos cursos ou mesmo para desqualificar o
modelo dos Cursos Superiores de Tecnologia por conta da curta duração.
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Entre os desafios para a expansão da Formação para o Trabalho no Brasil
estão as críticas à formação tecnicista; a resposta pouco reflexiva ao mundo do
trabalho; a curta duração e a perspectiva de oferta de cursos superiores
reducionistas; e a oferta de currículos pouco humanizados.
Esses desafios levantados pela crítica não podem ser ignorados. Por isso, a
pesquisa se propõe a elucidar, na perspectiva dos alunos e dos docentes
coordenadores dos Cursos Superiores de Tecnologia: a inserção da pesquisa
científica na formação; a relação dos ingressantes e concluintes com a qualificação
para o trabalho; e a avaliação dos projetos pedagógicos no sentido em que
permitam a formação superior integral do estudante. Segundo Pires (2007, p. 2-8),
terminologicamente, a legislação educacional brasileira defende que “a formação
humana deve ir além da qualificação ou da preparação para o trabalho”. A autora
menciona que após a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, a diversificação e
diferenciação institucional desencadearam um modelo de educação que considera
“o ensino por si mesmo sem a essência de uma formação ampla e unitária, sem a
vinculação com a pesquisa e a extensão”.
Para a autora, o modelo visa atender o aumento na oferta de vagas no ensino
brasileiro e as demandas mercadológicas do mundo do trabalho. A autora recorre a
Gramsci na questão quanto à forma unitária, no sentido de que a formação do
trabalhador não deve estar desvinculada da formação do cidadão, devendo nessa
perspectiva ser “unitária, libertadora e emancipatória”.
As críticas são pouco consistentes na medida em que não discutem as
propostas pedagógicas dos cursos, tampouco a efetividade da formação. Um
aspecto importante é que as críticas pouco discutem ou mesmo ignoram o fator da
inovação do processo de ensino-aprendizagem, as propostas pedagógicas e a
comparação efetiva com as diretrizes curriculares de Cursos de Bacharelado e
Superiores de Tecnologia. Outro fator que enfraquece a argumentação contrária à
Formação para o Trabalho é a política educacional incipiente para a formação
acadêmica na perspectiva da empregabilidade após a conclusão do Ensino
Superior.
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2.4

A GESTÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO BRASIL

A gestão das Instituições de Ensino Superior está sendo fortemente regulada
e supervisionada pelos órgãos governamentais no Brasil a partir da implantação do
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES).
A presença maciça das universidades particulares e a entrada de grandes
grupos corporativos na gestão dessas instituições são uma preocupação constante
para o governo brasileiro, que passa a regular a “autonomia” das universidades.
Harvey (2006, p. 358-) discute esse perfil de universidade do século XX e
afirma que as universidades foram “desmanteladas” sob o controle e a
administração de grandes forças corporativas e que se tornaram centros de
pesquisa corporativa ou de treinamento privilegiado de uma elite corporativa
“autorreprodutiva”.
Entre as respostas do governo brasileiro à autonomia das universidades
privadas, as Instituições de Ensino Superior (IES), que antes eram autorizadas para
oferta de cursos superiores, sem previsão de revogação da prerrogativa, agora, são
credenciadas por tempo determinado. O credenciamento e reconhecimento de
cursos no Ensino Superior são regulados e supervisionados pelo Ministério da
Educação (MEC).
A partir de 2006, os processos de regulação e supervisão previstos pelo
SINAES foram aplicados às IES públicas e privadas do Sistema Federal de
Educação. Entre os instrumentos de avaliação das IES estão aqueles que
estabelecem os requisitos mínimos de qualidade em relação ao que segue:
organização pedagógica, corpo docente e infraestrutura dos cursos.
As Instituições de Ensino Superior, especialmente as privadas, que
representam 88% das matrículas do Ensino Superior do país, conforme o Censo da
Educação Superior de 2011, foram significativamente impactadas pelo novo sistema.
O planejamento, avaliação e qualidade dos cursos passaram a ter métricas
para sua autorização de funcionamento e reconhecimento para efeito de emissão de
diploma no Ensino Superior. O SINAES também prevê sanções administrativas
como restrição de vagas e descontinuidade dos cursos, caso os requisitos mínimos
de qualidade não sejam atendidos.
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Segundo Silva Jr. e Muniz (2005, p. 2-5), as Instituições de Ensino Superior
privadas no Brasil apresentam três tipos de mecanismos de influência na gestão: o
coercitivo, em função das regulamentações impostas pela legislação educacional,
que determina os tipos de instituições, as estruturas permitidas, o tipo de
relacionamento interno e externo, enfim, a sua dinâmica interna e externa; o
mimético, em função da adoção, por parte de instituições de pequeno porte e mais
novas, de práticas e modelos de gestão que obtiveram sucesso em instituições mais
tradicionais e de grande porte, bem como a importação de modelos de gestão
adotados por instituições públicas e por instituições estrangeiras, principalmente as
de tradição anglo-saxônica; e o normativo em função da regulamentação profissional
das diversas profissões regulamentadas, em que as instituições oferecem cursos de
formação profissional.
Nesse sentido, entende-se que as medidas de regulação e supervisão
provocaram mudanças na gestão das Instituições de Ensino Superior no Brasil. A
gestão dessas instituições precisou aperfeiçoar seus processos de planejamento,
autoavaliação e qualidade, além da profissionalização de seus gestores, que até
então, na maior parte das instituições, eram educadores com alguma competência
de liderança.
De acordo com Silva Jr. e Muniz (2005, p. 7-13), são significativos os
impactos da regulamentação governamental na dimensão estrutural no Ensino
Superior, ou seja, na sua organização e na estrutura e dinâmica de uma Instituição
de Ensino Superior (IES). É notável a influência da legislação educacional sob as
práticas gerenciais do planejamento, da avaliação e da qualidade. De forma geral,
em qualquer setor produtivo e em qualquer tipo de organização, as ações gerenciais
que envolvem o planejamento, a avaliação e a qualidade são endógenas e por
iniciativa da própria organização. Na maior parte das vezes, por iniciativa própria e
sem uma imposição coercitiva externa, a não ser por pressões de mercado como,
por exemplo, a globalização e a concorrência. No caso do Ensino Superior, o
procedimento não acontece dessa forma.
Conforme os autores, até bem pouco tempo atrás, antes da nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB), as IES privadas em geral não tinham como
prática administrativa os procedimentos de planejamento, avaliação e qualidade. E
há uma razão para isso. De certa forma, antes da LDB de 1996, o processo de
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abertura de cursos e credenciamento de IES era rígido e a política do governo era
de não abertura de seu protocolo de pedidos, fazendo com que as instituições já
credenciadas operassem com certa reserva de mercado. Ocorre que, após a LDB,
que reforçou as políticas para ampliação do acesso ao Ensino Superior e a
flexibilização por parte do governo federal ao processo de abertura de cursos e
credenciamento de novas IES, o setor educacional superior mudou, a concorrência
acirrou e os requisitos de qualidade foram definidos.
A pesquisa documental nos permite avaliar que o governo federal passa a ter
uma base de informações mais confiável sobre o Ensino Superior. Os resumos
técnicos do Censo da Educação Superior, disponíveis inclusive para os cidadãos,
são exemplos da sistematização dessas informações.
As informações permitiram construir uma base de dados concretos, que
podem subsidiar as ações do governo na definição de políticas para o Ensino
Superior. As políticas envolvem o planejamento e a gestão institucional, a avaliação
contínua e a verificação de indicadores de qualidade dos serviços educacionais
prestados pelas IES.
Segundo Silva Jr. e Muniz (2005, p. 14-17), é patente que a política
educacional do Governo Federal e do MEC foi para aumentar o número de ofertas
de vagas no Ensino Superior, principalmente nas IES privadas. A ampla expansão
do número de IES privadas empreendeu ações do MEC visando garantir padrões
mínimos de qualidade desses serviços prestados, o que o MEC fez principalmente
por meio da implementação de programas de avaliação institucional e pela exigência
de um Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para todas as IES do país.
Os autores argumentam que o sistema de regulação, supervisão e avaliação
não se limita ao seu potencial para a elaboração de diagnóstico, mas é um
instrumento capaz de contribuir para o conhecimento da realidade dos cursos,
estimulando a reflexão sobre a trajetória dos cursos e catalisando estratégias para o
futuro dos cursos superiores.
Considerando a pesquisa bibliográfica, as críticas ao sistema também são
comuns, visto o caráter punitivo e pouco formativo das avaliações para
credenciamento e recredenciamento de IES e reconhecimento e renovação de
reconhecimento de cursos superiores. Nesse sentido, a argumentação dos autores
não parece estar coerente com a realidade, visto que os instrumentos de avaliação
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são em muito subjetivos e pouco reflexivos. A partir dos documentos pesquisados,
parece que a contribuição formativa dos processos de regulação, supervisão e
avaliação ainda é muito superficial e pouco efetiva para o aperfeiçoamento dos
Projetos Pedagógicos.
É possível observar, na documentação avaliada pela pesquisa, que os
requisitos mínimos de qualidade e os critérios para avaliação da gestão das IES são
os mesmos no tocante ao reconhecimento e a renovação de reconhecimento dos
cursos superiores, sejam Licenciaturas, Bacharelados ou Superiores de Tecnologia.
A definição de um padrão de avaliação da qualidade para reconhecimento dos
cursos superiores também é alvo de crítica, uma vez que a natureza dessas
modalidades de curso e mesmo a natureza das IES (públicas ou privadas) é muito
diversa.
Por sua vez, os cursos superiores, independentemente da modalidade de
ensino – presencial ou a distância – e de curso – Licenciatura, Bacharelado ou
Superiores de Tecnologia – são avaliados pelos mesmos instrumentos, o que pode
criar indicadores e informações mais precisas sobre os níveis de qualidade na oferta
dos cursos e na gestão das IES.
Na gestão das IES públicas do Sistema Estadual de Educação Superior,
também, há instrumentos de avaliação dos cursos, além da visita in loco de
docentes designados pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) para avaliação e
emissão de parecer consubstanciado das condições do curso para efeito de
reconhecimento e renovação de reconhecimento do curso.
É importante ressaltar que os estudantes do Sistema Federal de Educação
Superior, assim como os estudantes do Sistema Estadual de Educação, prestam o
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). O principal fator para
atribuição do Conceito Preliminar de Curso (CPC) é o ENADE.
O Censo da Educação Superior também subsidia o CPC dos dados
estatísticos das características socioeconômicas dos ingressantes, a titulação e o
regime de trabalho do corpo docente. O ENADE também subsidia os insumos para a
nota da infraestrutura e organização pedagógica a partir do questionário
socioeconômico realizado pelos estudantes antes da realização do exame.
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Os cursos dessa maneira aferem o Conceito Preliminar de Curso (CPC) pela
média das notas dos estudantes obtidas no ENADE e os dados do Censo da
Educação Superior.
As notas são atribuídas pelo Ministério da Educação em escala de 1 a 5,
sendo que os cursos que aferem notas superiores a nota 3 têm seu reconhecimento
renovado automaticamente. Os cursos que aferem notas inferiores a três sofrem
medidas administrativas de melhoria e em última análise, caso não cumpram o
saneamento das deficiências, o Ministério da Educação pode encerrar as atividades
do curso.
Os insumos e formas de cálculo são definidos pelo Ministério da Educação na
forma de Portarias e Notas Técnicas. A discussão sobre a legalidade e mesmo
pertinência do cálculo para o CPC é bastante questionada pelos especialistas do
meio educacional.
É importante registrar que independentemente do Sistema de Ensino, Federal
ou Estadual, o Ministério da Educação atribui as notas para todos os cursos
superiores no Brasil, cujos alunos participam do ENADE. As Instituições de Ensino
Estaduais resistiram à realização do exame, mas atualmente a maior parte das IES
inscrevem seus estudantes no ENADE. O Censo da Educação Superior contempla
as IES do Sistema Federal e Estadual de Educação.
Considerando o ponto de vista dos autores e os documentos legais que
amparam os processos de regulação, supervisão e avaliação das Instituições de
Ensino Superior no Brasil, fica claro que o controle e a certificação dessas IES
ganham fluxos processuais mais sistematizados, e as bases de informações do
governo foram ampliadas. No entanto, a avaliação no aspecto formativo e de
melhoria da qualidade não parece ser a realidade na relação entre o governo e as
IES. Esse aspecto não parece ser efetivo no fluxo processual para os processos de
credenciamento das IES e reconhecimento de cursos. Nesse sentido, os fluxos
contribuem muito pouco para a melhoria da gestão das IES e a qualidade de seus
cursos.

39

2.4.1 A diferenciação e a diversificação

A diferenciação de Instituições de Ensino Superior (IES) e a diversificação de
modalidades de curso são importantes para a compreensão do Sistema Educacional
Brasileiro. Esse fator também não é recente no cenário universitário mundial. Charle
e Veger (1996, p. 91) inferem que o ensino universitário apresenta novas funções a
partir do século XIX, e a pesquisa ou a formação profissional já decorrem em grande
parte de instituições livres ou não universitárias.
Segundo Barbalho (2011, p. 6), a diversidade do sistema educacional ou
diferenciação ocorre pela identificação de diferentes tipos de instituição em um
determinado sistema de educação superior. A autora também afirma que há
diversidade ou diversificação no sentido programático e que esta se manifesta na
variedade dos cursos e nos serviços proporcionados pelas instituições.
A diferenciação das Instituições de Ensino Superior – faculdades, centros
universitários, universidades e institutos – e a diversificação das modalidades de
ensino – Bacharelados, Licenciaturas e Cursos Superiores de Tecnologia – são
reconhecidas estratégias para expansão do Ensino Superior no Brasil.
Conforme Neves (2003, p. 1-5), o sistema universitário, no plano
internacional, passa por importantes transformações rumo a um sistema póssecundário amplamente diversificado. No Brasil, a autora afirma que há alguns
avanços e recuos na proposta de diversificação do sistema de Ensino Superior e
ressalta uma forte tendência em direção à diferenciação institucional e funcional.
A autora afirma que, nos países avançados, as universidades modernas
passaram a desempenhar três funções, ampliando o leque original: de centros de
formação, educação e pesquisa passaram a ser órgãos executores da política
científica estatal, centros de formação profissional e instituições sociais, tanto em si
mesmas como no âmbito das sociedades nas quais estão inseridas. Para a autora,
no lugar de um número pequeno de universidades de elite, mesmo multifuncionais,
surgiram complexos sistemas que atendem a milhões de estudantes de origem
social, condições econômicas, padrão de escolarização e interesses distintos.
De acordo com a pesquisa documental, entende-se, especialmente no que diz
respeito à evolução das matrículas nos últimos anos, que o Brasil caminha na
direção do acesso de “massa”, entendido como medida de ampliação de
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oportunidade para o ingresso no Ensino Superior. A política educacional tem
recebido atenção, especialmente no que diz respeito à implantação do SINAES, mas
o investimento em educação não parece ser a prioridade para governo do país. Isto
se traduz no fato de que a Educação Superior é predominantemente ofertada por
Instituições de Ensino Superior (IES) privadas. O Ensino Superior gratuito e
disponibilizado pelo governo brasileiro é ínfimo em relação à oferta das IES
privadas. A qualidade dos cursos é outro fator que preocupa. Ainda que se tenham
evidências dos esforços para regulação, supervisão e avaliação das IES, conforme
os documentos pesquisados, a efetiva contribuição para melhoria da qualidade
ainda não parece estar sistematicamente presente nos fluxos e processos para
certificação das IES e cursos.
A diferenciação nas estruturas educacionais, apoiadas na Lei de Diretrizes de
Bases (LDB) de 1996, e sua organização burocrática podem ser resumidas
conforme a figura 1.

Figura 1 - Diferenciação das IES

Fonte: Neves (2003, p.3).

As diferentes estruturas organizacionais e a especialização das instituições
surgem a partir das estratégias para expansão do Ensino Superior no Brasil e
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reforçam o ensino de massa mesmo em instituições que preconizam a pesquisa
científica. A diferenciação na gestão das IES promove a expansão do número
estudantes no Ensino Superior, assim como a diversificação das modalidades de
cursos superiores pode aproximar esses estudantes da inovação tecnológica
demandada pelo mundo do trabalho.
Barbalho coloca que (2011, p. 11), quanto ao sistema de educação superior
brasileiro, a diversificação institucional se consolida tanto na dimensão vertical
quanto na horizontal. A autora constata a presença de instituições universitárias e
não universitárias configurando o sentido vertical da diversificação.
A diversificação horizontal está caracterizada pela mudança de uma
composição formada exclusivamente por instituições públicas, estendendo, também,
as suas atividades para além das capitais e dos centros urbanos e, portanto,
atuando fora do campus central, tanto a partir da criação de novas instituições
quanto da instalação de sedes e programas em localidades diferentes da de origem.
Conforme se verificou nos documentos pesquisados, a diversificação vertical
se caracteriza na perspectiva da diferenciação das Instituições de Ensino Superior.
A diversificação horizontal se caracteriza pela diferenciação nos currículos,
programas, modalidades e metodologias de ensino. A diversificação horizontal e
vertical é uma tendência global, e o Brasil está avançando nesse sentido,
adequando suas políticas e consolidando as diretrizes para um Ensino Superior que
atenda às demandas da formação terciária no contexto social contemporâneo.
Para Neves (2003, p. 19), alguns pontos comuns no processo de
diversificação podem ser identificados: o incremento da diversificação de prioridades
de pesquisa; os cursos e sua duração e a titulação de acordo com as classes
profissionais; a adequação das características estruturais e formatos institucionais; a
inovação

organizacional

por

meio

da

oferta

de

cursos

preparatórios,

interdisciplinares, de formação continuada etc.; o estreitamento do relacionamento
com o mercado de trabalho; e a descentralização das tarefas de planejamento com
ênfase no âmbito regional e setorial de curto e médio prazos, com espaço de
flexibilidade.
De acordo com a pesquisa realizada, a diversificação das instituições e dos
modelos de ensino é uma realidade, no entanto esse fator por si não deve orientar a
construção de um Projeto Pedagógico de Curso. A formação crítica, integral e que
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atenda às demandas sociais são fatores que deveriam direcionar a proposta da
formação superior. Contudo a opção pela diversificação é um fator relevante para o
contexto do cenário educacional global.
Caregnato (2004, p. 152) reforça essa ideia quando afirma que, na
perspectiva internacional de ampliação da escolarização superior, a diversificação
de programas de estudos, por meio na noção de educação terciária, ampliou
enormemente o leque de opções para obtenção de títulos desse nível educacional:
não apenas as instituições, mas também as organizações, programas, cursos e
recursos pedagógicos.
A pesquisa documental demonstra que a diversificação das modalidades de
cursos favoreceu a expansão da oferta de Cursos Superiores de Tecnologia. Os
cursos apresentam currículos e tempos de integralização diferentes dos tradicionais
Bacharelados. A modalidade promove a qualificação nas novas carreiras e a
celeridade na atualização dos currículos face à integração com o mundo do trabalho.

2.5

AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS

As políticas públicas educacionais brasileiras para as últimas décadas estão
fortemente pautadas na legislação educacional a partir da década de 1960. Para se
avaliar a abrangência dessas políticas, na figura 2, apresenta-se uma síntese das
leis que regeram a educação nesse período:
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Figura 2 - Quadro resumo das leis da Educação

Fonte: Anuário da Produção Acadêmica Docente, Anhanguera (2009, p.5).

As políticas públicas educacionais brasileiras têm como marco regulatório das
últimas décadas a Lei das Diretrizes e Bases (LDB) de 1996. Segundo Saviani
(2001, p. 200), as políticas educacionais que decorrem da LDB de 1996 valorizam os
mecanismos de mercado, o apelo à iniciativa privada e às organizações não
governamentais em detrimento do papel do Estado e das iniciativas do setor público,
com a consequente redução das ações e dos investimentos públicos.
Por sua vez, Gomes e Moraes (2012, p. 184-185) destacam uma série de
políticas que vêm sendo implementadas ou reorientadas, objetivando ampliar o
acesso, sobretudo dos jovens e trabalhadores provenientes das classes sociais
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tradicionalmente excluídas do Ensino Superior. Os autores destacam os programas
que têm impacto direto na expansão do setor privado. O Programa Universidade
para

Todos

(PROUNI),

criado

pela

Medida

Provisória

no

213/2004

e

institucionalizado pela Lei n. 11.096/2005, caracteriza-se pela oferta de bolsas de
estudo integrais e parciais a estudantes oriundos da escola pública e pertencentes
às classes sociais de baixa renda em Instituições de Ensino Superior (IES) privadas.
As Instituições de Ensino Superior (IES) que aderem ao PROUNI definem as
vagas na proporcionalidade exigida pelo programa, que alcança cursos superiores
em todas as modalidades de curso e ensino. O programa é caracterizado por bolsas
de estudos de 50% e 100% para alunos que apresentam renda familiar de até três
salários mínimos per capita. A classificação e ingresso do aluno se dá pela nota
obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
Para Gomes e Moraes (2012, p. 186), outras medidas caracterizam a política
educacional de expansão no Ensino Superior: a implantação de dez novas
universidades federais e a criação ou consolidação de 49 campi nas cinco regiões
brasileiras; a integração de Instituições Federais de Educação Profissional e
Tecnológica (IFETs), mediante à celebração para formalizar a agregação “voluntária”
dos Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas Federais,
Escolas Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas vinculadas às universidades
federais; e o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI), com impacto na organização das universidades
federais.
A diversificação das modalidades de cursos também decorre das políticas
educacionais emanadas da LDB de 1996. Os Cursos Superiores Sequenciais e
Cursos Superiores de Tecnologia foram valorizados pelas políticas educacionais a
partir do marco regulatório da LDB.
De acordo com a pesquisa realizada, a política educacional a partir da LDB de
1996 ampliou a articulação da educação com o mundo do trabalho, valorizando a
formação profissional e a inovação tecnológica. As políticas educacionais brasileiras
têm favorecido a educação profissional como modalidade de diversificação do
Ensino Superior, portanto torna relevante para a formação superior o preparo dos
futuros

trabalhadores,

sem

restringir

a

formação

superior

a

simples

instrumentalização técnica. As políticas foram originadas nas demandas sociais e
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devem atender às carências da sociedade, trazendo resultados efetivos para o
desenvolvimento social e econômico.
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3

AS TENDÊNCIAS DA FORMAÇÃO PARA O TRABALHO

A formação profissional não é um novo e particular desafio para a Educação
Superior Brasileira. Charle e Verger (1996, p.65) esclarecem que a aproximação das
formações profissionais sob a forma escolar é antiga e pode ser identificada desde a
Idade Média na “formação de pregadores” ou “escolas particulares de Direito”, nas
quais se formavam os juristas que aplicavam o Direito nacional inglês.
Ainda assim, é importante analisar as tendências da educação superior na
perspectiva da Formação para o Trabalho, demonstrar como a sociedade em outros
países se relaciona com a integração da educação e o trabalho e quais são os
indicadores para o futuro.
A análise das tendências, especialmente nos países ou regiões do mundo
com índices educacionais de acesso e qualidade no Ensino Superior superiores aos
brasileiros, justifica-se na medida em que podem evidenciar oportunidades e
dificuldades, contribuindo com reflexões sobre o modelo de formação superior para
o trabalho no Brasil.
De acordo com os dados da Organização para o Desenvolvimento Econômico
(OCDE, 2013), o Brasil está abaixo da média no que diz respeito ao acesso à
Educação Superior. O Brasil alcança somente 14% da população entre 25 e 64 anos
no acesso à Educação Superior:
Os modelos estrangeiros trazem peculiaridades e também convergências
sobre a diferenciação de instituições, a diversificação de modalidades de curso no
Ensino Superior, o vínculo da educação com o mercado de trabalho, a duração dos
cursos superiores e o perfil do estudante do Ensino Superior.
Resende (2009, p. 46) sublinha que o desafio da globalização reclama o
avanço da produção de conhecimento para a reinvenção das novas Instituições de
Ensino Superior, sem amarras regionais ou locais, sob um processo de ampla
“mestiçagem acadêmica”.
O Chile, pertencente aos países da OCDE, apresenta a melhor colocação
entre os países pesquisados da América Latina. O percentual da população atendida
pela Educação Superior é de 29% entre as pessoas de 25 a 64 anos, quando a
média dos países da OCDE é de 26%. O Chile ainda é uma referência na Educação
Superior na América Latina (OCDE, 2013).
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Na Europa, a Alemanha também é uma referência no que diz respeito às
adequações do sistema educacional para atendimento à Formação para o Trabalho
e às prerrogativas do Acordo de Bolonha1. A Alemanha apresenta um indicador de
população atendida pela Educação Superior de 28% entre as pessoas de 25 e 64
anos, acima da média da OCDE, mas inferior a muitos países europeus (OCDE,
2013).
Os Estados Unidos já detiveram o sistema educacional mais avançado em
termos de qualificação na Educação Superior. O cenário está mudando porque as
peculiaridades do sistema educacional do país e o foco na qualificação profissional o
tornam uma referência para a Educação Superior. Atualmente, o país apresenta um
indicador de acesso ao Ensino Superior de 42%, muito acima da média dos países
da OCDE (OCDE, 2013).
A China tem um indicador de atendimento, pelo Ensino Superior, de apenas
4% entre a população na faixa etária de 25 a 64 anos (OCDE, 2013). É o menor
indicador do G20 – grupo dos 20 países economicamente mais expressivos. As
dimensões geográficas, o volume populacional e as diferenças sociais são
significativos para a configuração do indicador. A figura 3 ilustra o atendimento em
percentual do ensino terciário dos países pertencentes ao G20.

1

A Declaração de Bolonha, de 19 de junho de 1999, desencadeou o denominado Processo de
Bolonha — é um documento conjunto assinado pelos Ministros da Educação de 29 países europeus,
reunidos na cidade italiana de Bolonha. A declaração marca uma mudança em relação às políticas
ligadas ao Ensino Superior dos países envolvidos e estabeleceu em comum um Espaço Europeu de
Ensino Superior a partir do comprometimento dos países signatários em promover reformas de seus
sistemas de ensino. A declaração reconhece a importância da educação para o desenvolvimento
sustentável de sociedades tolerantes e democráticas. Embora a Declaração de Bolonha não seja um
tratado, os governos dos países signatários comprometem-se a reorganizar os sistemas de Ensino
Superior dos seus países de acordo com os princípios dela constantes.
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Figura 3 - Atendimento da Educação Superior OCDE e G20

Fonte: OCDE (2013, p.173).

O estudo dos diferentes modelos de educação superior de países com alto
índice de escolaridade superior possibilita a reflexão sobre as políticas e práticas
educacionais; em contrapartida, permite a análise do modelo brasileiro relacionandoo com as tendências para a educação superior.

3.1

A DIFERENCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES

A diferenciação de Instituições de Ensino Superior está caracterizada em
diversos países. A diferenciação da IES facilita a oferta de diferentes modalidades
de cursos e programas para o Ensino Superior. A diferenciação também permite a
expansão e a regionalização da oferta de Ensino Superior.
Segundo Gouveia (2009, p. 94), na América Latina, a expansão da
abrangência social dos sistemas de educação superior foi acompanhada de
diferenciação institucional, pois os sistemas passaram, a partir da década de 1960, a
compor-se de instituições que se diferenciam tanto em termos de seu formato
organizacional (universidades e instituições não universitárias), quanto de sua
natureza administrativa pública e privada (confessional e não confessional) e tipo de
financiamento (público da oferta e da demanda e privado).
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Na Alemanha, como relata Koppe (2008, p. 102), no decurso da segunda
metade do século XX, o sistema educacional expandiu o número de matrículas e
procurou diversificar a oferta de educação superior com a criação das escolas
superiores técnicas. As escolas superiores técnicas deveriam oferecer formação
direcionada diretamente ao mercado de trabalho. O autor demonstra que mesmo
havendo diferentes instituições, as matrículas estão concentradas nas universidades
e escolas superiores técnicas.
Charle e Verger (1996, p. 85) enunciam que as Instituições de Ensino
Superior nos Estados Unidos foram criadas a partir dos colleges no formato inglês2.
O modelo se baseia em uma imitação estrita das universidades inglesas. No entanto
os autores afirmam que o ideal democrático do país estimulou a multiplicação de
instituições, a modernização do ensino e a diminuição dos colleges em prol das
escolas profissionais.
Nos Estados Unidos, conforme Douglass (2010, p. 1-5), um dos principais
pontos fortes do vasto sistema de Ensino Superior é a variedade e o número de
colleges e universidades em um grau que não se encontra em nenhum outro lugar
do mundo. Segundo o autor, os Estados Unidos perseguiram um modelo de
diferentes tipos de instituições respondendo a diferentes necessidades do país.
Para o autor, as escolas públicas e privadas de artes e community colleges,
universidades intensivas em pesquisa, além de instituições regionais, criaram
caminhos nos quais os estudantes podiam entrar e voltar a entrar na educação
superior. O modelo, para Douglass, não trata apenas da variedade de tipos de
instituição e de diferentes missões, mas também do fato de que os estudantes têm
múltiplas oportunidades de entrar e voltar a entrar em instituições de boa ou
relativamente boa qualidade, cumprindo os créditos dos cursos, e de passar de uma
instituição para outra.
O Chile, segundo Gouveia (2009, p. 95-96), após sua reforma de 1981,
período coincidente com sua expansão, passou a ter três tipos de instituições de
educação superior, que são os Centros de Formação Técnica (CFTs), os Institutos
Profissionais (IPs) e as universidades.
2

Charle e Verger (1996, p.85) explicam que o college, no formato inglês, é aquele com
predominância das seguintes características: residencial, ensino geral, sobretudo literário e religioso,
afiliação religiosa de numerosas instituições, tutorado dos docentes que atum in loco, uma vez que
sua função moral é tão importante quanto sua contribuição intelectual. Para os autores, o modelo
forma uma elite limitada.
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A diferenciação das instituições é uma das características da Educação
Superior na atualidade e marca a estratégia de massificação da formação no nível
terciário. As diferentes Instituições de Ensino Superior flexibilizam a oferta de
programas e cursos que atendem a regionalização, interiorização e aproximação
entre a educação superior e o mundo do trabalho.
No Brasil, os Cursos Superiores de Tecnologia podem ser ofertados nas
diferentes Instituições de Ensino Superior – as universidades, os centros
universitários e as faculdades isoladas. Os Institutos e Centros Federais de
Educação Tecnológica também congregam os Cursos Superiores de Tecnologia e
Curso Técnicos de nível médio. A diferenciação das instituições abriu espaço para a
oferta dos Cursos Superiores de Tecnologia. A diferenciação é uma estratégia de
expansão e flexibilização da Educação Superior no Brasil.
De acordo com os documentos pesquisados, a diversificação de Instituições
de Ensino Superior, na sua forma de gestão e regulação, é uma tendência. O Brasil
diversificou a caracterização e por consequência a regulação e supervisão das
instituições de ensino. No contexto da pesquisa, foi possível avaliar que a
diferenciação das instituições é também um fator que contribuiu para a expansão do
acesso ao Ensino Superior no Brasil e em outros países pesquisados.

3.2

O VÍNCULO COM O MERCADO DE TRABALHO

Na Alemanha, conforme Rodrigues (2006, p. 2), o sistema educacional é dual,
isto é, constitui o treinamento de habilidades individuais pelos conhecimentos gerais
na escola e, paralelamente, o encaminhamento para uma formação profissional
prévia à sua entrada na universidade e no mercado de trabalho. A autora menciona
que a realidade alemã é condizente com um modelo de educação superior em que
os estudantes possuem a apreensão do conhecimento técnico ao mesmo tempo em
que o conhecimento é levado à experiência prática nas empresas privadas parceiras
de diversas universidades.
Nos Estados Unidos, conforme Douglass (2010, p. 8-10), os colleges ainda
são basicamente players secundários, de qualidade variável e com foco em
programas para diplomas ou certificados que os alunos percebem como conduzindo
diretamente para o mercado de trabalho.
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Na China, segundo Semerene (2006, p. 1-3), as instituições de Ensino
Superior

estabeleceram

grandes

parcerias

com

empresas

e

renomadas

universidades estrangeiras, como Harvard e a Universidade da Pensilvânia, que
abriga Wharton e Cambridge, adquirindo pacotes educacionais como um meio para
reduzir custos e, supostamente, melhorar a qualidade. Assim, diversos cursos de
graduação e pós-graduação são criados na China sob a orientação de profissionais
de universidades estrangeiras. O sistema também está dividido em Ensino Superior
Regular e Ensino Superior Adulto. O primeiro inclui tanto universidades
convencionais como politênicas ou “universidades de curta duração”. A demanda de
mão de obra qualificada, o crescimento da economia e os compromissos
governamentais com a melhoria dos indicadores educacionais impulsionaram as
mudanças.
A tendência do vínculo das Instituições de Ensino Superior e o mercado de
trabalho é evidente nos países que apresentam maiores níveis de escolaridade
superior. Ainda que não se apresentem como instituições de excelência, são
reconhecidamente percebidas como facilitadoras para inserção dos estudantes no
mercado de trabalho.
No Brasil, as Instituições de Ensino Superior ainda apresentam características
bastante tradicionais e as parcerias com empresas e o mercado de trabalho ainda
são raras. A ciência desvinculada do mercado de trabalho ainda é uma premissa
para muitas Instituições de Educação Superior. Os acordos de cooperação técnicocientífica são priorizados entre instituições de pesquisa com financiamento
governamental, são escassos os acordos com organizações do mundo do trabalho.
De acordo com a pesquisa realizada, os modelos educacionais apresentam
mudanças nos últimos anos. Entre as características comuns entre os modelos,
estão a diversificação das instituições e a diferenciação de modalidades de curso. A
aproximação com o mercado de trabalho na formação superior também é uma
preocupação, ainda que no Brasil se tenha poucos acordos entre as instituições de
ensino e as empresas.
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3.3

A DIVERSIFICAÇÃO DOS CURSOS

A diversificação de conteúdos, programas e cursos oferecidos pelas
Instituições de Ensino Superior caracterizam também uma tendência para a
Educação Superior.
Na Alemanha, conforme Koppe (2008, p. 124-125), em 1998, foi aprovada
uma emenda à Lei de Educação Superior que permitia aos Estados e às
universidades a criação de novos tipos de cursos de educação superior,
denominados de Bachelor e Master. Os cursos apresentavam propostas com
características dinâmicas, menor tempo de duração e possibilidade de oferta na
língua inglesa, o que atrairia os estrangeiros, especialmente os asiáticos.

A

introdução de cursos de Bachelor e Master foi disponibilizada para todas as
instituições de educação superior, fossem universidades, escolas superiores
técnicas ou as escolas superiores de pedagogia. Os cursos de Bachelor e Master,
além de promover maior igualdade entre as instituições, sobretudo, deveriam
garantir as qualificações necessárias para atuação profissional.
Na China, como coloca Semerene, (2006, p. 5), as universidades adquiriram
mais autonomia para administrar seus recursos e sua matriz curricular. Antes, tudo
era determinado pelo governo, incluindo os cursos que cada universidade oferecia, o
conteúdo deles, as faculdades e a divisão de recursos entre elas. Atualmente, a
universidade tem autonomia para criar um sistema adequado à economia e à
sociedade. O país também otimizou a estrutura de cursos de nível superior, de
pequenos e segmentados, para mais científicos. Isto significa que os cursos tinham
currículos bastante segmentados e analíticos, além de muito específicos para
determinadas áreas do conhecimento. O número de cursos foi reduzido e os
currículos estão mais integrados e menos segmentados.
No Chile, os Centros de Formação Técnica e os Institutos Profissionais
preparam os estudantes para inserção no mercado de trabalho, com programas e
cursos mais flexíveis e vinculados com o mundo do trabalho (GOUVEIA, 2009, p.
94).
Os documentos pesquisados permitem avaliar que a diversificação dos cursos
tende a aproximação da Educação Superior com a Formação para o Trabalho. Os
Cursos Superiores de Tecnologia no Brasil são exemplo dessa aproximação. Os
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currículos estão mais integrados com as demandas profissionais e inclinam-se a
receber o mesmo valor acadêmico dos cursos tradicionais.

3.4

A DURAÇÃO DOS CURSOS SUPERIORES

A redução do número de anos de estudo para a integralização dos cursos
superiores também se mostra como uma tendência para a Educação Superior. Os
cursos voltados para a Formação para o Trabalho apresentam o menor tempo de
estudo para sua conclusão. Os currículos tendem a flexibilidade, atualização
permanente e aproveitamento de competências para inserção no mercado de
trabalho.
Na Alemanha, de acordo com Koppe (2008, p. 117), os cursos e programas
de formação apresentavam uma média de duração de 5,7 anos. As características,
tempo muito longo de formação, altas taxas de troca de curso e a evasão dos
estudantes, foram denunciadas como consequências do tradicional modelo de
educação alemão. Os novos cursos de Bachelor têm duração média de 3 anos, nas
universidades e também nas escolas superiores técnicas. Os cursos de Master têm
duração em média de dois anos, em ambas as Instituições de Ensino Superior. A
implantação das novas modalidades de curso reverteu a queda no Ensino Superior
na Alemanha. Mesmo as profissões mais tradicionais, como Medicina, Engenharia e
Direito, adotaram as modalidades do Bachelor e Master. A Alemanha reorganizou
seus cursos superiores preservando a autonomia das instituições e os princípios do
Acordo de Bolonha.
Em consonância com Resende (2009, p. 46), há muita polêmica em torno da
Declaração de Bolonha. Conforme o autor, há 46 países signatários dentro e fora da
União Europeia. As discussões questionam a declaração na perspectiva de um
“plano unificador de conversão cultural do saber em habilidades cotizáveis no
mercado empresarial”.
A pesquisa possibilita inferir que o Acordo de Bolonha não alinha
efetivamente as propostas educacionais dos países signatários. A diversidade
cultural e a história da construção educacional entre os países são bastante
diversas. A conversão cultural por si já é uma barreira para o alinhamento proposto
pelo acordo. A crítica à formação voltada exclusivamente para o atendimento das
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demandas do mercado de trabalho é recorrente. Os argumentos dos autores
permitem avaliar que a demanda de formação para o mercado de trabalho é
importante, mas não deve restringir a formação integral do cidadão, considerando
inclusive o contexto social em que o estudante está inserido.
Nos Estados Unidos, Douglass (2010, p. 11-12) refere que os cursos de dois
anos, oferecidos pelos colleges e community colleges, são denominados Associate´s
Degrees (AD) e geralmente equivalem aos dois primeiros anos de um curso na
universidade ou Bachelors Degrees, sendo os mais comuns o Bachelor of Arts (BA)
e Bachelor of Science (BS). Os cursos oferecidos pelos colleges têm características
muito parecidas com os Cursos Superiores de Tecnologia no Brasil. Os cursos têm
uma organização curricular mais profissionalizante e os créditos cursados podem ser
aproveitados para o Bacharelado. Os currículos estão associados aos cursos de
Bacharelado.
No Chile, os Centros de Formação Técnica (CFTs) e os Institutos
Profissionais (IPs) ofertam cursos de dois anos e emitem títulos de técnico de nível
superior. Os IPs emitem tanto títulos de técnico de nível superior quanto títulos
profissionais que não requerem o grau acadêmico de licenciatura.
A tendência do encurtamento da formação superior e os cursos mais voltados
à Formação para o Trabalho se caracterizam nos países com maior expansão da
Educação Superior. A continuidade dos estudos está aliada à estratégia da redução
do tempo de estudo para formação superior.
No contexto da pesquisa, entende-se que, no Brasil, os Cursos Superiores de
Tecnologia caracterizam a tendência da redução do tempo de integralização. As
críticas à modalidade de curso se concentram na redução do tempo de estudo, no
entanto não há trabalhos de investigação científica que verifiquem a continuidade
dos estudos, sejam em cursos de pós-graduação ou mesmo em cursos de
graduação de maior duração. A pesquisa propõe aprofundar essa característica, sob
a perspectiva do aluno, seu interesse na continuidade dos estudos superiores e o
motivo pelo qual escolhe o curso.
A percepção com base na pesquisa dos autores que estudam os diferentes
modelos educacionais avaliados (Alemanha, Chile, China, Estados Unidos e Brasil)
permite o entendimento de que há uma tendência para a organização pedagógica
das propostas dos cursos superiores. As características desses modelos
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contemplam: currículos mais flexíveis, menor duração dos cursos, preocupação com
a continuidade da formação e aproximação com o mercado de trabalho.
As características mencionadas a partir da bibliografia conectam-se com a
proposta dos Cursos Superiores de Tecnologia ofertados atualmente no Brasil. A
contribuição da pesquisa reforça a ideia de que os Cursos Superiores de Tecnologia
não são necessariamente uma resposta às demandas do mercado de trabalho, mas
acompanham os reclames sociais, que levam em conta as tendências globais
educacionais, o perfil dos estudantes e as estratégias para ampliação do ingresso na
Educação Superior.
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4

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA

O histórico do Ensino Superior no Brasil registrava, já no século XIX,
propostas para cursos superiores voltados às demandas do trabalho. Segundo
Vitorette (2001, p. 18), as primeiras tentativas de cursos dessa natureza remontam à
segunda metade do mesmo século. Segundo a autora, os cursos que existiram
naquela época, de curta duração de nível superior, com uma carga horária reduzida
em relação aos cursos tradicionais existentes ligados às faculdades, tiveram como
objetivo a formação de profissionais para desempenharem atividades específicas.
Desde o início do século XX, a Formação para o Trabalho está presente nas
políticas públicas. A criação das Escolas de Aprendizes Artífices em 1909 é um
exemplo da preocupação com a Formação para o Trabalho (MEC, 2009).
Conforme Rosetti e Schimiguel (2011, p. 1-3), os Superiores de Tecnologia,
como uma formação em nível superior, têm sua origem e composição na estrutura
do ensino profissionalizante brasileiro, da mesma forma que os cursos técnicos, em
nível médio. Essa modalidade de curso tem sua moldagem a partir de demandas
econômicas e de necessidades do mundo do trabalho. Para os autores, a partir de
1930, o Brasil apresentou uma transformação do seu processo de industrialização,
passando a demandar na agenda estatal um projeto de investimento na indústria,
gerando exigências por um ensino que pudesse dinamizar um mercado de trabalho.
Na década de 1940, as mudanças não promoveram a integração entre a
Formação para o Trabalho e a Formação Científica. A legislação educacional
segmentou o ensino, criando segmentos, como: o Ensino Secundário e Normal, o
Ensino Industrial, o Ensino Comercial, o Ensino Primário e o Ensino Agrícola. O
aproveitamento dos ciclos iniciais para o ensino clássico ou científico só foi garantido
a partir da década de 1950 (VITORETTE, 2001).
Rosetti e Schimiguel (2011, p. 5) referem que, no período de 1940 a 1960, o
governo brasileiro incentivou a formação técnica para os operários, criando a
possibilidade de que os estabelecimentos de ensino pudessem ser instalados junto
às fábricas e indústrias. O Decreto nº 4.127, de 25/02/42, transforma as Escolas de
Aprendizes e Artífices em Escolas Industriais e Técnicas, passando a ofertar a
formação profissional em nível equivalente ao do secundário. A partir desse ano,
inicia-se o processo de vinculação do ensino industrial à estrutura do ensino do país
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como um todo, uma vez que os estudantes formados nos cursos técnicos ficavam
autorizados a ingressar no Ensino Superior em área somente equivalente à da sua
formação.
O governo do presidente Juscelino Kubitschek aprofundou a relação do
Estado com a economia, e a LDB de 1961 reflete a articulação entre a Formação
para o Trabalho e o ensino clássico ou científico para continuidade dos estudos. A
partir da década de 1970, as Escolas Técnicas foram criadas e, em 1978, foram
transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs). Os Cursos
Superiores de Tecnologia são caracterizados por ter os primeiros cursos voltados
para a área da Engenharia (MEC, 2009).
De acordo com os documentos pesquisados, os Cursos Superiores de
Tecnologia, a partir de LDB de 1996 e a regulamentação sistematizada por parte do
Ministério da Educação (MEC), promoveram a expansão da oferta.

Os cursos

tornaram-se reconhecidos no cenário da Educação Superior. As universidades,
CEFETs e Faculdades de Tecnologia (FATECs) passaram a ofertar efetivamente
essa modalidade de curso.
Minamotto e Mercuri (2007, p. 72) enunciam que se percebe que a história
dos Cursos Superiores de Tecnologia tem sido marcada por avanços e retrocessos.
Hoje, presencia-se o incentivo dessa modalidade de ensino como forma de suprir a
demanda por Ensino Superior e por cursos flexíveis para atender ao mercado e,
como na década de 1970, a rede privada é a que se expande com maior velocidade.
Essa modalidade de curso superior possui particularidades que a diferenciam dos
demais cursos de graduação. As características especiais desses cursos que mais
os distinguem dos cursos de graduação tradicionais são a sua “especialização”, que
deve atender às reais necessidades de desenvolvimento tecnológico local ou
regional, em um setor especializado, e, decorrente da anterior, a duração do curso.
A especialização permite que a duração de cada curso dependa da estrutura
curricular prevista para a formação do perfil profissional desejado.
Os dados estatísticos coletados pela pesquisa demonstram a expansão da
rede federal de oferta dos Cursos Superiores de Tecnologia, e a oferta dos cursos
nas universidades e centros universitários da rede privada de educação superior
fomentou o crescimento e a procura pela modalidade.

Os dados do Censo da

Educação Superior demonstram que, durante a implantação maciça dos Cursos
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Superiores de Tecnologia, de 2001 a 2009, o número de matrículas cresceu
aproximadamente 875% nesses cursos.
Na figura 4, evidencia-se que o percentual de variação no crescimento da
oferta de cursos superiores ainda se concentra nos Cursos Superiores de
Tecnologia, mesmo após a estabilização da oferta desses cursos no Brasil,
considerando que, de 2010 a 2011, o crescimento é de 9,6%.

Figura 4 - Variação do crescimento dos Cursos Superiores de Tecnologia

Fonte: INEP (2013, p.18).

De acordo com os dados do Censo da Educação Superior, as matrículas dos
Cursos Superiores de Tecnologia têm maior concentração nas Instituições de Ensino
Superior (IES) privadas, mesmo que os CEFETs e IFs ofertem cursos gratuitos e
tenham vagas ociosas para os Cursos Superiores de Tecnologia.
Os Cursos Superiores de Tecnologia já figuram entre os cursos mais
procurados e que apresentam maior número de concluintes no Brasil. De acordo
com os dados do Instituto de Pesquisa Anísio Teixeira (INEP), na figura 5, elencamse os dez cursos mais procurados pelos estudantes ingressantes no Brasil e os dez
cursos que registram mais concluintes dos cursos de graduação.
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Figura 5 - Ingressantes e concluintes nos Cursos de Graduação no Brasil

Fonte: INEP (2013, p.23)

O Curso Superior de Tecnologia em Recursos Humanos está entre os mais
procurados no Brasil, assim como o Curso Superior de Tecnologia em Logística
figura entre os cursos que registram o maior número de concluintes no Ensino
Superior.
Ao avaliarem-se os projetos pedagógicos disponibilizados para a pesquisa,
também se verificou que a organização curricular desses cursos é mais específica e
voltada para o mercado de trabalho. Ainda que os Cursos Superiores de Tecnologia
tenham uma Diretriz Curricular Nacional geral e os conteúdos não sejam detalhados
para cada curso, as exigências da prática no mercado de trabalho acabam
direcionando os currículos e mesmo os conteúdos exigidos pelo MEC nas
avaliações do Ensino Superior, como no caso da prova do Exame Nacional da
Educação Superior (ENADE).
Outra característica identificada a partir da pesquisa é que o mercado de
trabalho responde com cautela à inserção dos egressos dos Cursos Superiores de
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Tecnologia. Se de um lado os trabalhadores que precisam da qualificação para o
trabalho se consolidam no mercado e muitas vezes ascendem na carreira; de outro
lado, o diploma de Tecnólogo não parece ter o mesmo peso que o diploma do
Bacharelado, inclusive para os egressos desses cursos.

4.1

O PERFIL DO ESTUDANTE
O perfil do estudante que ingressa na Educação Superior é discutido

por diferentes autores. A discussão é relevante no sentido de que o perfil do
estudante pode estar tanto vinculado às políticas de expansão do Ensino Superior
quanto ao interesse dos estudantes no contexto social em que estão inseridos.
De acordo com Marques (2012, p. 172):

O aumento dos investimentos em políticas públicas ligadas à expansão de
vagas/instituições de educação superior públicas apenas é percebido na
última década, ou um pouco mais. Este movimento de crescimento, que se
inicia ainda ao final dos anos 1990, recebe drástica injeção de recursos
entre 2005 e 2007: criação de oito novas universidades (2005); PROUNI
(2005), REUNI (2007) e a continuidade da expansão nos anos seguintes.
No mesmo movimento é perceptível a configuração de um novo projeto (ou
missão) para as IES federais através da adoção de mecanismos de inclusão
e inovação como base na política educacional. No momento recente de
expansão forte do Ensino Superior federal há uma aposta no lugar
privilegiado da educação como via de desenvolvimento e como ferramenta
de inclusão, redistribuição de capitais (educacionais, empreendedores,
simbólicos e legais) e empoderamento societal.

Conforme a perspectiva do autor, a mudança na política de acesso ao Ensino
Superior já configura um novo perfil para o estudante: acesso aos programas
governamentais para estudantes de baixa renda; estudantes com diferentes faixas
etárias; estudantes trabalhadores; instituições de características administrativas
diversificadas; e propostas pedagógicas mais próximas das demandas do mercado
de trabalho.
No que diz respeito à proposta dos Cursos Superiores de Tecnologia,
segundo Maniotto e Mercuri (2007, p. 78), o novo enfoque da educação profissional
é preparar pessoas para o exercício da cidadania e para o trabalho. Para as autoras,
a instituição de ensino deve proporcionar o desenvolvimento do aluno, a capacidade
de aprender, de pensar sobre o seu fazer, de mobilizar e articular informações, de
resolver desafios da vida profissional, ou seja, de estar apto a exercer uma atividade
e acompanhar e produzir mudanças.
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Nesse sentido, os Cursos Superiores de Tecnologia parecem uma opção
cada vez mais procurada pelos ingressantes no Ensino Superior. Os indicadores
de procura pelos cursos crescem, especialmente para a modalidade a distância. Na
figura 6, evidencia-se que o interesse pelo Curso Superior de Tecnologia é ainda
maior para a modalidade de curso mais flexível e dinâmica, como é o caso da
Educação a Distância.

Figura 6 - Matrículas nas Modalidades de Ensino

Fonte: INEP (2013, p.13).

As matrículas nos Cursos Superiores de Tecnologia na modalidade a
distância se aproximam do número de matrículas nos Bacharelados, mais uma
evidência de que os alunos estão dispostos a cursar currículos mais flexíveis e que
atendam às demandas de qualificação profissional.
Os dados censitários demonstram a expansão das matrículas dos Cursos
Superiores de Tecnologia no Brasil, assim como o aumento da procura por esses
cursos, na modalidade a distância. Esse pode ser um indicador da demanda dos
estudantes pela proposta destes cursos e pela flexibilidade de currículos e estruturas
de aprendizagem que permitam aos estudantes trabalhadores a formação superior e
a qualificação profissional.

4.2

A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DAS IES

Conforme os dados do Censo, 2012, as Instituições de Ensino Superior (IES)
brasileiras concentram o maior número de alunos e unidades acadêmicas no setor
privado. O percentual das IES privadas é 88% em face das públicas, que
representam 12% da totalidade de IES brasileiras. Esse aspecto do cenário
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educacional brasileiro caracteriza a política de acesso e vagas do Ensino Superior e
as peculiaridades na gestão dessas instituições.
De acordo com a pesquisa da legislação vigente, a LDB de 1996, que instituiu
o Sistema de Avaliação das Instituições de Ensino Superior (SINAES) é o
fundamento legal para a regulamentação do credenciamento das IES e
reconhecimento de cursos superiores do país. O fortalecimento da regulamentação
a partir de 2006 trouxe ainda a necessidade de adequação das instituições privadas
que antes recebiam vitaliciamente o enquadramento legal.
A partir dos dados da Secretaria da Educação Profissional e Tecnológica
(SETEC), MEC (2009), vê-se que o credenciamento temporário das IES tem
regulado as vagas e o atendimento aos requisitos de qualidade exigidos pelo
Ministério da Educação (MEC). As avaliações como o Índice Geral de Cursos (IGC),
o Conceito Institucional (CI) e o Conceito Preliminar de Curso (CPC) planificam a
avaliação das instituições de ensino, regulando inclusive a gestão administrativa das
IES.
Na figura 7, é possível observar a distribuição das IES brasileiras por
categoria administrativa – pública e privada – e a concentração no percentual de
instituições privadas. As instituições privadas que gozam de autonomia universitária
tem sua atuação restrita pelos novos regulamentos para credenciamento e
reconhecimento de cursos superiores, tendo sua estrutura administrativa também
impactada pela regulamentação governamental.

Figura 7 - Organização administrativa das IES no Brasil

Fonte: INEP (2013, p. 35).

É possível avaliar, a partir dos dados apresentados, que a organização
administrativa das Instituições de Ensino Superior (IES) também se modificou. A
expansão dos centros universitários, a criação dos Institutos Federais (IFs) e dos
Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) marcam a diferenciação das
instituições, ainda que a maior parte das IES no Brasil sejam as faculdades isoladas
e universidades.
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Figura 8 - Distribuição administrativa das IES no Brasil

Fonte: INEP (2013, p. 36).

Nota-se que, mesmo que a diferenciação das instituições seja uma realidade,
o número de matrículas ainda se concentra nas universidades. O número de
matrículas é maior em instituições privadas, no entanto a característica é que esses
alunos optem, em sua maioria, por faculdades isoladas do setor privado, enquanto
que, no setor público, a concentração está mesmo nas universidades.
Na figura 9, coloca-se a distribuição das matrículas nas diferentes categorias
de instituições brasileiras, ainda que se observe a concentração dos estudantes em
universidades.

Figura 9 - Matrículas das IES no Brasil

Fonte: INEP (2013, p. 36).

Outro aspecto interessante da organização administrativa das IES brasileiras
é a concentração de instituições com mais de 10.000 alunos. A expansão do
investimento internacional nas instituições de educação superior privadas é fator
fundamental para essa concentração. Os grupos educacionais com participação de
capital estrangeiro incorporam as faculdades isoladas e centros universitários
privados, tornando as universidades privadas concentradas em número de unidades
acadêmicas e número de matrículas. Na figura 10, demonstra-se claramente essa
característica administrativa das IES brasileiras.
Chaves (2010, p. 4) assinala que, desde 2007, observa-se um forte
movimento de compra e venda de Instituições de Ensino Superior (IES) no setor
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privado. Além das fusões, que têm formado gigantes da educação, as IES agora
abrem o capital na bolsa de valores, com promessa de expansão ainda mais
intensa. Para a autora, é importante ressaltar que grande parte do capital dessas
empresas é oriunda de grupos estrangeiros, em especial de bancos de
investimentos norte-americanos, que encontraram, nesse setor, um mercado muito
favorável ao aumento de seus lucros.
Nesse sentido, na figura 10, coloca-se a concentração de matrículas dessas
IES. É importante lembrar que, conforme os dados do Censo, o maior número de
matrículas dos Cursos Superiores de Tecnologia está na IES privada, ainda que
tenham vagas ociosas nos Institutos Federais (IFs) e Centros Federais de Educação
Tecnológica (CEFETs).

Figura 10 - Concentração das matrículas das IES no Brasil

Fonte: INEP (2013, p.37).

Chaves (2010, p. 4) salienta que a abertura do capital das empresas
educacionais no mercado de ações, a valorização e aumento de seu capital, a
compra de outras instituições menores, espalhadas no país e a formação de
grandes grupos empresariais caracterizam as denominadas “redes”. Com o
crescimento desses grandes grupos empresariais e a redução das mensalidades
cobradas por eles, as pequenas faculdades não conseguem se manter no mercado
e acabam sendo vendidas. A maioria das instituições adquiridas por essas grandes
empresas é de porte pequeno ou médio, estão localizadas no interior do país e
endividadas. Segundo a autora, como resultado desse processo, a tendência é a
formação de oligopólios (um número reduzido de grandes empresas que atuam num
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segmento do mercado), que passarão a ter o controle do mercado da educação
superior do país.
Os dados do Censo 2012 evidenciam a configuração de oligopólios no
mercado educacional brasileiro. Os documentos pesquisados permitem avaliar que
essa é uma tendência, ainda que o setor público tenha avançado na expansão das
vagas e na criação dos IFs e CEFETs, conforme ilustra a figura 9.

4.3

A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DOS CURSOS SUPERIORES DE
TECNOLOGIA

A Lei de Diretrizes de Bases da Educação (LDB) nº 9.394 de 1996, nos seus
artigos 36 e de 39 a 41, destaca a fundamentação para a oferta dos Cursos
Superiores de Tecnologia. Mesmo com o destaque da LDB, somente com o Decreto
nº 5.154, de 2004, os Cursos Superiores de Tecnologia voltaram a ser objeto de
regulamentação, ainda que as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para esses
cursos já tivessem sido instituídas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), em
2002.
A avaliação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) dos Cursos
Superiores de Tecnologia diverge em muito pouco dos Cursos de Bacharelado. No
tocante às semelhanças, destacam-se: a) a estrutura de construção dos projetos
pedagógicos dos cursos; b) a forma de integralização do curso, com carga horária
mínima fixada pelo MEC; c) o atendimento às prerrogativas legais das profissões; d)
os requisitos legais para o corpo docente do curso; e) regulamentação e supervisão
do MEC (MEC, 2009).
Quanto às diferenças das DCNs para os Cursos Superiores de Tecnologia e
para os Cursos de Bacharelado, têm-se: a) o foco no desenvolvimento de
competências profissionais para os Cursos Superiores de Tecnologia; b) a formação
específica para os Superiores de Tecnologia e generalista para os Cursos de
Bacharelado; c) a flexibilidade na exigência de Estágios, Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) e Atividades Complementares, enquanto que, para os Bacharelados,
algumas diretrizes fixam a forma desses componentes curriculares; e d) os
referências curriculares para os Cursos Superiores de Tecnologia.
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De acordo com a avaliação dos Projetos Pedagógicos disponibilizados para a
pesquisa, pôde-se verificar que as diferenças na construção dos Projetos
Pedagógicos não parecem ser uma prática para as Instituições de Ensino Superior
(IES), mesmo porque muitos desses cursos passam a integralizar os Cursos de
Bacharelado. Nesse sentido, uma crítica que se faz à organização pedagógica
desses cursos é o simples recorte do Bacharelado ao invés da construção das
competências profissionais que deveriam diferenciar o profissional egresso do Curso
Superior de Tecnologia.
Nos casos dos Projetos Pedagógicos do Curso Superior de Tecnologia em
Logística, avaliados pela pesquisa, os cursos realmente apresentam módulos iniciais
muito parecidos com os primeiros semestres da Graduação em Administração. Esse
aspecto pode ser explicado com a necessidade da formação geral na área de
conhecimento. No entanto, os módulos subsequentes realmente caracterizam as
especificidades da formação proposta pelo Curso Superior de Tecnologia.
Ainda segundo as DCNs, a organização pedagógica dos Cursos Superiores
de Tecnologia permite a construção de projetos pedagógicos experimentais, o que
reforça o desenvolvimento de novas tecnologias e projetos inovadores. No entanto,
conforme os dados do Censo 2012, a realidade parece ainda refletir as áreas
vinculadas às carreiras tradicionais, considerando que o maior volume de matrículas
está nos cursos da área de Gestão e Negócios.
Em consonância com Takahashi (2010, p. 404), os Cursos Superiores de
Tecnologia na área de gestão apresentam claras diferenças em relação aos Cursos
de Bacharelado em Administração. A organização curricular dos Bacharelados
privilegia o conhecimento em suas diversas áreas, abrangendo inúmeros focos de
forma generalista, enquanto currículos de Cursos Superiores de Tecnologia
privilegiam unidades curriculares dentro de uma determinada área de conhecimento.
Nesse sentido, o Curso Superior de Tecnologia, mesmo que ofereça a
formação básica da Administração, não pode ser considerado um recorte do curso
de graduação, seus conteúdos são específicos e voltados à formação profissional
proposta.
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4.4

O MERCADO DE TRABALHO

Takahashi (2010, p. 388) coloca que a sociedade tem dado respostas ao
crescimento da oferta por meio da rápida absorção do tecnólogo no mercado de
trabalho. Apesar de ainda modesta, ao comparar-se ao universo de cursos
superiores de graduação tradicional, a oferta dessa modalidade tem sido legitimada
nos últimos anos pela regulamentação do MEC e pela crescente aceitação social
dos cursos.
Nesse sentido, a percepção do mercado não considera o Curso Superior de
Tecnologia como uma formação superior de segunda classe. De acordo com os
dados desta pesquisa, os cursos podem ser um diferencial para qualificação e
ascensão na carreira. Uma evidência da aceitação no mercado de trabalho são os
editais de concursos públicos que já admitem e mesmo mencionam as carreiras dos
tecnólogos, o que reforça a valorização dos cursos nas carreiras profissionais.
Os dados da Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico
(OCDE) demonstram que 85% dos egressos da Educação Superior são absorvidos
pelo mercado de trabalho. Na figura 11, observa-se que esse índice está acima da
média para os países signatários da organização.

Figura 11 - Inserção no mercado de trabalho para egressos do Ensino Superior

Fonte: OCDE (2013, p.175).

Os autores Suliano e Siqueira (2012, p. 5) ratificam que o prêmio à
escolaridade, ou seja, o adicional salarial resultante de um ano a mais de estudo,
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apresenta uma taxa elevada no Brasil. Para esses economistas, conquanto que a
desigualdade de renda tenha sido menor nos últimos 30 anos e tenha havido uma
rápida expansão educacional, os resultados de suas pesquisas apontam para um
prêmio à escolaridade bastante elevado.
Nessa perspectiva, a inserção de estudantes na Educação Superior,
independentemente da categoria de curso – Bacharelado, Licenciatura ou
Superiores de Tecnologia – é um diferencial para a renda dos egressos. No entanto
é preciso registrar que os estudos atinentes à inserção dos egressos do Ensino
Superior no mercado de trabalho, por categoria de curso, são escassos,
especialmente trabalhos do ponto de vista do mercado. A pesquisa de campo, nesse
sentido, procurou contribuir, a partir das respostas dos estudantes e coordenadores
de curso, para a inserção e a eventual ascensão na carreira dos concluintes dos
Cursos Superiores de Tecnologia.
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5

5.1

A METODOLOGIA DA PESQUISA

OBJETIVOS

A pesquisa tem como objetivo geral apresentar a investigação da efetividade
da Formação para o Trabalho nos Cursos Superiores de Tecnologia.
Os objetivos específicos do estudo são: investigação das características
socioeconômicas dos estudantes; verificação da inserção e ascensão profissional do
estudante no mercado de trabalho; confronto entre os resultados obtidos na
instituição pública e na instituição privada; avaliação dos motivos para a escolha dos
Cursos Superiores de Tecnologia; verificação do interesse do estudante na
continuidade dos estudos após a conclusão do Curso Superior de Tecnologia;
avaliação da contribuição do curso para formação integral do estudante;
aprofundamento da organização pedagógica dos cursos; e a percepção dos itens
avaliados pela pesquisa na perspectiva dos coordenadores dos Cursos Superiores
de Tecnologia.
A investigação dos dados e os resultados obtidos, a partir das percepções
dos alunos e coordenadores dos Cursos Superiores de Tecnologia, possibilitaram a
análise dessa forma de Educação Superior voltada para a Formação para o
Trabalho.
Por meio dos procedimentos de pesquisa adotados, as análises foram
quantitativas, mas permitiram avaliar aspectos qualitativos, visto que os dados
coletados foram submetidos aos recursos e técnicas de estatística, permitindo
produzir informações para a comparabilidade. A pesquisa também apresenta outros
aspectos qualitativos no que diz respeito à avaliação das questões abertas com
estudantes e coordenadores, dessa forma, estabelecendo vínculos entre o mundo
objetivo e a subjetividade do estudante ou coordenador que responde ao
questionário. As análises foram realizadas de forma descritiva e indutiva, sendo o
significado das impressões das entrevistas a principal abordagem.
A pesquisa é descritiva no sentido em que estudou as características dos
estudantes focalizados que optaram pelos Cursos Superiores de Tecnologia, seu
perfil socioeconômico, suas motivações e o impacto na inserção desses estudantes
no mercado de trabalho.
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Foram pesquisados os aspectos quanto: ao perfil socioeconômico dos
estudantes e ao interesse e expectativas em relação à formação e à organização
pedagógica dos cursos que pertencem às instituições de ensino participantes: o
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), de gestão
administrativa pública, e a Universidade de Santo Amaro (UNISA), de gestão
administrativa privada, o que permitiu a comparação dos dados obtidos a partir dos
questionários aplicados.

5.2

PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS E ASPECTOS ÉTICOS

Os procedimentos pertinentes à coleta de dados para a pesquisa
incorporaram a pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de material já publicado,
como livros, dissertações e teses defendidas, periódicos, relatórios e material de
pesquisa disponibilizado na internet e relatórios oficiais do MEC, INEP e OCDE. A
pesquisa também conta com o levantamento de dados dos estudantes e
coordenadores dos Cursos Superiores de Tecnologia, por meio da aplicação de
questionário com questões fechadas e abertas.
Os questionários foram disponibilizados aos participantes da pesquisa,
acompanhados dos Termos de Consentimento Livre Esclarecido, para que o
instrumento fosse aplicado aos estudantes ingressantes e concluintes dos Cursos
Superiores de Tecnologia pelos docentes do curso, no ambiente de sala de aula,
conforme autorização das instituições participantes. Aplicou-se pessoalmente o
questionário aos coordenadores dos Cursos Superiores de Tecnologia.
Em relação aos aspectos éticos, seguindo as orientações da Resolução
nº196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS, 1996), foi utilizado um Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido de modo a garantir: o esclarecimento dos
objetivos e procedimentos utilizados na pesquisa; a participação espontânea do
sujeito no estudo; o anonimato e a proteção da imagem do participante; a utilização
dos dados fornecidos exclusivamente para fins de pesquisa; e o direito do
participante de retirar seu consentimento, no todo ou em parte, em qualquer
momento da pesquisa, sem que isso lhe traga prejuízos de qualquer natureza.
A presente pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e ao Comitê de Ética em
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Pesquisa da Universidade de Santo Amaro (UNISA) e teve parecer favorável,
conforme CAAE nº 21762213.0.00005482. A documentação dos Comitês de Ética
em Pesquisa que aprova os instrumentos e o projeto de pesquisa está anexa ao
trabalho.

5.3

A CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Os estudantes e coordenadores de Cursos Superiores de Tecnologia
pertencem às Instituições de Ensino Superior (IES) participantes: a Universidade de
Santo Amaro (UNISA), de gestão administrativa privada, do Sistema Federal de
Educação Superior, e o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza
(CEETEPS), de gestão administrativa pública, do Sistema Estadual de Educação
Superior do Estado de São Paulo. As IES estão localizadas na cidade e na região
metropolitana de São Paulo.
A UNISA – IES de gestão administrativa privada – oferece outras
modalidades de cursos (Bacharelados e Licenciaturas), além dos cursos
tecnológicos, enquanto o CEETEPS – IES de gestão administrativa pública –
oferece Cursos Técnicos de nível médio e os Cursos Superiores de Tecnologia.
A UNISA foi fundada em 1968 e seus primeiros cursos ofertados foram:
Medicina, Pedagogia, Letras e Matemática. A UNISA foi reconhecida como
universidade a partir de 1994. Atualmente, a instituição está recredenciada como
universidade e também é credenciada para a oferta de Educação a Distância (EAD).
A IES possui aproximadamente 30.000 alunos, 40 cursos superiores de graduação e
oferta mais de 60 cursos de Pós-Graduação, nas modalidades presencial e a
distância. A UNISA está localizada na região sul da cidade de São Paulo. A UNISA
possui três campi presenciais e mais de 50 polos credenciados para a EAD em
diferentes regiões do país. A unidade pesquisada foi o campus II em Santo Amaro,
bairro da Zonal Sul de São Paulo.
O CEETEPS foi criado em 1969, como entidade autárquica, denominado
Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo. Em 1970, foram criados os
dois primeiros cursos superiores: Construção Civil e Mecânica. As Faculdades de
Ciências Administrativas e de Tecnologia (FATEC) em São Paulo foi criada em
1972. Essas duas unidades passaram a ofertar os Cursos Superiores de Tecnologia
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e o CEETEPS é o órgão mantenedor. O CEETEPS também incorpora 203 unidades
de ensino técnico de nível médio, as Escolas Técnicas Estaduais (ETCs), que
somam aproximadamente 216 mil estudantes, e 52 FATECs, que alcançam
aproximadamente 55 mil alunos. A unidade pesquisada está localizada no município
de Guarulhos, região metropolitana da cidade de São Paulo.

5.4

A CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

Participaram do estudo 126 estudantes, sendo 51,6% (n=65) da instituição
particular e 48,4% (n=61) da instituição pública. Na IES de gestão administrativa
privada, foram pesquisados 37 alunos ingressantes, que estavam cursando o 1º e 2º
semestres, e 28 alunos concluintes, que estavam cursando o 3º e 4º semestres,
sendo que todos estavam matriculados no Curso Superior de Tecnologia em
Logística ofertado no período noturno e com duração de quatro semestres. Já na
IES de gestão administrativa pública, foram pesquisados 49 alunos ingressantes,
todos do 1º semestre, e 12 alunos concluintes, que estavam cursando o 5º e 6º
semestres, sendo que todos estavam matriculados no Curso Superior de Tecnologia
em Logística ofertado no período vespertino e com duração de seis semestres.
A amostra foi aleatória no sentido dos sujeitos pesquisados. No entanto é
significativa para a comparação entre os dados coletados na escola pública e na
escola privada. A amostra também foi representativa, considerando que todos os
alunos matriculados nos Cursos Superiores de Tecnologia em Logística dessas
instituições, ingressantes e concluintes, tiveram a oportunidade de participar da
pesquisa.
As instituições pesquisadas têm significativa representatividade na oferta de
Cursos Superiores de Tecnologia, o que reforça a representatividade da amostra. Os
resultados obtidos, a partir da pesquisa, quando comparados ao cenário nacional,
são convergentes, dessa forma, ratificando a significância da amostra.

5.5

PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DADOS

As análises foram realizadas de forma descritiva e indutiva a partir dos dados
resultantes dos questionários aplicados.
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A análise estatística descritiva dos dados obtidos foi executada em termos da
distribuição de frequências absolutas (f) e percentuais (%) de cada item dos
questionários, sendo apresentados em forma de tabelas e gráficos.
Para a comparação das distribuições de frequências em diferentes amostras,
aplicou-se o teste não paramétrico do qui-quadrado (χ2) de independência a fim de
avaliar se as proporções observadas desses eventos mostram ou não diferenças
significativas com relação à etapa de formação (ingressante ou concluinte) e ao tipo
de instituição (particular ou pública).
Para as variáveis ao nível intervalar de mensuração, foi utilizado o teste
paramétrico do t de student para a comparação das médias de duas amostras
independentes.
O nível de significância utilizado foi de 5%, isto é, quando o valor do Pearson
Chi-Square (χ2) ou o t de student mostrou uma significância (p) menor que 0,05,
considerou-se que há diferenças estatisticamente significativas entre os grupos
(p<5%).
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6

OS RESULTADOS E AS ANÁLISES

6.1

AS CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS DOS ESTUDANTES

A seguir, são apresentados os resultados obtidos através da coleta de dados
da pesquisa de campo realizada. Primeiramente, será apresentado o perfil dos
alunos pesquisados, conforme aplicação dos questionários de caracterização dos
estudantes. A comparação entre os resultados obtidos na IES pública e na IES
privada foi realizada para todas as tabelas criadas. As demais dimensões de
indicadores de emprego, faixa salarial, escolha do curso e aspectos formativos estão
dispostas nos itens subsequentes. A contribuição dos coordenadores dos Cursos
Superiores de Tecnologia também é apresentada de forma descritiva nos resultados
e análises obtidos a partir da aplicação dos instrumentos de pesquisa.
A distribuição de frequências absolutas (f) e percentuais (%) em relação ao
sexo dos sujeitos pesquisados, conforme a etapa de formação (ingressante ou
concluinte) e o tipo de instituição (particular ou pública), é exposta na tabela 1.

Tabela 1 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para o sexo dos sujeitos, segundo a
etapa de formação e o tipo de instituição
Ingressante
Particular

Concluinte
Pública

Particular

Pública

Sexo

F

%

f

%

F

%

f

%

Feminino

14

37,8

19

38,8

7

25,0

6

50,0

Masculino

23

62,2

30

61,2

21

75,0

6

50,0

Total

37

100,0

49

100,0

28

100,0

12

100,0

Fonte: pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os resultados individuam diferença significativa no interesse pelos cursos, no
aspecto do sexo dos sujeitos pesquisados. Os estudantes do sexo masculino têm
maior interesse no ingresso ao curso, assim como apresentam maior número entre
os concluintes das escolas particulares. Na escola pública, o percentual de
concluintes é simétrico entre os estudantes do sexo masculino e feminino.
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A comparação estatística para verificar se há diferenças entre os grupos de
estudantes no que concerne ao sexo dos sujeitos pesquisados, conforme a etapa de
formação (ingressante ou concluinte) e o tipo de instituição (particular ou pública), é
indicada na tabela 2.

Tabela 2 - Diferenças entre o sexo dos sujeitos, segundo a etapa de formação e o tipo de
instituição
Etapa de Formação
Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

χ2

Gl

p

dif

1,20

1

0,2731

Não

0,50

1

0,4786

Não

χ2

gl

p

dif

0,01

1

0,9295

Não

2,39

1

0,1219

Não

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os resultados obtidos revelam que não há diferenças entre os sexos dos
sujeitos pesquisados na escola pública em comparação aos sujeitos pesquisados na
escola particular. Também foi possível avaliar que o gênero se apresenta como um
fator significante para ingresso no Curso Superior de Tecnologia em Logística. A
procura pelos cursos está equilibrada no aspecto do sexo dos estudantes
ingressantes e concluintes na comparação entre escolas públicas e privadas,
mesmo que os dados indiquem que estudantes do sexo masculino têm
preponderância na procura por esse curso nas diferentes instituições.
O gráfico, elaborado a partir dos resultados obtidos, permite visualizar com
maior clareza as diferenças na procura pelo curso no aspecto do gênero do sujeito
pesquisado.
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Gráfico 1 - Gênero dos estudantes do Curso Superior de Tecnologia

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os resultados apontam que não há diferenças estatisticamente significantes
em relação ao sexo dos sujeitos na comparação entre os grupos. Os dados indicam
uma predominância do sexo masculino (em torno de 65%) entre os alunos dos
Cursos Superiores de Tecnologia, independente da etapa de formação (ingressante
ou concluinte) e do tipo de instituição (particular ou pública).
Os resultados confirmam o que o Censo da Educação Superior tem apurado.
Os alunos do sexo masculino têm preponderância no interesse pelos cursos das
áreas exatas, tecnológicas e nas ciências humanas aplicadas às áreas técnicas.
Entre esses, o Curso Superior de Tecnologia em Logística figura entre os mais
procurados pelo sexo masculino.
Os resultados apurados pela pesquisa estão em consonância com a
representatividade brasileira no tocante à procura pelo curso. O INEP elaborou o
quadro apresentado na figura 12 para os cursos mais procurados no Brasil.
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Figura 12 - Concentração das matrículas nos cursos por gênero

Fonte: INEP, 2013.

Os resultados a partir do Censo 2012 corroboram os resultados da pesquisa,
pois demonstram que o número de matrículas no Curso Superior de Tecnologia em
Logística é maior para estudantes do sexo masculino. Os dados da tabela mostram
os dez cursos que registram maior volume de matrículas para os estudantes
brasileiros do sexo feminino e masculino, classificados de forma decrescente. É
importante ratificar que o Curso de Superior de Logística já configura entre os dez
cursos que apresentam maior volume de matrículas no Brasil, como explorado no
capítulo 4 do trabalho.
Outro aspecto importante é que, mesmo com a preponderância do sexo
masculino, não há diferença significativa entre a procura nas Instituições de Ensino
Superior (IES) públicas ou privadas para esse indicador do perfil do estudante.
A distribuição de frequências absolutas (f) e percentuais (%) relativamente à
idade dos sujeitos pesquisados, conforme a etapa de formação (ingressante ou
concluinte) e o tipo de instituição (particular ou pública), é exposta na tabela 3.
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Tabela 3 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para a idade dos sujeitos, segundo a
etapa de formação e o tipo de instituição
Ingressante
Particular

Concluinte

Pública

Particular

Pública

Idade

F

%

F

%

f

%

f

%

17 a 19 anos

4

10,8

12

24,5

1

3,6

0

0,0

20 a 24 anos

13

35,1

6

12,2

7

25,0

5

41,7

25 a 29 anos

7

18,9

21

42,9

9

32,1

2

16,7

30 a 39 anos

13

35,1

6

12,2

10

35,7

4

33,3

40 anos ou mais

0

0,0

4

8,2

0

0,0

0

0,0

Não respondeu

0

0,0

0

0,0

1

3,6

1

8,3

37

100

49

100

28

100

12

100

Total
Mínimo

18

17

19

20

Máximo

39

55

35

39

27,1

26,6

27,7

27,9

6,6

8,5

4,4

7,7

Média
Desvio Padrão

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os resultados reforçam o perfil do estudante mencionado no capítulo 4 do
trabalho. Os estudantes ingressantes dos Cursos Superiores de Tecnologia
normalmente já estão inseridos no mercado de trabalho. O perfil reforça a procura
por formação no Ensino Superior a partir da demanda do mercado de trabalho pela
qualificação.
O número de ingressantes acima dos 25 anos é bastante significativo. A
oportunidade de formação para aqueles que não deram continuidade aos estudos
após o Ensino Médio ou que buscaram a formação para inserção e permanência no
mercado de trabalho se reflete nos resultados apresentados.
A comparação dos grupos de estudantes quanto à idade dos sujeitos
pesquisados, conforme a etapa de formação (ingressante ou concluinte) e o tipo de
instituição (particular ou pública), para a análise das diferenças estatisticamente
significantes, pode ser verificada na tabela 4.

79

Tabela 4 - Diferenças entre a idade dos sujeitos, segundo a etapa de formação e o tipo de
instituição
Etapa de Formação
Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

T

Gl

p

dif

0,41

62

0,6831

Não

0,47

58

0,6432

Não

T

Gl

p

dif

0,30

84

0,7676

Não

0,10

36

0,9199

Não

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os resultados mostram que não há diferenças estatisticamente significantes
em relação à idade dos sujeitos na comparação entre os grupos. Os dados indicam
que a faixa etária predominante está entre 20 e 29 anos (em torno de 55%), sendo
observada uma idade média de aproximadamente 27 anos para os alunos dos
Cursos Superiores de Tecnologia, independentemente da etapa de formação
(ingressante ou concluinte) e do tipo de instituição (particular ou pública).
Os resultados, mais uma vez, estão em consonância com os resultados
obtidos a partir do Censo da Educação Superior no Brasil. A média brasileira de
idade para estudantes ingressantes nos cursos presenciais é de 26 anos. A média
obtida a partir dos dados dos cursos pesquisados é de 27 anos. A figura 13 ratifica
os dados verificados pelo Censo da Educação Superior no Brasil.

Figura 13 - Posição de idade das matrículas no Ensino Superior

Fonte: INEP, 2013.
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Ainda que a média de idade dos estudantes dos cursos pesquisados
acompanhe a média nacional, a concentração dos estudantes dos Cursos
Superiores de Tecnologia pesquisados é maior na faixa etária acima dos 25 anos,
como já mencionado. A contribuição da pesquisa pode ser observada na avaliação
da faixa etária em que se encontram os alunos dos Cursos Superiores de
Tecnologia. Os resultados da pesquisa são representativos e assinalam que os
estudantes interessados nos Cursos Superiores de Tecnologia são trabalhadores
em busca da formação que lhes permitirá a permanência no mercado de trabalho.
É importante observar, nos resultados da pesquisa, que os estudantes acima
dos 30 anos apresentam um percentual de matrículas relevante no Curso Superior
de Tecnologia em Logística, seja em IES públicas ou particulares. A maior
concentração ainda está nas escolas particulares, onde os alunos acima de 30 anos
apresentam um percentual de matrículas superior à idade média dos ingressantes
nesse curso.
A maturidade dos estudantes dos Cursos Superiores de Tecnologia pode ser
notada nos resultados obtidos. Os ingressantes procuram por uma formação
superior que atenda à demanda profissional e que permita a permanência e
ascensão no emprego.
A distribuição de frequências absolutas (f) e percentuais (%) em relação à cor
dos sujeitos pesquisados, conforme a etapa de formação (ingressante ou concluinte)
e o tipo de instituição (particular ou pública), pode ser verificada na tabela 5.
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Tabela 5 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para a cor dos sujeitos, segundo a etapa
de formação e o tipo de instituição
Ingressante
Particular
Cor

Concluinte

Pública

Particular

Pública

f

%

F

%

f

%

f

%

Branca

17

45,9

25

51,0

14

50,0

7

58,3

Negra

5

13,5

4

8,2

2

7,1

2

16,7

Parda

15

40,5

17

34,7

12

42,9

3

25,0

Amarela

0

0,0

3

6,1

0

0,0

0

0,0

Total

37

100

49

100

28

100

12

100

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os resultados são representativos da população brasileira. A preponderância
dos números é daqueles que se declaram da cor branca. O IBGE afirma que um
maior número de pessoas tem se declarado parda ou negra. Os percentuais se
refletem na pesquisa de campo para os alunos que procuram o Curso Superior de
Tecnologia.
Na figura 14, evidenciam-se os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) sobre a distribuição de cor ou raça entre os brasileiros que
concluíram o Ensino Superior.
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Figura 14 - Percentual da população brasileira por cor ou raça que concluíram o Ensino
Superior entre 1999 e 2009

Fonte: IBGE, 2013.

Ainda que a predominância seja de estudantes da cor branca, é importante
observar que a soma dos estudantes da cor parda e da cor negra é significativa no
Curso Superior de Tecnologia. O reflexo das ações afirmativas; dos programas de
financiamento estudantil FIES e PROUNI; e as reservas de vagas ou cotas para
alunos de baixa renda, negros e indígenas têm reforçado o ingresso destes
estudantes no Ensino Superior.
A comparação dos grupos de estudantes no tocante à cor dos sujeitos
pesquisados, conforme a etapa de formação (ingressante ou concluinte) e o tipo de
instituição (particular ou pública), para a análise das diferenças estatisticamente
significantes, é indicada na tabela 6.
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Tabela 6 - Diferenças entre a cor dos sujeitos, segundo a etapa de formação e o tipo de
instituição
Etapa de Formação
gl
p
Dif
χ2
Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

0,68

2

0,7131

Não

1,82

3

0,6111

Não

χ2

gl

p

Dif

3,15

3

0,3695

Não

1,59

2

0,4522

Não

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

A diferença entre os grupos não é significativa e há simetria entre os números
apresentados pelas IES públicas e particulares. Os resultados da tabela 6 mostram
que não há diferenças estatisticamente significantes em relação à cor dos sujeitos
na comparação entre os grupos.
Verifica-se que a maioria dos alunos dos Cursos Superiores de Tecnologia
afirmou ser da cor branca (em torno de 50%), seguida da cor parda (em torno de
37%), independentemente da etapa de formação (ingressante ou concluinte) e do
tipo de instituição (particular ou pública).
O perfil dos estudantes do Ensino Superior acompanha as mudanças no
cenário brasileiro e o Curso Superior de Tecnologia é representativo dessas
transformações. O fato de estudantes da cor negra e da cor parda serem
representativos no público do Ensino Superior é uma dessas modificações.
A predominância de jovens brancos de 17 a 19 como perfil do ingresso no
sistema educacional de “elite” está mudando. Os jovens negros e pardos, com idade
média de 26 anos, já são representados no perfil do estudante do Ensino Superior
Brasileiro, que ainda não permite acesso de “massa”, do ponto de vista da
ampliação das oportunidades de ingresso no Ensino Superior.
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A distribuição de frequências absolutas (f) e percentuais (%) em relação à
escolaridade dos pais dos sujeitos pesquisados, conforme a etapa de formação
(ingressante ou concluinte) e o tipo de instituição (particular ou pública) dos alunos
pesquisados, podem ser observados na tabela 7.

Tabela 7 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para a escolaridade dos pais dos
sujeitos, segundo a etapa de formação e o tipo de instituição
Ingressante
Particular

Concluinte

Pública

Particular

Pública

Escolaridade do pai

F

%

F

%

f

%

f

%

Não estudou

3

8,1

4

8,2

1

3,6

2

16,7

Ensino Fundamental

15

40,5

22

44,9

16

57,1

7

58,3

Ensino Médio

13

35,1

12

24,5

10

35,7

1

8,3

Ensino Superior

3

8,1

9

18,4

1

3,6

1

8,3

Não respondeu

3

8,1

2

4,1

0

0,0

1

8,3

Total

37

100,
0

49

100,
0

28

100,
0

12

100,
0

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os resultados revelam a predominância de pais que têm apenas o Ensino
Médio, o que reforça o fato da inserção recente desses estudantes na formação
superior. O perfil desses estudantes demonstra a demanda pela formação do
trabalhador no Ensino Superior. O mercado de trabalho exige a formação
acadêmica, e a resposta a essa demanda se dá pela diversidade de cursos e
modalidades de Ensino Superior.
O Curso Superior de Tecnologia é uma modalidade de graduação que
absorve o interesse e a necessidade da formação superior para estudantes
trabalhadores que regularmente são os primeiros a cursar o Ensino Superior em sua
família.
A comparação dos grupos de estudantes em relação à escolaridade dos pais
dos sujeitos pesquisados, conforme a etapa de formação (ingressante ou concluinte)
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e o tipo de instituição (particular ou pública), para verificar se existe diferença
significativa entre os grupos, é distribuída na tabela 8.

Tabela 8 - Diferenças entre a escolaridade dos pais dos sujeitos, segundo a etapa de formação
e o tipo de instituição
Etapa de Formação
gl
p
Dif
χ2
Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

1,86

3

0,6019

Não

2,91

3

0,4059

Não

χ2

gl

p

Dif

2,48

3

0,4781

Não

4,70

3

0,1950

Não

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os resultados apontam que não há diferenças estatisticamente significantes
relativamente à escolaridade dos pais dos sujeitos na comparação entre os grupos.
Os dados indicam que a maioria dos alunos dos Cursos Superiores de Tecnologia
afirmou que o seu pai possui o Ensino Fundamental (em torno de 48%), seguida do
Ensino Médio (em torno de 29%), independentemente da etapa de formação
(ingressante ou concluinte) e do tipo de instituição (particular ou pública). Chama a
atenção o baixo índice de pais com Ensino Superior (em torno de 11%).
A distribuição de frequências absolutas (f) e percentuais (%) quanto à
escolaridade das mães dos sujeitos pesquisados, conforme a etapa de formação
(ingressante ou concluinte) e o tipo de instituição (particular ou pública), é elencada
na tabela 9.
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Tabela 9 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para a escolaridade das mães dos
sujeitos, segundo a etapa de formação e o tipo de instituição
Ingressante
Concluinte
Particular

Pública

Particular

Pública

Escolaridade da mãe

F

%

F

%

f

%

f

%

Não estudou

3

8,1

1

2,0

0

0,0

1

8,3

Ensino Fundamental

17

45,9

18

36,7

14

50,0

7

58,3

Ensino Médio

14

37,8

24

49,0

13

46,4

4

33,3

Ensino Superior

3

8,1

6

12,2

1

3,6

0

0,0

Total

37

100

49

100

28

100

12

100

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

A maior parte das mães dos estudantes dos Cursos Superiores de Tecnologia
concluiu o Ensino Fundamental. O número de mães que concluíram o Ensino Médio
é bastante significativo, especialmente se comparado com a escolaridade dos pais.
Outro dado interessante e representativo desses números é a consonância
com os números do INEP-MEC, que apresentam um percentual de maior de
mulheres que completaram o Ensino Médio.
A figura 15 ilustra a procura das mulheres pelo Ensino Superior. É importante
notar que as mulheres são a maioria inclusive entre os concluintes da graduação. O
indicador dos pais e mães dos estudantes que realizaram o Ensino Superior reforça
a influência na procura dos filhos pela formação nesse nível.
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Figura 15 - Percentual de matrículas por gênero no Ensino Superior

Fonte: INEP, 2013.

No entanto, a pesquisa indica que o percentual de pais que completaram o
Ensino Superior é de 11% da população pesquisada. O percentual de mães que
concluíram a graduação é de 8% dos estudantes que responderam à pesquisa, dado
que não acompanha as estatísticas, conforme a figura apresentada, onde as mães
superam os pais no número de ingressantes e concluintes no Ensino Superior.
Considerando os demais dados pesquisados sobre o perfil dos estudantes e o
indicador brasileiro de concluintes do Ensino Superior, a diferença que se apresenta
entre os participantes da pesquisa pode ser um fator isolado da amostra.
A comparação dos grupos de estudantes no que concerne à escolaridade das
mães dos sujeitos pesquisados, conforme a etapa de formação (ingressante ou
concluinte) e o tipo de instituição (particular ou pública), é a que segue na tabela 10.
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Tabela 10 - Diferenças entre a escolaridade das mães dos sujeitos, segundo a etapa de
formação e o tipo de instituição
Gl
P
dif
Etapa de Formação
χ2
Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

3,14

3

0,3703

Não

4,24

3

0,2362

Não

χ2

Gl

P

dif

3,05

3

0,3847

Não

3,21

3

0,3601

Não

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os resultados mostram que não há diferenças estatisticamente significantes
em relação à escolaridade das mães dos sujeitos na comparação entre os grupos.
Os dados indicam que a maioria dos alunos dos Cursos Superiores de Tecnologia
afirmou que a sua mãe possui o Ensino Fundamental (em torno de 44%), seguida do
Ensino Médio (em torno de 43%), independente da etapa de formação (ingressante
ou concluinte) e do tipo de instituição (particular ou pública). Novamente, chama a
atenção o baixo índice de mães com Ensino Superior (em torno de 8%).
O Ministério da Educação costuma utilizar o dado de escolaridade da mãe
como parâmetro para a escolaridade dos pais para efeito do cálculo do Conceito
Preliminar de Curso (CPC), indicador que avalia o desempenho dos cursos de
graduação no Brasil. A escolaridade da mãe de fato se mostra um indicador de perfil
familiar para os estudantes do Ensino Superior.
As mães apresentam maior nível escolar que os pais e sem dúvida, no
contexto brasileiro de estrutura familiar, o indicador é pertinente para avaliar a
inserção do estudante no Ensino Superior.
Na tabela 11, apresenta-se a distribuição de frequências absolutas (f) e
percentuais (%) em relação ao fato dos sujeitos serem os primeiros a cursar o
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Ensino Superior em sua casa, conforme a etapa de formação (ingressante ou
concluinte) e o tipo de instituição (particular ou pública).

Tabela 11 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para o fato dos sujeitos serem os
primeiros a cursar o Ensino Superior em sua casa, segundo a etapa de formação e o tipo de
instituição

Ingressante
Primeiro a cursor o
Ensino Superior

Particular

Concluinte

Pública

Particular

Pública

f

%

F

%

f

%

f

%

Sim

22

59,5

19

38,8

15

53,6

7

58,3

Não

15

40,5

29

59,2

13

46,4

3

25,0

Não respondeu

0

0,0

1

2,0

0

0,0

2

16,7

Total

37

100

49

100

28

100

12

100,

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

O percentual não é predominante, mas é significativo que aproximadamente
50% dos estudantes que ingressam no Curso Superior de Tecnologia sejam os
primeiros a cursarem o Ensino Superior na família. O indicador reforça que os
estudantes que procuram os Cursos Superiores de Tecnologia estão recentemente
inseridos no contexto do Ensino Superior.
O Curso Superior de Tecnologia de fato pode ser considerado a porta de
entrada desses estudantes no Ensino Superior. É certo que o fator não determina
exclusivamente o ingresso desse perfil de estudante na graduação por conta de
fatores já mencionados como os programas de financiamento, reserva de vagas e
ações afirmativas, mas sem dúvida que reforça o fato de que estudantes com esse
perfil passaram recentemente a ter acesso à Educação Superior.
A comparação dos grupos de estudantes respeitante ao fato dos sujeitos
serem os primeiros a cursar o Ensino Superior em sua casa, conforme a etapa de
formação (ingressante ou concluinte) e o tipo de instituição (particular ou pública),
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com o objetivo de verificar se há diferenças entre os grupos pesquisa, pode ser
avaliada conforme a tabela 12.

Tabela 12 - Diferenças entre o fato dos sujeitos serem os primeiros a cursar o Ensino Superior
em sua casa, segundo a etapa de formação e o tipo de instituição
Etapa de Formação
gl
p
dif
χ2

Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

0,23

1

0,6350

Não

3,10

1

0,0785

Não

χ2

gl

p

dif

3,31

1

0,0690

Não

0,82

1

0,3664

Não

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os resultados revelam que não há diferenças estatisticamente significantes
em relação ao fato dos sujeitos serem os primeiros a cursar o Ensino Superior em
sua casa na comparação entre os grupos. Dessa forma, os dados indicam que
aproximadamente metade (50%) dos alunos dos Cursos Superiores de Tecnologia
são os primeiros a cursarem o Ensino Superior em sua casa, independentemente da
etapa de formação (ingressante ou concluinte) e do tipo de instituição (particular ou
pública).
No que diz respeito ao perfil dos estudantes que ingressam e concluem o
Curso Superior de Tecnologia em Logística, pode-se verificar que o estudante é
predominantemente masculino por conta das características do curso. O estudante
que ingressa ou conclui o Curso Superior de Tecnologia tem em média 26 anos,
sendo uma parcela significativa de estudante com mais de 30 anos. A média do
indicador de idade também é superior à idade de conclusão do Ensino Médio, o que
sugere que esse aluno é um aluno trabalhador.
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A cor ou raça predominante é a branca, no entanto há uma parcela
significativa de estudantes que se declaram da cor ou raça parda ou da cor ou raça
negra, o que reflete as políticas de conscientização e inserção desses estudantes no
Ensino Superior.
O percentual de escolaridade dos pais dos estudantes dos Cursos Superiores
de Tecnologia é predominantemente indicado no Ensino Fundamental. No caso das
mães dos estudantes, a predominância é no Ensino Médio. Os pais apresentam
indicadores baixos de formação no Ensino Superior.
O percentual de estudantes que ingressam ou concluem o Curso Superior de
Tecnologia em Logística é de 50% para estudantes que são os primeiros a cursarem
a graduação na família, o que indica a recente inserção desse perfil no Ensino
Superior.
Os dados são bastante representativos quando comparados aos dados do
Censo da Educação Superior realizado pelo INEP-MEC e os dados do Censo da
população brasileira realizado pelo IBGE. A pesquisa de campo enseja a
representatividade dos dados para os Cursos Superiores de Tecnologia no contexto
educacional brasileiro.
O perfil apurado na pesquisa de campo está em consonância com os dados
censitários no Brasil e asseguram que os demais indicadores de inserção no
mercado de trabalho e contribuições dessa modalidade de ensino, sejam avaliados
pelos participantes da pesquisa.

6.2

A INSERÇÃO E ASCENSÃO PROFISSIONAL DO ESTUDANTE NO
MERCADO DE TRABALHO

A inserção e ascensão profissional dos estudantes dos Cursos Superiores de
Tecnologia no mercado de trabalho foi avaliada pelos indicadores de emprego e
faixa salarial e o questionamento direto sobre a inserção e ascensão no trabalho.
A distribuição de frequências absolutas (f) e percentuais (%) em relação ao
fato dos sujeitos estarem trabalhando, conforme a etapa de formação (ingressante
ou concluinte) e o tipo de instituição (particular ou pública), é a que segue na tabela
13.
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Tabela 13 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para o fato dos sujeitos estarem
trabalhando, segundo a etapa de formação e o tipo de instituição
Ingressante
Concluinte

Particular
Está trabalhando

Pública

Particular

Pública

f

%

F

%

f

%

f

%

Sim

33

89,2

33

67,3

26

92,9

9

75,0

Não

4

10,8

15

30,6

2

7,1

2

16,7

Não respondeu

0

0,0

1

2,0

0

0,0

1

8,3

Total

37

100

49

100

28

100

12

100

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os números apontam para estudantes que são, predominantemente,
trabalhadores. No entanto o percentual de estudantes que não estão trabalhando se
concentra nos ingressantes das Instituições de Ensino Superior públicas. O número
cai significativamente para os concluintes das IES públicas, ainda assim é mais que
o dobro do número de estudantes que não trabalham das IES particulares.
O indicador aponta para alunos que estão inseridos no mercado de trabalho,
no caso da IES particular, e que buscam a formação superior para melhoria da
empregabilidade. No caso das IES públicas, os ingressantes também estão
predominantemente empregados, mas há um percentual de alunos ingressantes
ainda não inseridos do mercado de trabalho. É nítida a inserção para os concluintes
das IES públicas; ainda assim, o indicador é menor que os níveis de inserção dos
alunos das IES particulares.
O indicador demonstra uma diferença significativa para inserção no trabalho
entre as IES públicas e privadas. É importante ressaltar que o estudante da IES
privada precisam manter-se empregado por conta da mensalidade escolar. Em
contrapartida, o aluno da escola pública tem acesso ao ensino gratuito. Outro fator
relevante é que há um percentual maior de ingressantes de 17 a 19 anos na IES
pública, o que pode justificar o ingresso no curso superior sem o vínculo do
emprego.
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Os percentuais de empregabilidade são bastante altos para os concluintes
dos Cursos Superiores de Tecnologia. Os percentuais estão acima da média
brasileira e dos indicadores médios da OCDE, como abordado no capítulo 4.
Enquanto a OCDE apresenta média de emprego de 84% dos egressos do
ensino terciário, o Brasil alcança o indicador de 85% de emprego para a população
que concluiu o Ensino Superior. Esses indicadores são ainda mais altos para os
estudantes dos Cursos Superiores de Tecnologia. Entre os percentuais encontrados
nos grupos pesquisados, o indicador alcança 92,9% de estudantes concluintes na
IES privadas.
A inserção no mercado de trabalho para os alunos ingressantes e egressos
dos Cursos Superiores de Tecnologia é evidente nos dados da pesquisa de campo.
A comparação dos grupos de estudantes em relação ao fato dos sujeitos estarem
trabalhando, conforme a etapa de formação (ingressante ou concluinte) e o tipo de
instituição (particular ou pública), de acordo com os testes aplicados, é descrita na
tabela 14.

Tabela 14 - Diferenças entre o fato dos sujeitos estarem trabalhando, segundo a etapa de
formação e o tipo de instituição

Etapa de Formação
Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

χ2

Gl

P

dif

0,26

1

0,6129

Não

0,75

1

0,3880

Não

χ2

gl

P

dif

5,03

1

0,0249

p<5%

1,05

1

0,3065

Não

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.
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Verifica-se que a maioria dos alunos dos Cursos Superiores de Tecnologia
afirmou estar trabalhando (acima de 80%), independentemente da etapa de
formação (ingressante ou concluinte) e do tipo de instituição (particular ou pública).
Os resultados também mostram que há diferenças estatisticamente significantes ao
nível de 5% entre os ingressantes da IES particular e os ingressantes da IES
pública. Observa-se que uma porcentagem relativamente alta dos ingressantes da
IES pública afirma não estar trabalhando (em torno de 30%), enquanto apenas 10%
dos ingressantes da IES particular afirmam o mesmo.
Os indicadores reforçam que os alunos ingressantes no Curso Superior de
Tecnologia são trabalhadores. A demanda de formação no Ensino Superior garante
e aumenta a empregabilidade desses estudantes, conforme os dados de estudantes
trabalhadores concluintes.
Pôde-se verificar um aumento de estudantes empregados ao final do curso,
ainda que não estejam graduados. O crescimento do percentual se dá tanto nas IES
públicas quanto nas IES privadas.
O percentual de estudantes empregados é menor nas IES públicas tanto para
ingressantes quanto para concluintes. Notou-se o aumento significativo de
estudantes que estão trabalhando ao final do curso nestas IES.
Quando confrontados os dados dos estudantes que não trabalham com
predominância nas IES públicas (Tabelas 13 e 14), com a tabela de estudantes nas
diferentes faixas etárias (Tabelas 3 e 4), percebeu-se que os estudantes das IES
públicas apresentam um percentual maior na faixa etária entre os 17 e 19 anos. O
que pode indicar que os estudantes de IES públicas ingressam mais jovens e em
cursos gratuitos, sem um vínculo empregatício.
Os salários dos sujeitos pesquisados foram comparados, conforme a
etapa de formação (ingressante ou concluinte) e o tipo de instituição (particular ou
pública), como elencado na tabela 15.
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Tabela 15 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para o salário dos sujeitos, segundo a
etapa de formação e o tipo de instituição

Ingressante
Particular

Concluinte

Pública

Particular

Pública

Salário

F

%

F

%

F

%

f

%

Até R$ 999,00

6

16,2

5

10,2

1

3,6

1

8,3

11

29,7

13

26,5

14

50,0

3

25,0

1

2,7

10

20,4

3

10,7

2

16,7

0

0,0

4

8,2

3

10,7

2

16,7

2

5,4

1

2,0

0

0,0

1

8,3

Não respondeu

17

45,9

16

32,7

7

25,0

3

25,0

Total

37

100

49

100

28

100

12

100

De R$ 1.000,00 a R$
1.999,00
De R$ 2.000,00 a R$
2.999,00
De R$ 3.000,00 a R$
3.999,00
De R$ 4.000,00 ou
mais

Mínimo

800,00

560,00

900,00

800,00

Máximo

6000,00

4000,00

3000,00

4600,00

Média

1721,04

1887,70

1646,05

2250,00

Desvio Padrão

1375,16

982,89

741,61

1192,69

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

A evolução dos salários quando se compara ingressantes e concluintes é
evidente para os estudantes dos Cursos Superiores de Tecnologia, ainda que um
percentual significativo de alunos não tenha respondido o item do instrumento de
pesquisa. A primeira faixa salarial tem tendência decrescente para concluintes. A
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segunda faixa salarial também apresenta uma diminuição do percentual de
concluintes, mesmo que concentre a maior parte dos alunos. As faixas salariais
intermediárias apresentam significativo aumento, indicando a migração para as
faixas salariais superiores para estudantes concluintes.
Não há dúvida que há incremento salarial dos concluintes dos Cursos
Superiores de Tecnologia em relação ao salário dos estudantes ingressantes,
mesmo que ainda não tenham concluído o curso.
A média salarial também expressa o indicador de que os alunos ingressantes
e concluintes de IES públicas estão em faixas salariais superiores aos estudantes
das IES particulares. Ainda que exista um percentual maior de alunos que ingressam
sem o emprego, os estudantes das IES públicas apresentam média salarial superior
aos estudantes das IES particulares.
O desvio padrão é significativo, portanto é superficial afirmar que os
concluintes das IES particulares ganham menos ao final do curso em relação à faixa
salarial apresentada pelos ingressantes, ainda que a média salarial de concluintes
seja menor.
O indicador marcante desses dados é a migração para faixas salariais
superiores em IES públicas e privadas para concluintes, o que permite inferir que os
estudantes dos Cursos Superiores de Tecnologia apresentam incremento salarial
após o ingresso no curso.
Em relação ao salário dos sujeitos pesquisados, conforme a etapa de
formação (ingressante ou concluinte) e o tipo de instituição (particular ou pública), os
testes apresentaram que não há diferença nos grupos pesquisados, conforme
demonstrado na tabela 16.
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Tabela 16 - Diferenças entre o salário dos sujeitos, segundo a etapa de formação e o tipo de
instituição

Etapa de Formação
Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

T

Gl

p

dif

0,22

39

0,8279

Não

0,94

40

0,3544

Não

T

Gl

p

dif

0,51

51

0,6097

Não

1,70

28

0,1011

Não

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os dados indicam que a faixa de renda predominante está entre R$1.000,00 a
R$1.999,00 (em torno de 33%), sendo observado um salário médio de
aproximadamente R$1.825,68 para os alunos dos Cursos Superiores de Tecnologia,
independentemente da etapa de formação (ingressante ou concluinte) e do tipo de
instituição (particular ou pública). Observa-se ainda que muitos não informaram o
seu salário (em torno de 34%), sendo que somente 18% afirmaram não estar
trabalhando.
A distribuição de frequências absolutas (f) e de percentuais (%) quanto à
resposta dos sujeitos relativamente a se o curso ajudou a conseguir um emprego,
conforme a etapa de formação (ingressante ou concluinte) e o tipo de instituição
(particular ou pública), pode ser observada na tabela 17, sob a perspectiva de
diferenças significantes entre os grupos.
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Tabela 17 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para a resposta dos sujeitos quanto a
se o curso ajudou a conseguir um emprego, segundo a etapa de formação e o tipo de
instituição

Ingressante
O

curso

ajudou

conseguir

a

Particular

Concluinte

Pública

Particular

Pública

um

emprego

f

%

F

%

F

%

f

%

Sim

7

18,9

7

14,3

10

35,7

2

16,7

Não

27

73,0

36

73,5

17

60,7

9

75,0

Não respondeu

3

8,1

6

12,2

1

3,6

1

8,3

Total

37

100

49

100

28

100

12

100

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os dados confirmam a percepção de que os estudantes dos Cursos
Superiores de Tecnologia são trabalhadores já inseridos no mercado de trabalho e
que o curso não contribuiu para a inserção no trabalho da maioria dos estudantes.
Ainda assim, percebe-se o incremento do percentual de estudantes concluintes que
responderam afirmativamente à questão para a inserção no mercado de trabalho
nas IES públicas e privadas.
Os estudantes empregados são predominantes nos Cursos Superiores de
Tecnologia, no entanto há um percentual significativo de alunos que responde que o
curso ajudou na inserção no mercado de trabalho.
A comparação para verificação de diferenças significativas entre os grupos de
estudantes que responderam se o curso ajudou a conseguir um emprego, conforme
a etapa de formação (ingressante ou concluinte) e o tipo de instituição (particular ou
pública), pode ser verificada na tabela 18.
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Tabela 18 - Diferenças entre as respostas dos sujeitos quanto a se o curso ajudou a conseguir
um emprego, segundo a etapa de formação e o tipo de instituição

Etapa de Formação
Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

χ2

Gl

p

Dif

2,61

2

0,2717

Não

0,17

2

0,9191

Não

χ2

Gl

p

dif

0,62

2

0,7322

Não

1,66

2

0,4359

Não

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os resultados mostram que não há diferenças estatisticamente significantes
em relação aos sujeitos quanto a se o curso ajudou a conseguir um emprego na
comparação entre os grupos. Dessa forma, os dados indicam que somente uma
pequena fração afirmou que o curso ajudou a conseguir um emprego (em torno de
20%) entre os alunos dos Cursos Superiores de Tecnologia, independentemente da
etapa de formação (ingressante ou concluinte) e do tipo de instituição (particular ou
pública).
O resultado predominante entre os estudantes dos Cursos Superiores de
Tecnologia é de que o curso não contribuiu para a inserção no mercado de trabalho.
No entanto, ao compararem-se os resultados obtidos a partir da percepção dos
alunos (Tabelas 17 e 18) com os itens de estudantes empregados (Tabelas 13 e 14)
e faixas salariais (Tabelas 15 e 16), percebeu-se que a maior parte dos estudantes
já ingressou empregado e que mesmo o grupo que não ingressa trabalhando aponta
um indicador de inserção no trabalho maior para concluintes.
No tocante às respostas dos sujeitos quanto a se foi promovido na empresa
em que trabalha depois que iniciou o curso, conforme a etapa de formação
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(ingressante ou concluinte) e o tipo de instituição (particular ou pública), a tabela 19
ilustra os percentuais das frequências das respostas dos estudantes.

Tabela 19 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para a resposta dos sujeitos quanto a
se foi promovido na empresa em que trabalha depois que iniciou o curso, segundo a etapa de
formação e o tipo de instituição
Ingressante
Concluinte

Particular
Promoção

na

Pública

Particular

Pública

F

%

F

%

F

%

f

%

Sim

8

21,6

3

6,1

7

25,0

2

16,7

Não

27

73,0

35

71,4

21

75,0

7

58,3

Não respondeu

2

5,4

11

22,4

0

0,0

3

25,0

Total

37

100

49

100

28

100

12

100

empresa

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os resultados apresentam um percentual significativo de estudantes que não
responderam ao item do instrumento de pesquisa. É predominante o número de
estudantes que percebem que não foram promovidos após terem iniciado o Curso
Superior de Tecnologia. Quando se comparam esses resultados com os resultados
da evolução dos salários, parece um tanto contraditório. No entanto é preciso
considerar que o fator salarial de fato não determina a ascensão na carreira
profissional. Conquanto os estudantes tenham um incremento salarial, não significa
que tiveram ascensão na carreira profissional.
O percentual de estudantes que responderam afirmativamente de que após o
início do curso foram promovidos é relevante. No caso dos concluintes em IES
particulares, 25% dos estudantes indicaram a promoção após terem iniciado o Curso
Superior de Tecnologia. Os dados são significativos, considerando inclusive que os
estudantes ainda não estão graduados.
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Quanto às respostas dos sujeitos quanto a se foi promovido na empresa em
que trabalha depois que iniciou o curso, aplicados os testes para a comparação de
significância dos grupos, tem-se os resultados que seguem na tabela 20.

Tabela 20 - Diferenças entre a resposta dos sujeitos quanto a se foi promovido na empresa em
que trabalha depois que iniciou o curso, segundo a etapa de formação e o tipo de instituição

Etapa de Formação
Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

χ2

gl

p

Dif

1,60

2

0,4491

Não

1,57

2

0,4550

Não

χ2

gl

p

Dif

8,02

2

0,0182

p<5%

7,59

2

0,0225

p<5%

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Verifica-se que a maioria dos alunos dos Cursos Superiores de Tecnologia
informou não ter sido promovida na empresa em que trabalha depois que iniciou o
curso (em torno de 71%), independentemente da etapa de formação (ingressante ou
concluinte) e do tipo de instituição (particular ou pública).
Os resultados também evidenciam que há diferenças estatisticamente
significantes, ao nível de 5%, entre a IES particular e a IES pública, tanto para os
ingressantes quanto para os concluintes. Observa-se que, na IES de gestão
particular, mais de 20% dos alunos ingressantes e concluintes informaram terem
sido promovidos na empresa em que trabalham depois que iniciaram o curso,
enquanto apenas 8% dos alunos ingressantes e concluintes da IES pública
afirmaram o mesmo. O percentual predominante de alunos que ingressam já
trabalhando tem um impacto nos resultados da ascensão na carreira profissional dos
estudantes. Quando comparados os dados de inserção no trabalho para
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ingressantes de IES públicas com o percentual reduzido de estudantes que foram
promovidos na carreira, os resultados estão em consonância.
Os percentuais de estudantes ingressantes e concluintes empregados; a
evolução das faixas salariais entre os concluintes; e o incremento dos percentuais
de alunos concluintes empregados, ainda que a percepção da maioria dos alunos
não seja de que o curso tenha contribuído para a inserção e ascensão no mercado
de trabalho, indicam que o Curso Superior de Tecnologia contribui para inserção e
ascensão no mercado de trabalho para um número, não predominante, mas
significativo de estudantes, e que há de fato um incremento salarial para concluintes
dos Cursos Superiores de Tecnologia.
Outro fator bastante interessante é que mesmo havendo incremento salarial
não necessariamente há um impacto na ascensão na carreira profissional dos
estudantes. É preciso ressaltar, nesse ponto, que os alunos ainda não concluíram a
graduação e que a ascensão na carreira, muitas vezes, demanda a conclusão da
formação superior.

6.3

OS MOTIVOS PARA A ESCOLHA DOS CURSOS SUPERIORES DE
TECNOLOGIA

O motivo para a escolha do Curso Superior de Tecnologia na percepção dos
estudantes é um indicador fundamental para a contribuição dos Cursos Superiores
de Tecnologia enquanto opção de modalidade de curso superior.
A percepção dos sujeitos quanto ao que foi mais importante no momento da
escolha do curso, conforme a etapa de formação (ingressante ou concluinte) e o tipo
de instituição (particular ou pública), quando comparada entre os grupos
pesquisados para verificação de diferença entre os grupos, podem ser avaliadas a
partir da tabela 21.
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Tabela 21 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para a percepção dos sujeitos quanto
ao que foi mais importante no momento da escolha do curso, segundo a etapa de formação e o
tipo de instituição
Ingressante
Concluinte

Mais importante para
a escolha do curso

Particular

Pública

Particular

Pública

F

%

F

%

f

%

f

%

Preço

7

18,9

7

14,3

5

17,9

0

0,0

Tempo de formação

9

24,3

6

12,2

12

42,9

4

33,3

7

18,9

24

49,0

4

14,3

6

50,0

Outro motivo *

12

32,4

12

24,5

7

25,0

2

16,7

Não respondeu

2

5,4

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Total

37

100

49

100

28

100

12

100

Necessidade

para

o

trabalho

* Os outros motivos não foram explicitados pela maior parte dos estudantes, alguns estudantes
mencionaram: trabalho na área, gosto da área, formação .

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

As características dos Cursos Superiores de Tecnologia podem ser
confrontadas com o interesse do público de ingressar nesses cursos. O preço é
significativo especialmente para as escolas particulares, mas outros motivos como a
necessidade de formação superior e o tempo de formação são itens predominantes
na escolha da modalidade de curso de graduação.
Os resultados obtidos demonstram que a necessidade para o trabalho é
predominante para estudantes das IES públicas. O fato de o indicador de
necessidade para o trabalho superar os demais motivos é evidência de que os
alunos ingressam para inserção e predominantemente para permanência no
mercado de trabalho. Os resultados obtidos também individuam que o tempo de
formação é predominante para estudantes das IES privadas, seguido pelo fator da
necessidade para o trabalho.
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A necessidade para o trabalho e o tempo de formação é predominante para a
escolha do Curso Superior de Tecnologia, o que assinala que o perfil desses alunos
considera o tempo de formação primordial e a permanência no mercado de trabalho
para a escolha do curso superior. Os indicadores se alinham com a percepção de
que a formação superior mais dinâmica, rápida e direcionada para o mercado de
trabalho influencia na escolha do curso.
O percentual de outros motivos para escolha do Curso Superior de
Tecnologia é relevante e supera o fator do preço para os estudantes das IES
particulares. Como há diversidade entre os motivos não é possível apurar pelo
instrumento com profundidade se há recorrência de alguns destes fatores de
escolha do curso.
A percepção de que a formação nos Cursos Superiores de Tecnologia é
somente uma facilitação para a formação superior e que o tempo reduzido de
formação é o único fator para a escolha do curso é superada pela predominância da
necessidade para permanência no mercado de trabalho, especialmente para alunos
das IES particulares. O perfil desses estudantes demanda cursos que qualifiquem
para a inserção e principalmente para a estabilidade no mercado de trabalho.
A comparação dos grupos de estudantes em relação à percepção dos sujeitos
quanto ao que foi mais importante no momento da escolha do curso, para a análise
das diferenças estatisticamente significantes pode ser verificada na tabela 22.
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Tabela 22 - Diferenças entre a percepção dos sujeitos quanto ao que foi mais importante no
momento da escolha do curso, segundo a etapa de formação e o tipo de instituição

Etapa de Formação
Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

χ2

Gl

p

Dif

3,72

4

0,4451

Não

4,59

4

0,2045

Não

χ2

gl

p

Dif

10,45

4

0,0335

p<5%

6,88

3

0,0759

Não

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os resultados mostram que há diferenças estatisticamente significantes, ao
nível de 5%, entre os ingressantes da IES particular e os ingressantes da IES
pública. Observa-se que uma porcentagem relativamente alta dos ingressantes da
IES pública afirma que o fator mais importante no momento da escolha do curso foi
a necessidade para o trabalho (em torno de 49%), enquanto 24% dos ingressantes
da IES particular afirmaram que o fator mais importante foi o tempo de formação.
Essa pode ser compreendida, tendo em vista que o Curso Superior de Tecnologia
em Logística é ofertado em quatro semestres na IES de gestão particular e, em seis
semestres, na IES de gestão pública.
A demonstração dos percentuais médios encontrados para os motivos da
escolha do Curso Superior de Tecnologia podem ser identificados com maior clareza
no gráfico elaborado a partir dos resultados obtidos pela pesquisa de campo.
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Gráfico 2 - Fator mais importante na escolha do Curso Superior de Tecnologia

* Os outros motivos não foram explicitados
pela maior parte dos estudantes, alguns estudantes
mencionaram: trabalho na área, gosto da área,
Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

O gráfico assinala que a maioria dos alunos dos Cursos Superiores de
Tecnologia afirmou que o fator mais importante, no momento da escolha do curso,
foi a necessidade para o trabalho (em torno de 32%), seguida do tempo de formação
(em torno de 25%), independentemente da etapa de formação (ingressante ou
concluinte) e do tipo de instituição (particular ou pública). Ademais, é interessante
notar que o preço foi indicado por apenas 15% da amostra total, mostrando que o
fator financeiro não é o mais importante no momento da escolha dos Cursos
Superiores de Tecnologia.
A escolha do curso tem um impacto para os estudantes ao ingressarem nessa
modalidade de curso mais recentemente reconhecida no ambiente educacional.
Para apurar as eventuais dificuldades por optarem pela modalidade do Superior em
Tecnologia, os estudantes foram questionados sobre esse indicador.
Os sujeitos foram questionados quanto a se enfrentaram alguma dificuldade
por conta da escolha ser um curso tecnológico, os percentuais aferidos pela coleta
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de dados estão registrados na tabela 23, para cada grupo em sua respectiva etapa
de formação.

Tabela 23 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para a percepção dos sujeitos quanto a
se enfrentou alguma dificuldade por conta da escolha ser um curso tecnológico, segundo a
etapa de formação e o tipo de instituição
Ingressante
Concluinte

Dificuldade por ser
um curso tecnológico

Particular

Pública

Particular

Pública

F

%

F

%

f

%

f

%

6

16,2

2

4,1

6

21,4

2

16,7

3

8,1

1

2,0

1

3,6

2

16,7

3

8,1

5

10,2

6

21,4

1

8,3

2

5,4

1

2,0

2

7,1

1

8,3

Não respondeu

23

62,2

40

81,6

13

46,4

6

50,0

Total

37

100

49

100

28

100

12

100

Reconhecimento

no

emprego
Reconhecimento

da

chefia
Reconhecimento

dos

colegas
Reconhecimento
família

da

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

É importante ratificar a predominância dos alunos que afirmam que não
tiveram dificuldades em escolher o Curso Superior de Tecnologia. Entre os alunos
de IES particulares e públicas não há diferença significante nesse aspecto. No caso
de ingressantes das escolas privadas, mais de 80% dos estudantes não indicaram
nenhuma dificuldade na escolha do curso.
Os alunos que indicaram dificuldades por terem optado pelo Curso Superior
de Tecnologia perceberam a restrição no emprego ou entre os colegas. Na IES
particular, esses fatores foram predominantes entre os alunos, que afirmaram ter
dificuldades por optarem pelo curso. O indicador permite inferir que o mercado de
trabalho ainda não assimilou totalmente essa modalidade de curso, assim como a
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sociedade em que esses estudantes estão inseridos. O fato dos colegas terem sido
apontados por não reconhecerem a opção pelo curso é um fator significativo para os
estudantes que escolhem o Curso Superior de Tecnologia.
Entre os fatores de menor impacto na percepção dos estudantes, no que diz
respeito às dificuldades encontradas a partir da escolha pelo curso, é o
reconhecimento da chefia, o que parece contraditório, visto que o maior impacto é
do fator relacionado ao reconhecimento no emprego. No entanto é preciso ressaltar
que, nos resultados anteriores, a predominância é de estudantes que já estão
inseridos no mercado de trabalho e que a dificuldade pode estar relacionada com o
ambiente de trabalho, já que o segundo fator de dificuldade foi o reconhecimento
entre os colegas.
O fato de a família ser o fator de menor predominância no apontamento das
dificuldades pela escolha do curso reforça o apoio para esses estudantes que,
conforme verificado nos resultados já apurados, são em sua maioria os primeiros a
cursarem o Ensino Superior.
As respostas dos grupos de estudantes no tocante à percepção dos sujeitos
quanto a se enfrentou alguma dificuldade por conta da escolha ser um curso
tecnológico, ainda foram comparadas para identificação de eventuais diferenças
estatísticas, conforme a tabela 24.
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Tabela 24 - Diferenças entre a percepção dos sujeitos quanto a se enfrentou alguma
dificuldade por conta da escolha ser um curso tecnológico, segundo a etapa de formação e o
tipo de instituição

Etapa de Formação
Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

χ2

Gl

P

Dif

3,60

4

0,4627

Não

9,00

4

0,0611

Não

χ2

Gl

P

Dif

6,88

4

0,1424

Não

2,88

4

0,5785

Não

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os resultados apontam que não há diferenças estatisticamente significantes
entre os grupos em relação à percepção dos sujeitos quanto a se enfrentaram
alguma dificuldade por conta da escolha ser um Curso Superior de Tecnologia.
Verifica-se que a maioria dos alunos dos Cursos Superiores de Tecnologia não
indicou ter enfrentado alguma dificuldade por conta da natureza do curso escolhido
(em torno de 65%), independentemente da etapa de formação (ingressante ou
concluinte) e do tipo de instituição (particular ou pública). Observa-se também que
as maiores dificuldades apontadas foram a falta de reconhecimento no emprego (em
torno de 13%) e a falta de reconhecimento dos colegas (em torno de 12%).
Como já observado, a questão do indicador da falta de reconhecimento no
emprego pode estar relacionada ao ambiente de trabalho, visto que a predominância
é de alunos ingressantes já empregados. O fator da falta de reconhecimento dos
colegas também corrobora com a percepção de que a principal dificuldade é o
reconhecimento social da escolha pelo Curso Superior de Tecnologia, tanto no
ambiente de trabalho quanto entre os colegas.
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Os estudantes foram questionados sobre a percepção da modalidade de
curso mais valorizada pelo mercado de trabalho, a tabela 25 ilustra a distribuição da
frequência das respostas dos grupos avaliados.

Tabela 25 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para a percepção dos sujeitos sobre a
modalidade de curso mais valorizada pelo mercado de trabalho, segundo a etapa de formação
e o tipo de instituição

Ingressante
Particular
Modalidade

mais

Concluinte

Pública

Particular

Pública

f

%

f

%

f

%

f

%

Bacharelado

27

73,0

28

57,1

18

64,3

9

75,0

Tecnológico

7

18,9

12

24,5

10

35,7

1

8,3

Não respondeu

3

8,1

9

18,4

0

0,0

2

16,7

Total

37

100

49

100

28

100

12

100

valorizada

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

A percepção de que a modalidade de graduação Bacharelado é mais
valorizada que a modalidade do Curso Superior de Tecnologia é evidente. Quando
se trata da supervalorização do Bacharelado e das carreiras profissionais, a
percepção de fato pode ser confirmada com os resultados obtidos pela pesquisa de
campo.
Os estudantes, ainda que tenham optado por uma modalidade de curso
superior mais recentemente valorizada pelo ambiente educacional, ainda, percebem
que o Curso de Bacharelado é mais valorizado no mercado de trabalho.
A relação com as dificuldades encontradas na escolha do Curso Superior de
Tecnologia

(Tabelas

23

e

24) também

é

corroborada

no

indicador

do

reconhecimento do curso no emprego.
Esses indicadores permitem reforçar a inferência de que essa modalidade de
formação superior ainda não foi totalmente absorvida pelo mercado de trabalho e
pela sociedade.
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A supervalorização de que se discorre no capítulo 2 do trabalho é evidente
nos resultados obtidos pela pesquisa de campo, entre os estudantes dos Cursos
Superiores de Tecnologia. Os Cursos Superiores Tradicionais ainda são mais
valorizados pelo mercado de trabalho e pela sociedade, mesmo que os alunos já
optem pela formação nos Cursos Superiores de Tecnologia.
Os resultados obtidos a partir da percepção dos estudantes permitem avaliar
que os Cursos Superiores de Tecnologia podem ser uma opção de porta de entrada
para a universidade e que muitas vezes é o primeiro passo para a formação
superior.
O indicador de valorização pelo mercado de trabalho pode ser discutido, uma
vez que a predominância é de alunos que já possuem um vínculo empregatício e
que alcançam faixas salariais superiores às faixas salariais dos estudantes
ingressantes no Curso Superior de Tecnologia em Logística.
A pesquisa mais aprofundada na perspectiva do mercado de trabalho poderia
proporcionar uma visão mais ampla do fator de valorização do emprego para os
Cursos Superiores de Tecnologia. Os resultados obtidos de emprego e incremento
salarial parecem contrariar a percepção de desvalorização da opção pelo Curso
Superior de Tecnologia na perspectiva do mercado de trabalho. Todavia a sociedade
ainda percebe a predominância da valorização da modalidade de curso superior do
Bacharelado.
A comparação dos grupos de estudantes em relação à percepção dos
sujeitos, sobre a modalidade de curso mais valorizada pelo mercado de trabalho, foi
realizada para possibilitar a verificação de diferenças significativas entre os grupos
pesquisados, conforme a tabela 26.
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Tabela 26 - Diferenças entre a percepção dos sujeitos sobre a modalidade de curso mais
valorizada pelo mercado de trabalho, segundo a etapa de formação e o tipo de instituição

Etapa de Formação
Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

χ2

Gl

p

Dif

1,77

1

0,1840

Não

1,66

1

0,1972

Não

χ2

Gl

p

Dif

0,85

1

0,3557

Não

2,37

1

0,1238

Não

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os resultados mostram que não há diferenças estatisticamente significantes
entre os grupos quanto à percepção dos sujeitos sobre a modalidade de curso mais
valorizada pelo mercado de trabalho. Os dados indicam que a maioria dos alunos
dos Cursos Superiores de Tecnologia aponta o Bacharelado como a modalidade de
curso

mais

valorizada

pelo

mercado

de

trabalho

(em

torno

de

65%),

independentemente da etapa de formação (ingressante ou concluinte) e do tipo de
instituição (particular ou pública). Somente 24% dos alunos consideraram os cursos
tecnológicos como sendo os mais valorizados pelo mercado de trabalho.
A escolha do curso é um fator importante para a oferta dos Cursos Superiores
de Tecnologia. É possível inferir, a partir dos resultados obtidos na pesquisa de
campo, que o aluno escolhe o Curso Superior de Tecnologia especialmente em
função da necessidade para permanência e qualificação no mercado de trabalho. O
tempo de integralização do curso também é um fator predominante para a escolha
do curso.
Os estudantes apontam para as dificuldades de reconhecimento do Curso
Superior de Tecnologia no emprego e entre os colegas. Esses fatores indicam que a
sociedade ainda não assimilou essa modalidade de Ensino Superior. A
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supervalorização social dos cursos de Bacharelado fica evidente inclusive na
percepção dos estudantes dos Cursos Superiores de Tecnologia.
É preciso reforçar que a maior parte dos estudantes não indicou dificuldades
por conta da escolha do Curso Superior de Tecnologia, o que pode ser confirmado
pelos indicadores de emprego já explorados pela pesquisa.

6.4

O INTERESSE NA CONTINUIDADE DA FORMAÇÃO SUPERIOR

O interesse na continuidade dos estudos é outro fator que reforça o caráter de
formação superior dos Cursos Superiores de Tecnologia. A porta aberta para o
ingresso na formação superior pressupõe o interesse para continuidade dos
estudos.
No capítulo 2 do trabalho, abordou-se o tema de que, entre os objetivos do
Ensino Superior, está o de fomentar a continuidade dos estudos e preparar o aluno
para ser um estudante permanente. O “desejo de aprender para toda a vida” deve
ser um dos objetivos da formação superior.
A preocupação dos críticos da modalidade dos Cursos Superiores de
Tecnologia é que a formação esteja voltada somente para o mercado de trabalho,
seja “aligeirada”, que não estimule a pesquisa e que não forme integralmente os
estudantes. Portanto, o interesse pela continuidade dos estudos é um fator
importante para verificar se os Cursos Superiores de Tecnologia cumprem com os
objetivos de formar para o futuro e estimular o aprendizado permanente.
O interesse dos sujeitos em continuar estudando pode ser conferido na tabela
27, que elenca os percentuais para cada grupo e respectiva etapa de formação dos
estudantes pesquisados.
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Tabela 27 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para o interesse dos sujeitos em
continuar estudando, segundo a etapa de formação e o tipo de instituição

Ingressante
Particular
Continuação

dos

Concluinte

Pública

Particular

Pública

f

%

f

%

f

%

f

%

Bacharelado

9

24,3

6

12,2

1

3,6

2

16,7

Pós-Graduação

25

67,6

38

77,6

24

85,7

10

83,3

Não respondeu

3

8,1

5

10,2

3

10,7

0

0,0

Total

37

100

49

100

28

100

12

100

estudos

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

A predominância é de estudantes que apontam a continuidade dos estudos
para cursos de pós-graduação. É significativo o número de estudantes que
pretender realizar o Bacharelado, especialmente entre os ingressantes nos Cursos
Superiores de Tecnologia. Os resultados da percepção de valorização do
Bacharelado (Tabelas 25 e 26) corroboram esse indicador.
É importante salientar que um número pequeno de estudantes não respondeu
à questão. Esse fato permite indicar que a maior parte dos estudantes pretende dar
continuidade aos estudos. Esse é um indicador fundamental para valorização dos
Cursos Superiores de Tecnologia no ambiente educacional. Os resultados obtidos
de emprego, salário, interesse pelo curso para o emprego e tempo de integralização
não determinam que essa modalidade de Ensino Superior seja inferior ao Curso de
Bacharelado. Os objetivos da formação superior entre as modalidades têm suas
especificidades, mas o objetivo de formar para aprender sempre é percebido pelos
estudantes dos Cursos Superiores de Tecnologia.
Os resultados corroboram a discussão sobre a superficialidade das críticas
abordadas no capítulo 2 da pesquisa em relação aos Cursos Superiores de
Tecnologia. Os Cursos Superiores de Tecnologia cumprem com o papel de
despertar nos alunos o interesse pela continuidade dos estudos ao longo da vida. A
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qualificação para o trabalho não restringe a formação do aluno na perspectiva da
ambientação no Ensino Superior e o despertar para o aprendizado contínuo.
Pode-se inferir, a partir dos resultados, que o contato com ambiente
acadêmico, com os docentes qualificados e com visões de mundo diferentes permite
que os estudantes incorporem as transformações vivenciadas no Ensino Superior,
independentemente da categoria de curso de graduação. Essa análise pode ser
ratificada pelos dados que demonstram o interesse dos alunos em continuar os
estudos.
Nesse sentido, entende-se que a formação proporcionada pelos Cursos
Superiores de Tecnologia não se prende exclusivamente à questão do trabalho, mas
fomenta no estudante o interesse pela continuidade da vida acadêmica.
As respostas dos estudantes em relação ao interesse dos sujeitos em
continuar estudando, também, foram comparadas para efeito da análise das
diferenças estatisticamente significantes entre os grupos pesquisados, conforme
tabela 28.

Tabela 28 - Diferenças entre o interesse dos sujeitos em continuar estudando, segundo a etapa
de formação e o tipo de instituição

Etapa de Formação
Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

χ2

Gl

P

Dif

5,28

2

0,0715

Não

1,41

2

0,4943

Não

χ2

Gl

P

Dif

2,15

2

0,3413

Não

3,21

2

0,2007

Não

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.
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Pela tabela, verifica-se que não há diferenças estatisticamente significantes
em relação aos grupos pesquisados. O interesse dos sujeitos em continuar
estudando fica evidente e indica que a grande maioria dos alunos dos cursos
superiores de tecnologia afirmou o interesse em continuar os estudos ao nível de
pós-graduação (em torno de 77%), independentemente da etapa de formação
(ingressante ou concluinte) e do tipo de instituição (particular ou pública).
O indicador é de que o preparo para a formação contínua está presente na
percepção dos estudantes dos Cursos Superiores de Tecnologia. Mais uma vez, os
resultados permitem inferir que a modalidade é a porta de entrada para a formação
superior, o que não torna a modalidade de ensino inferior ao Bacharelado, mas
diferente. A diferença está nos resultados obtidos no que diz respeito ao perfil do
estudante, aos indicadores de emprego e salário e os motivos da escolha pelo
curso.

6.5

CONTRIBUIÇÃO DO CURSO NA FORMAÇÃO INTEGRAL DO ESTUDANTE

A efetividade do Curso Superior de Tecnologia como modalidade de Ensino
Superior está na avaliação da formação integral do estudante. A qualificação
profissional, a valorização do mercado de trabalho, a formação pessoal e o preparo
para a pesquisa são fatores que podem contribuir para legitimar essa modalidade de
curso superior mais recentemente valorizada pelas políticas educacionais.
As respostas dos sujeitos quanto a se sentem que o curso ajudou na sua
qualificação profissional também foram aferidas, e os percentuais para cada grupo e
etapa de formação estão registrados na tabela 29.
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Tabela 29 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para a resposta dos sujeitos quanto a
se sente que o curso ajudou na sua qualificação profissional, segundo a etapa de formação e o
tipo de instituição

Ingressante
Particular
Qualificação

Concluinte

Pública

Particular

Pública

f

%

F

%

f

%

f

%

Sim

33

89,2

45

91,8

26

92,9

11

91,7

Não

4

10,8

4

8,2

2

7,1

1

8,3

Total

37

100

49

100

28

100

12

100

profissional

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

A resposta dos estudantes que indicaram que o curso contribuiu na
qualificação profissional é bastante significativa nos resultados obtidos pela pesquisa
de campo. O indicador permite reforçar a característica do preparo para qualificação
no mercado de trabalho. Esse fator está em consonância com os resultados obtidos
em relação aos indicadores de emprego e escolha pelo curso.
A comparação dos grupos de estudantes em relação às respostas dos
sujeitos quanto a se sentem que o curso ajudou na sua qualificação profissional
também foi avaliada pelos testes de significância entre os grupos, conforme a tabela
30.
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Tabela 30 - Diferenças entre as respostas dos sujeitos quanto a perceber que o curso ajudou
na sua qualificação profissional, segundo a etapa de formação e o tipo de instituição

Etapa de Formação
Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

χ2

gl

P

dif

0,26

1

0,6129

Não

0,00

1

0,9846

Não

χ2

gl

P

dif

0,18

1

0,6756

Não

0,02

1

0,8958

Não

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Conforme a tabela, verifica-se que não há diferenças estatisticamente
significantes entre os grupos em relação às respostas dos sujeitos quanto a se o
curso ajudou na sua qualificação profissional. Observa-se que a grande maioria dos
alunos dos cursos superiores de tecnologia afirmou que o curso ajudou na sua
qualificação profissional (em torno de 91%), independente da etapa de formação
(ingressante ou concluinte) e do tipo de instituição (particular ou pública).
A qualificação profissional é um fator que distingue o objetivo da formação
superior nos Cursos Superiores de Tecnologia e isso efetivamente é registrado pelos
estudantes que optam pelo curso. O indicador permite avaliar que os Cursos
Superiores de Tecnologia cumprem com a proposta das Diretrizes Curriculares
Nacionais para essa modalidade de graduação.
A distribuição de frequências em relação à percepção dos sujeitos quanto a
se a empresa em que trabalha valoriza o curso que está fazendo, segue registrada
para os grupos e etapas de formação pesquisados.
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Tabela 31 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para a percepção dos sujeitos quanto
se a empresa em que trabalha valoriza o curso que está fazendo, segundo a etapa de formação
e o tipo de instituição

Ingressante
Valorização do curso

Particular

pela empresa

Concluinte

Pública

Particular

Pública

F

%

f

%

F

%

f

%

4

10,8

2

4,1

5

17,9

0

0,0

15

40,5

21

42,9

14

50,0

2

16,7

7

18,9

7

14,3

7

25,0

6

50,0

Não respondeu

11

29,7

19

38,8

2

7,1

4

33,3

Total

37

100

49

100

28

100

12

100

Incentivo financeiro
Reconhecimento

dos

colegas
Reconhecimento

da

chefia

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

A valorização pelo mercado de trabalho pode ser percebida pelos estudantes
dos Cursos Superiores de Tecnologia. A percepção de reconhecimento do curso
pela empresa, nos papéis da chefia e dos colegas dos estudantes, indica a
valorização do mercado de trabalho. Essa valorização ainda não se traduz em
incentivo financeiro na percepção dos estudantes, mas é significativo que a chefia
reconheça e valorize o ingresso destes estudantes no curso superior.
Ao confrontar esses resultados com as dificuldades encontradas pelos
estudantes na opção pelo Curso Superior de Tecnologia (Tabelas 23 e 24),
confirma-se

a

avaliação

de

que

as

dificuldades

tratam

da

questão

de

reconhecimento social da opção pelo curso, já que os estudantes indicam a chefia e
os colegas entre os fatores predominantes na valorização do curso. A aparente
contradição se revela muito mais uma percepção social que uma real desvalorização
do mercado em relação à opção do estudante pelo Curso Superior de Tecnologia.
É significante também o fato de a valorização do curso pelo mercado de
trabalho não se traduzir em incentivo financeiro na percepção da maioria dos
estudantes. Novamente, os resultados corroboram o fato de que não há indicação

120

de ascensão profissional, ainda que os salários dos concluintes sejam superiores
aos dos ingressantes no Curso Superior de Tecnologia. É preciso aprofundar a
questão uma vez que estes alunos ainda não estão formados.
A percepção dos sujeitos quanto se a empresa em que trabalha valoriza o
curso que está fazendo, conforme as respostas dos grupos pesquisados, foi
comparada para avaliação de eventuais diferenças significantes, conforme a tabela
32 elenca.

Tabela 32 - Diferenças entre a percepção dos sujeitos quanto se a empresa em que trabalha
valoriza o curso que está fazendo, segundo a etapa de formação e o tipo de instituição

Etapa de Formação
Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

χ2

gl

P

dif

5,23

3

0,1557

Não

8,09

3

0,0442

p<5%

χ2

gl

P

dif

2,17

3

0,5383

Não

9,93

3

0,0191

p<5%

Fonte: pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Observa-se que a maioria dos alunos dos cursos superiores de tecnologia
informou que a empresa em que trabalha valoriza o curso que está fazendo,
independentemente da etapa de formação (ingressante ou concluinte) e do tipo de
instituição (particular ou pública). Destes, 41% afirmaram que essa valorização
ocorre pelo reconhecimento dos colegas, 21% pelo reconhecimento da chefia e
apenas 9% apontaram que essa valorização acontece por meio do incentivo
financeiro.
Os

resultados

também

revelam

que

há

diferenças

estatisticamente

significantes ao nível de 5% entre os ingressantes da IES pública e os ingressantes
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da IES particular e entre os concluintes da IES pública e os concluintes da IES
particular. Pode-se notar que, para os concluintes da IES de gestão pública, os
estudantes

registram

que

a

valorização

do

curso

pela

empresa

ocorre

principalmente pelo reconhecimento da chefia (em torno de 50%), enquanto nos
outros grupos essa valorização acontece pelo reconhecimento dos colegas (em
torno de 41%). Entretanto, mesmo com a significância estatística, essas diferenças
devem ser interpretadas com cautela devido ao pequeno tamanho da amostra dos
concluintes da IES pública (n=12).
Os resultados apontam de forma predominante para a valorização da
empresa em relação ao estudante que cursa o Superior de Tecnologia. Todavia há
um percentual significativo de estudantes que não respondeu ao item do instrumento
de avaliação. Esse fator também pode indicar que, para esses estudantes, não há
percepção de valorização de parte da empresa. A percepção do mercado de
trabalho para os Cursos Superiores de Tecnologia precisa ser aprofundada. A
questão social de desvalorização dessa modalidade de curso em relação ao
Bacharelado é evidente, mas a real percepção do mercado quanto à valorização dos
Cursos Superiores de Tecnologia deve ser profundamente pesquisada.
A formação de caráter pessoal é também uma função do curso de formação
superior. A tabela a seguir apresenta a distribuição de frequências em relação à
percepção dos sujeitos quanto a se o curso está contribuindo para sua formação
pessoal além da formação técnica.
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Tabela 33 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para a percepção dos sujeitos quanto a se o
curso está contribuindo para sua formação pessoal além da formação técnica, segundo a etapa de
formação e o tipo de instituição.

Ingressante
Particular
Formação Pessoal

Concluinte

Pública

Particular

Pública

f

%

f

%

F

%

f

%

Sim

36

97,3

48

98,0

28

100

11

91,7

Não

1

2,7

1

2,0

0

0,0

1

8,3

Total

37

100

49

100

28

100

12

100

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

A maioria dos estudantes percebe a contribuição do Curso Superior de
Tecnologia para sua formação pessoal para além da formação técnica. Nesse
aspecto, a modalidade de ensino também atende aos objetivos da formação
superior.
A formação integral do estudante deve conter a formação pessoal do ser
humano. A qualificação profissional e o preparo para o mercado de trabalho não
determinam que a formação pessoal seja suprimida nos Cursos Superiores de
Tecnologia.
A comparação dos grupos de estudantes em relação à percepção dos sujeitos
quanto a se o curso está contribuindo para sua formação pessoal, além da formação
técnica, também, foi submetida aos testes aplicados para identificação de diferenças
relevantes entre os grupos pesquisados e está registrada na tabela 34.
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Tabela 34 - Diferenças entre a percepção dos sujeitos quanto a se o curso está contribuindo
para sua formação pessoal além da formação técnica, segundo a etapa de formação e o tipo de
instituição

Etapa de Formação
Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

χ2

Gl

P

dif

0,77

1

0,3807

Não

1,20

1

0,2726

Não

χ2

Gl

P

dif

0,04

1

0,8402

Não

2,39

1

0,1219

Não

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os resultados ressaltam que não há diferenças estatisticamente significantes
entre os grupos no tocante à percepção dos sujeitos quanto a se o curso está
contribuindo para sua formação pessoal além da formação técnica. Pode-se
observar que a grande maioria dos alunos dos Cursos Superiores de Tecnologia
afirmou que o curso está contribuindo para sua formação pessoal (em torno de
98%), independentemente da etapa de formação (ingressante ou concluinte) e do
tipo de instituição (particular ou pública).
O propósito de preparar para a vida é profissional e pessoal. Os argumentos
que ensejam que os Cursos Superiores de Tecnologia estão voltados unicamente
para atendimento às demandas de mercado, sem a preocupação com a formação
integral do estudante, não podem ser confirmados a partir dos resultados obtidos na
percepção dos estudantes que reconhecem a contribuição do curso para sua
formação pessoal. Esses argumentos normalmente comparam os Cursos Superiores
de Tecnologia aos Cursos de Bacharelado. No entanto o que parece determinar a
real contribuição para a formação integral dos estudantes não é exclusivamente o
tempo de integralização ou o atendimento às demandas do mercado de trabalho,
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mas, ao que parece, esse tipo de formação está muito mais associado à
organização

pedagógica

do

curso

e

à

formação

do

corpo

docente,

independentemente da modalidade do curso superior.
A pesquisa é outro fato bastante discutido quando há argumentos para uma
formação com tempo de integralização reduzido. O preparo para a pesquisa
possibilita a autonomia do estudante e fortalece o princípio de aprender para a vida.
Em relação às respostas dos sujeitos quanto a se o curso possibilitou a
realização de algum tipo de pesquisa, conforme a etapa de formação (ingressante
ou concluinte) e o tipo de instituição (particular ou pública), as frequências foram
registradas na tabela 35.

Tabela 35 - Frequências absolutas (f) e percentuais (%) para a resposta dos sujeitos quanto a
se o curso possibilitou a realização de algum tipo de pesquisa, segundo a etapa de formação e
o tipo de instituição
Ingressante
Concluinte

Particular
Realização

de

Pública

Particular

Pública

f

%

f

%

f

%

f

%

Sim

27

73,0

31

63,3

20

71,4

10

83,3

Não

8

21,6

13

26,5

8

28,6

2

16,7

Não respondeu

2

5,4

5

10,2

0

0,0

0

0,0

Total

37

100

49

100

28

100

12

100

pesquisa

Fonte: Pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

A predominância é de alunos que afirmam que o curso possibilitou a
realização de algum tipo de pesquisa. Os resultados apurados indicam que os
Cursos Superiores de Tecnologia proporcionam o preparo para pesquisa e
oportunizam a realização de atividades desta natureza.
As respostas dos sujeitos quanto a se o curso possibilitou a realização de
algum tipo de pesquisa, foram comparadas entre os grupos para verificar possíveis
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diferenças entre os estudantes pesquisados, conforme demonstra a tabela que
segue.

Tabela 36 - Diferenças entre a percepção dos sujeitos quanto a se o curso possibilitou a
realização de algum tipo de pesquisa, segundo a etapa de formação e o tipo de instituição

Etapa de Formação
Ingressante-Particular x ConcluinteParticular
Ingressante-Pública x ConcluintePública
Tipo de Instituição
Ingressante-Particular

x

Ingressante-Pública
Concluinte-Particular x ConcluintePública

χ2

Gl

P

dif

0,27

1

0,6046

Não

0,80

1

0,3719

Não

χ2

Gl

P

dif

0,45

1

0,5038

Não

0,63

1

0,4256

Não

Fonte: pesquisa de campo realizada entre novembro e dezembro de 2013.

Os resultados mostram que não há diferenças estatisticamente significantes
entre os grupos em relação às respostas dos sujeitos quanto a se o curso
possibilitou a realização de algum tipo de pesquisa. Verifica-se que a grande maioria
dos alunos dos cursos superiores de tecnologia afirmou que o curso possibilitou a
realização de algum tipo de pesquisa (em torno de 70%), independente da etapa de
formação (ingressante ou concluinte) e do tipo de instituição (particular ou pública).
O fato de que a pesquisa é possibilitada durante a formação no Ensino
Superior é relevante para a contribuição integral na formação superior dos
estudantes.
Os resultados obtidos a partir da percepção dos alunos indicam que há uma
contribuição efetiva dos Cursos Superiores de Tecnologia para a formação integral
dos estudantes nos aspectos profissionais, pessoais, de valorização pelo mercado
de trabalho e na formação autônoma e que prepara para o aprendizado contínuo.
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As diferenças identificadas entre os estudantes de IES públicas e IES
privadas são irrelevantes para a maior parte dos itens verificados pelo instrumento
de pesquisa. Os resultados obtidos em campo são consonantes para os diferentes
grupos de estudantes que participaram da pesquisa.

6.6

A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DOS CURSOS SUPERIORES DE
TECNOLOGIA

A avaliação da organização pedagógica consistiu na análise das entrevistas
realizadas com os Coordenadores de Curso e a documentação dos Projetos
Pedagógicos disponibilizados pelas instituições participantes da pesquisa. As
análises verificaram: a organização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
Superiores de Tecnologia pesquisados; a pertinência da matriz curricular e os
demais componentes curriculares para atendimento ao perfil esperado para o
egresso do curso; a previsão de trabalhos que fomentam a interdisciplinaridade
entre os conteúdos ministrados no curso; a qualificação do corpo docente; e a
infraestrutura que a instituição oferece para desenvolvimento das atividades do
curso. Nesse sentido, os Coordenadores dos Cursos Superiores de Tecnologia das
IES pesquisadas disponibilizaram as informações e dados pertinentes à verificação
destes indicadores nos respectivos cursos.

6.6.1 Os projetos pedagógicos dos cursos

O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Logística ofertado
pela Universidade de Santo Amaro - UNISA - é integralizado em quatro semestres e
atende a carga horária mínima exigida para o curso, que é de 1.600 horas. O curso
foi criado em 2008, na modalidade presencial, e conta com Processos Seletivos
semestrais para ingressantes.
O Projeto Pedagógico do Curso é consistente e coerente da perspectiva do
atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs - dos Cursos Superiores de
Tecnologia. E está estruturado com disciplinas gerais para os módulos iniciais e
disciplinas profissionalizantes nos módulos subsequentes. A estrutura do projeto
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permite verificar que os conteúdos estão coerentes com o perfil profissional
pretendido para o egresso.
Os planos de ensino do Projeto Pedagógico do curso da UNISA também
foram disponibilizados e estão configurados na forma de competências, habilidades
e bases tecnológicas (bibliografia) para cada disciplina mencionada na matriz
curricular.
O Curso Superior de Tecnologia em Logística ofertado pelo Centro Estadual
de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS - é integralizado em seis
semestres e atende a carga horária mínima exigida para o curso, que é de 1.600
horas. O Curso conta com 2.800 horas. O curso é ofertado na modalidade presencial
e também conta com Processos Seletivos semestrais para ingressantes. O Projeto
Pedagógico do curso de Logística da CEETEPS também é coerente no atendimento
as Diretrizes Curriculares dos Cursos Superiores de Tecnologia.
A carga horária proposta pelo projeto é bem superior à carga horária mínima
indicada pelo Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. Os módulos
iniciais também apresentam disciplinas de formação básica da área de
Administração e os módulos subsequentes são mais específicos. Considerando que
a carga horária para integralização do curso é bem superior, há um número maior de
disciplinas profissionalizantes em relação ao curso da UNISA.
Neste sentido, é importante lembrar que o curso sobre gestão pública não é
financiado pelas mensalidades dos alunos e não está sujeito ao nível de
concorrência dos cursos sob gestão privada. A expansão da carga horária no curso
da CEETEPS evidencia a diferença de gestão das IES pesquisadas.
No caso da CEETEPS, os conteúdos estão estruturados da forma mais
tradicional encontrada nos Projetos Pedagógicos da graduação. O Projeto apresenta
o ementário e a bibliografia, sem relacionar os conteúdos com as competências a
serem desenvolvidas pelos estudantes.
Nesta perspectiva, o Projeto Pedagógico da UNISA parece mais voltado às
prerrogativas de formação de competências previstas nas Diretrizes Curriculares
para estes cursos.
O Curso Superior de Tecnologia em Logística da UNISA também conta com o
NDE – Núcleo Docente Estruturante. Este órgão é uma exigência de qualidade
requerida e avaliada pelos instrumentos de Avaliação do MEC. O NDE é
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responsável
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e

acompanhamento

do

Projeto

Pedagógico de Curso. É possível observar que os docentes do NDE estão
diretamente envolvidos com o curso e participaram efetivamente da elaboração do
Projeto Pedagógico de Curso.
O Projeto Pedagógico de curso da CEETEPS é elaborado por um Comitê de
docentes do Centro Paula Souza que propõe o projeto ao órgão superior do
CEETEPS e após aprovado é implantado nas unidades nos diferentes municípios do
estado de São Paulo. A Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em
Logística participou do comitê de elaboração do Projeto Pedagógico do Curso de
Logística e também da implantação do projeto na unidade em que coordena o curso.
Todavia os docentes que concebem o projeto não estão necessariamente
vinculados ao corpo docente das unidades onde o curso é ofertado. Sob esta
perspectiva, o alinhamento do curso é mais geral na CEETEPS e possivelmente as
adequações ao contexto regional e ao perfil dos estudantes nas unidades é mais
complexo em relação à estrutura de decisão de eventuais modificações do Projeto
Pedagógico.
Conforme os dados apresentados, os Projetos Pedagógicos são coerentes
com as Diretrizes Curriculares definidas pelo MEC para os Cursos Superiores de
Tecnologia. Os Projetos apresentam configuração de conteúdo muito semelhante no
que concerne aos conteúdos gerais e profissionalizantes. A estrutura dos conteúdos
é descrita de forma mais tradicional no projeto da CEETEPS, considerando que o
projeto da UNISA está orientado para as competências e habilidades a serem
desenvolvidas em cada componente curricular. Os projetos apresentam fluxo de
concepção e acompanhamento diferentes. Os projetos são concebidos por
docentes, no entanto, no caso da CEETEPS, não são acompanhados diretamente
por docentes que estão vinculados aos cursos nas diferentes unidades onde é
ofertado. O fluxo de acompanhamento dos projetos parece mais eficiente na
perspectiva das possíveis adequações quando se pode contar com um NDE
vinculado ao curso.
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6.6.2 A matriz curricular dos cursos

O Curso Superior de Tecnologia em Logística ofertado pela UNISA, IES
privada, apresenta uma matriz curricular mais abrangente nos conteúdos de gestão
para os ingressantes no curso. Os módulos que concluem o curso concentram
disciplinas mais específicas vinculadas a Formação para o Trabalho. A matriz
curricular também prevê atividades interdisciplinares denominadas “Projetos
Integradores”.
A matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia da UNISA não apresenta
a exigência de Estágio Supervisionado obrigatório e do Trabalho de Conclusão de
Curso. As Atividades Complementares são uma exigência da matriz curricular. A
matriz curricular do curso da UNISA contempla a disciplina de Metodologia Científica
e seu conteúdo é exigido nas atividades do curso, especialmente na elaboração dos
Projetos Integradores. Os conteúdos contemplam o perfil proposto no Projeto
Pedagógico do Curso para o egresso do curso.
O Curso Superior de Tecnologia em Logística ofertado pela CEETEPS, IES
pública, também, apresenta uma matriz curricular mais abrangente nos conteúdos
de gestão para os ingressantes no curso nos dois primeiros módulos. Os módulos
subsequentes do curso apresentam disciplinas mais específicas vinculadas a
Formação para o Trabalho. A matriz curricular também prevê atividades
interdisciplinares, as atividades são denominadas de “Projetos Interdisciplinares”.
A matriz curricular do Curso Superior de Tecnologia da CEETEPS apresenta
a exigência de Estágio Supervisionado obrigatório e do Trabalho de Conclusão de
Curso, denominado Trabalho de Graduação. As Atividades Complementares não
são uma exigência da matriz curricular. A matriz curricular do curso da CEETEPS
contempla a disciplina de Métodos para Produção do Conhecimento e seu conteúdo
é exigido nas atividades do curso, especialmente na elaboração do Trabalho de
Graduação. Os conteúdos contemplam o perfil profissional proposto no Projeto
Pedagógico do Curso para o egresso do curso.
As matrizes curriculares dos Cursos Superiores de Tecnologia avaliados pela
pesquisa convergem na estrutura de organização dos conteúdos, iniciando pelos
conteúdos básicos da área de conhecimento e avançando para conteúdos mais
específicos do ponto de vista profissionalizante.
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As matrizes divergem nos componentes curriculares do Estágio Curricular
Supervisionado e as Atividades Complementares. A exigência do Estágio
Supervisionado pode ser um diferencial na formação dos estudantes do CEETEPS,
mas não é comum entre as matrizes encontradas nas escolas particulares, como é o
caso da UNISA.
Um aspecto importante da matriz curricular do curso ofertado pela CEETEPS
é a previsão de disciplinas eletivas, o que flexibiliza o currículo e permite a opção
aos alunos, de acordo com seus interesses vinculados à formação. Neste sentido,
pode-se avaliar que o curso da CEETEPS apresenta um diferencial segundo as
orientações de flexibilidade curricular para os cursos superiores.
As disciplinas que preparam o estudante para a produção científica também
podem ser identificadas nas matrizes, o que indica a preocupação com a formação
científica do estudante.
As matrizes também têm componentes curriculares cujo conteúdo está
alinhado com a proposta de formação descrita nos demais itens do Projeto
Pedagógico de Curso: objetivos, perfil do egresso e competências a serem
desenvolvidas pelos estudantes. Neste sentido, a organização das matrizes
curriculares nas instituições de ensino pesquisadas está coerente com o perfil
desejado para o egresso dos cursos.

6.6.3 A interdisciplinaridade

O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Logística da
UNISA prevê projetos integradores com escopo de trabalhos em grupo, relacionando
os conteúdos das disciplinas em cada módulo de formação. Os escopos apresentam
objetivos que buscam a pesquisa e o desenvolvimento de um plano de intervenção
nas empresas, muitas vezes, criadas pelos próprios alunos. Conforme a
Coordenação de Curso a interdisciplinaridade dos conteúdos é garantida pela
atividade dos “Projetos Integradores”.
No caso do curso ofertado pela CEETEPS, os projetos interdisciplinares
também estão previstos e apresentam uma carga horária superior àquela verificada
no Projeto Pedagógico da UNISA. As atividades práticas, no curso da CEETPES,
contemplam o Trabalho de Conclusão de Curso, com carga horária significativa para
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integralização do curso. As práticas integradoras estão previstas pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais dos Cursos Superiores e devem estar caracterizadas no
Projeto Pedagógico destes cursos. No caso, as matrizes curriculares avaliadas para
as práticas estão adequadamente previstas e, conforme a posição dos
Coordenadores de Curso, garantem a interdisciplinaridade requerida na formação
superior.

6.6.4 O corpo docente

Segundo a Coordenação do Curso Superior de Tecnologia, o corpo docente
da UNISA é composto por docentes titulados: Especialistas, Mestres e Doutores. A
maior parte dos docentes é de Especialistas, a proporção de Mestres e Doutores
supera a exigência dos 33% requeridos pela LDB de 1996.
O Curso Superior de Tecnologia da UNISA é coordenado por um docente
Mestre e há um docente Especialista, como formação na área de logística para
acompanhamento dos alunos do curso.
Segundo a Coordenação do Curso da CEETEPS, o corpo docente também é
composto por docentes titulados: Especialistas, Mestres e Doutores. A maior parte
dos docentes é de Especialistas, a proporção de Mestres e Doutores também
supera a exigência dos 33% requeridos pela LDB.
No caso do Curso de Logística da CEETEPS, a coordenação é exercida por
uma docente Mestre. O Curso Superior de Tecnologia em Logística da CEETEPS é
implantado para as Unidades - FATECs - do Centro Paula Souza, por uma
Coordenadoria de Ensino Superior - CESU. A Coordenação relata ter acesso à
Coordenadoria para encaminhamento das questões relativas ao curso em sua
unidade.
Neste sentido, os docentes dos cursos pesquisados apresentam a
qualificação requerida conforme legislação vigente. Verificou-se ainda que a maior
parte dos docentes é especialista, o que permite inferir que as prerrogativas da
formação profissional são adequadamente atendidas, na perspectiva da qualificação
docente para estes cursos.
A coordenação de curso é exercida por docentes mestres, acima dos 40 anos
de idade e que apresentam experiência profissional relevante, segundo seus
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currículos Lattes para a área de formação. A contribuição da coordenação parece
ser efetiva para o acompanhamento dos estudantes, visto que os coordenadores
estão lotados nas unidades de oferta destes cursos.
No caso da UNISA, o Coordenador do Curso ainda preside o NDE,
acompanhando diretamente as adequações dos Projetos Pedagógicos de Cursos.
No CEETEPS, o projeto não é discutido no âmbito do corpo docente da unidade em
que o curso é ofertado. Neste sentido, o corpo docente parece ter maior influência
no tocante ao Projeto Pedagógico de Curso na UNISA.

6.6.5 A infraestrutura dos cursos

De acordo com a Coordenação de Curso, a infraestrutura disponível para
desenvolvimento das atividades do curso da UNISA parece suficiente. O acervo
físico possui os títulos da bibliografia básica e complementar indicados no Projeto
Pedagógico do Curso e há salas de aulas e laboratórios de informática disponíveis
para os estudantes do curso.
Conforme o Projeto Pedagógico e a entrevista com a Coordenação de Curso,
a infraestrutura do CEETEPS é suficiente para o desenvolvimento das atividades
propostas pelo curso. Um diferencial descrito no Projeto Pedagógico são os
softwares específicos para atividades nos laboratórios da unidade. A Biblioteca da
CEETEPS também contempla o acervo bibliográfico indicado no Projeto Pedagógico
do Curso e há salas de aulas e laboratórios de informática disponíveis para os
estudantes do curso.
Neste sentido, a infraestrutura do curso parece proporcionar o ambiente
adequado para o desenvolvimento das atividades do curso. O diferencial da
CEETEPS está nos softwares específicos voltados à formação dos estudantes.
A avaliação geral dos Projetos Pedagógicos das instituições participantes da
pesquisa é de que os cursos atendem a prerrogativas das DCNs e também às
demandas da formação superior, nos aspectos da: estrutura adequada dos projetos,
dos conteúdos para formação técnica, da interdisciplinaridade, do corpo docente e
da infraestrutura.
A análise da estrutura dos Projetos Pedagógicos permite argumentar, com a
crítica abordada no capítulo 2, sobre uma educação voltada para atendimento às
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demandas do capital e de que os cursos “passam ao largo da apropriação de
conhecimentos científico-tecnológicos de relevância genérica, universal”. Os
Projetos Pedagógicos demonstram que, como qualquer outro projeto no Ensino
Superior, as disciplinas propostas estão voltadas à formação nesta área do
conhecimento, que é profissionalizante, assim como o Curso de Administração. O
aspecto científico e tecnológico dos cursos proporcionam conteúdos e atividades
que fomentam a pesquisa e a elaboração de trabalhos científicos e tecnológicos
sistematizados. Os cursos também contam com corpo docente qualificado na
mesma medida mínima de formação científica dos professores. A infraestrutura é
muito próxima daquela exigida por um curso de graduação na área. Nestes
aspectos, a crítica realmente parece superficial.

6.7

CONTRIBUIÇÕES DOS COORDENADORES DOS CURSOS SUPERIORES
DE TECNOLOGIA

Os Coordenadores dos Cursos Superiores de Tecnologia foram entrevistados
e apresentam o seguinte perfil: são mulheres, acima dos 40 anos, possuem
experiência de mais de 15 anos no Ensino Superior, são coordenadoras a mais de
10 anos e dedicam mais de 20 horas ao trabalho de coordenação do curso. Na
escola pública a dedicação é exclusiva e de regime integral. As coordenadoras
participaram da elaboração e implantação do Projeto Pedagógico do Curso Superior
de Tecnologia que coordenam. Uma das coordenadoras já coordenou um Curso de
Bacharelado em instituição privada. As Coordenadoras indicam a produção científica
de, na média, quatro trabalhos ao longo dos últimos três anos.
As coordenações mencionam que o principal motivo para a escolha do Curso
Superior de Tecnologia é a qualificação para o trabalho. Nesta questão, assim como
na maior parte das questões do instrumento aplicado, não há divergência no
posicionamento das coordenações da instituição pública ou da instituição privada.
A percepção da Coordenação de Curso é que o curso ajuda na inserção dos
estudantes no mercado de trabalho. Como a pesquisa com os alunos demonstra, há
predominância de estudantes que ingressam no curso já estão inseridos no mercado
de trabalho. No entanto é evidente que a qualificação para permanência no mercado
de trabalho é o que os alunos almejam. Também, há evidências de que existe um
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número maior de estudantes que ingressam sem o emprego na instituição pública e
que o índice de concluintes empregados é superior ao de ingressantes.
As Coordenações de Curso mencionaram que os estudantes relatavam com
maior

frequência

dificuldades

na

inserção

no

mercado

de

trabalho

há

aproximadamente cinco anos por conta da escolha do Curso Superior de
Tecnologia, mas que atualmente os relatos são raros. É interessante notar que a
percepção é a mesma para as instituições privada e pública. Segundo a
Coordenação, atualmente, o mercado de trabalho escolhe o profissional de acordo
com a qualificação para o cargo e, muitas vezes, a demanda qualificada do Curso
Superior de Tecnologia é mais vantajosa para o empregador.
Esta questão é novamente reforçada quando se questiona sobre o tipo de
graduação mais valorizado: Bacharelado ou Superior de Tecnologia. Para a
coordenação, o perfil da vaga pode determinar a escolha. Porém há ainda uma
percepção de que o Bacharelado ainda é privilegiado em relação ao mercado de
trabalho por conta do tempo dedicado a formação.
As Coordenações de curso reconhecem que há diferenças entre o perfil do
estudante que escolhe o Curso Superior de Tecnologia e aquele do Bacharelado. Os
destaques das diferenças são: o tipo de formação desejado pelo estudante; a
qualificação mais rápida para o mercado de trabalho; e a inserção na área em que já
atuam profissionalmente.
A respeito da continuidade dos estudos após a conclusão do Curso Superior
de Tecnologia, as Coordenações relataram que aproximadamente 40% dos
estudantes egressos dão prosseguimento à formação na graduação de longa
duração ou na pós-graduação. Esse é um percentual significativo, mas que não
reflete o interesse apontado pelos estudantes. A maior parte dos estudantes que
participou da pesquisa apontou o interesse em continuar os estudos, mas só 50%
destes interessados de fato dão continuidade aos estudos, conforme a percepção
das coordenadoras.
As Coordenações também registram as diferenças entre a elaboração do
Projeto Pedagógico de Curso para Cursos de Bacharelado e Superiores de
Tecnologia. As diferenças relatadas consistem: no perfil esperado para o egresso;
na formação mais prática no caso dos Superiores de Tecnologia; na aplicação de
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tecnologias para o trabalho no caso dos Superiores de Tecnologia; e na formação
mais acadêmica e preparada para a pesquisa no caso dos Bacharelados.
A respeito das diferenças entre o Curso de Nível Técnico e o Curso Superior
de Tecnologia, as coordenações dos cursos registram diferenças bastante
marcantes. O Curso de nível Técnico é normalmente um curso de um ano com
princípios básicos da operação na profissão, ou seja, mais voltado para as questões
operacionais da profissão. Os elementos de formação são bastante elementares
para os estudantes dos Cursos Técnicos, segundo a posição das Coordenadoras.
No caso dos Cursos Superiores de Tecnologia, os cursos têm maior abrangência,
maior período de formação, iniciação à pesquisa, elementos humanísticos de
formação e preparam normalmente mais para a gestão, que para a operação nas
respectivas profissões. O argumento de que os Cursos Superiores de Tecnologia
são reducionistas da formação não parecem ter pertinência na posição da
Coordenação dos Cursos Superiores de Tecnologia.
A instituição pública pesquisada oferta somente os Cursos Superiores de
Tecnologia. Todavia a Coordenação do curso tem experiência na oferta e
coordenação do Curso de Bacharelado. Na instituição privada há oferta de Cursos
Superiores de Tecnologia, Bacharelados e Licenciaturas.
A aprendizagem para a vida é uma questão fundamental para a formação no
Ensino Superior. As Coordenações de Curso se posicionaram a este respeito. Para
o Curso Superior de Tecnologia da instituição particular, o curso forma em um
percentual médio de 40% para as questões humanísticas em relação à formação
técnica ofertada pelo curso. Na instituição privada, este percentual é mais
equilibrado; e a Coordenação menciona que 50% da formação do estudante estão
focalizadas nas questões humanísticas e no aprendizado para toda a vida.
A Coordenação de Curso divergiu no posicionamento sobre a contribuição da
Pesquisa Científica nos Cursos Superiores de Tecnologia. No caso da instituição
privada, cujo curso tem duração de dois anos, a pesquisa científica apresenta um
caráter de iniciação, a partir do conteúdo de Metodologia Científica e a produção dos
projetos integradores que sistematizam e integram o conhecimento. Para a
instituição pública, cujo curso tem duração de três anos, a pesquisa científica é mais
aprofundada, considerando que, além do conteúdo de Procedimentos para
Produção

do

Conhecimento,

o

curso

trabalha

a

questão

nos

Projetos
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Interdisciplinares e no Trabalho de Graduação, normalmente adequado para um
artigo científico. A contribuição na instituição pública é nesta perspectiva mais efetiva
para a produção do conhecimento científico.
As percepções sobre o Curso Superior de Tecnologia estão bastante
alinhadas na perspectiva das Coordenações de Curso. A formação integral dos
estudantes e a qualificação para o trabalho estão em consonância com os
resultados obtidos a partir da pesquisa aplicada aos estudantes dos cursos.
As entrevistas também permitem aferir que a formação não é reducionista,
mas que proporciona uma perspectiva diferente dos Cursos de Bacharelado, ou
seja, uma formação mais prática e que qualifica mais rapidamente para o trabalho. A
preocupação com a integralidade da formação é evidente no depoimento da
coordenação. O Curso Superior de Tecnologia sob este espectro é um curso que
alcança os objetivos da formação no Ensino Superior, com o foco no trabalho e que
abre o caminho para a inserção dos estudantes no ambiente acadêmico e na
iniciação científica.
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7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa não esgota as possibilidades de avaliação e verificação da
efetividade dos Cursos Superiores de Tecnologia enquanto modalidade de Ensino
Superior no Brasil. No entanto a pesquisa explora e aprofunda as características
socioeconômicas dos estudantes; verifica que o curso não contribui para inserção e
ascensão, mas para qualificação e permanência no mercado de trabalho; observa
que os resultados obtidos na instituição pública e na instituição privada não
apresentam diferenças significantes; avalia que, entre os principais motivos para a
escolha dos Cursos Superiores de Tecnologia, estão a necessidade para
qualificação profissional e o tempo de duração dos cursos; verifica a predominância
do interesse do estudante na continuidade dos estudos após a conclusão do Curso
Superior de Tecnologia; e avalia que os cursos contribuem efetivamente para
formação integral do estudante. A organização pedagógica dos cursos também é um
fator importante e que distingue os resultados de qualificação dos cursos.
A contribuição que esta pesquisa, inicialmente, visava, era de recuperar o
referencial das conferências para a Educação Superior que reforçam a necessidade
do vínculo da formação acadêmica e o mundo do trabalho. Sob tal perspectiva, as
críticas em relação à expansão e valorização dos Cursos Superiores de Tecnologia
pelas políticas públicas brasileiras foram discutidas na perspectiva de redução ou
simplificação na formação superior. No entanto, já no início da pesquisa, essas
críticas foram discutidas na perspectiva de um esgotamento do discurso que remete
os Cursos Superiores de Tecnologia exclusivamente ao sistema capitalista. O
trabalho, desse modo, permitiu entender que o tempo de formação ou o vínculo com
o mundo do trabalho não são as determinantes para a redução na formação
superior; outros aspectos, como a dinâmica das demandas do mercado de trabalho,
o avanço tecnológico e o perfil dos estudantes, em diferentes países do mundo,
influenciaram a redução no tempo de formação.
A organização pedagógica e a qualificação docente são outros elementos que
também foram abordados e avaliados qualitativamente. A análise dos Projetos
Pedagógicos dos cursos possibilitou verificar que as propostas atendem aos
requisitos mínimos de qualidade exigidos pelo MEC para a formação superior,
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lembrando que o instrumento de avaliação do ministério é único para os
Bacharelados, Licenciaturas e Superiores de Tecnologia.
A pesquisa também contribuiu no sentido de identificar os desafios da
Formação para o Trabalho, entre eles: a demanda por qualificação em face da baixa
escolarização no Ensino Superior e a supervalorização das carreiras tradicionais e
do diploma do Ensino Superior no Brasil.
O trabalho também permitiu demonstrar a expansão das instituições de
ensino por meio da diferenciação das categorias administrativas e a diversificação
de modalidades de cursos e currículos, que indicam caminhos para a ampliação da
oportunidade de acesso de “massa”, uma vez que, no Brasil, ainda se tem acesso
considerado de “elite” na Educação Superior.
A pesquisa buscou aprofundar a abordagem das tendências globais para a
Formação do Trabalho na perspectiva da diferenciação das categorias das
instituições de ensino; da diversificação de cursos e currículos; da duração dos
cursos superiores; e do vínculo destes cursos com o mundo do trabalho. O trabalho
apresentou diferentes modelos educacionais no mundo que são referenciais das
adequações e tendências para atendimento ao perfil dos estudantes e as demandas
do mundo do trabalho.
A pesquisa possibilitou identificar que diferentes categorias administrativas de
Instituições de Ensino Superior estão presentes nos modelos educacionais ao redor
do mundo. Os cursos e currículos também são uma preocupação para os países
que procuram preparar os estudantes para os desafios sociais, inclusive para
inserção e permanência no mercado de trabalho. A redução na duração dos cursos
superiores também se apresentou como uma tendência para adequação a dinâmica
social e de mercado.
As características dos Cursos Superiores de Tecnologia no Brasil foram
levantadas, já na perspectiva das contribuições da pesquisa de campo realizada.
Com tal intuito, o histórico dos cursos no Brasil, os dados censitários, o perfil dos
estudantes, as características administrativas das instituições de ensino que ofertam
a modalidade e o mercado de trabalho para egressos dos cursos foram abordados.
As políticas educacionais que valorizam a expansão dos Cursos Superiores de
Tecnologia foram identificadas pelo trabalho.
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A criação de Institutos e Centros Tecnológicos, tanto nas instituições públicas
como privadas, voltados para oferta desses cursos é evidência da valorização da
política pública educacional. Os dados censitários da Educação Superior também
reforçam a identificação do estudante que opta pelo Curso Superior de Tecnologia,
registrando um número significativo de matrículas nessa categoria de graduação.
A absorção dos estudantes no mercado de trabalho também foi levantada,
mesmo que não se tenha estudos segmentados nas categorias de graduação no
Brasil. Os dados da Organização para Cooperação do Desenvolvimento Econômico
(OCDE) apontam para uma elevada taxa de absorção dos estudantes brasileiros
egressos de cursos superiores. A organização pedagógica e os sistemas de
avaliação dos Cursos Superiores de Tecnologia também são um item explorado no
trabalho para compreensão da modalidade de curso.
Os procedimentos metodológicos para realização da pesquisa de campo
foram detalhados, e a submissão dos instrumentos aos Comitês de Ética em
Pesquisa registrada para ratificação do compromisso científico e ético da pesquisa.
É importante ressaltar que o projeto de pesquisa e os instrumentos da pesquisa de
campo foram submetidos aos Comitês de Ética em Pesquisa da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e da Universidade de Santo Amaro
(UNISA), cujos documentos dos pareceres consubstanciados e aprovados estão
anexos ao trabalho. As instituições participantes também foram devidamente
caracterizadas, pois as categorias administrativas são diferentes: uma instituição
pública e uma instituição privada; uma Universidade e um Centro Federal de
Educação Tecnológica. As instituições também são representativas no sentido de
sua inserção regional, a região metropolitana da cidade de São Paulo está
localizada na região Sudeste do Brasil. Lembrando que esta região apresenta o
maior número de Instituições de Ensino Superior do país.
Os resultados obtidos na pesquisa de campo foram avaliados a partir dos
referenciais bibliográficos e dos indicadores estatísticos dos dados. Os resultados
também foram confrontados na medida da disponibilidade de informação com os
dados do Censo da Educação Superior, realizado pelo INEP/MEC para validade da
amostra nos aspectos do perfil dos estudantes pesquisados.
A partir da pesquisa de campo foi possível atingir um dos objetivos do
trabalho que foi a caracterização socioeconômica dos estudantes matriculados
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nestes cursos. Entre as características demonstradas pelo trabalho, detectou-se:
predominância de jovens entre 24 e 39 anos; o gênero masculino foi predominante
no Curso Superior de Tecnologia em Logística, uma característica marcante para o
curso cujo conteúdo trata das cadeias de suprimentos das instituições: estoques,
transporte e distribuição; os sujeitos pesquisados foram predominantemente os
primeiros a ingressar no Ensino Superior em suas famílias; a escolaridade no Ensino
Superior se revelou baixa para pais e mães dos estudantes; a escolaridade das
mães era superior à escolaridade dos pais dos estudantes; a cor predominante entre
os estudantes foi a cor branca, no entanto há um número significativo de estudantes
que se declarou da cor negra e parda, o que é confirmado pelos dados censitários
brasileiros.
Outro objetivo alcançado foi a verificação da inserção e ascensão profissional
dos estudantes dos Cursos Superiores de Tecnologia. Os dados permitem inferir
que predominantemente os estudantes dos Cursos Superiores de Tecnologia
ingressam no Ensino Superior já inseridos no mercado de trabalho. Nessa
perspectiva, o curso não contribui para a inserção no mercado de trabalho, o que
contradiz o senso comum e inclusive as críticas que argumentam que o curso serve
apenas para atender à demanda de mercado Nesse aspecto, pode-se colocar que
os estudantes buscam predominantemente a formação para a qualificação superior,
e não a inserção no mercado de trabalho.
No que diz respeito à evolução salarial e permanência no mercado de
trabalho, os dados indicam que há um incremento salarial entre ingressantes e
concluintes dos cursos de forma marcante nas instituições públicas. O incremento
salarial foi identificado como elemento marcante para estudantes das instituições
públicas ao considerar-se que, nessas instituições, há um percentual maior de
jovens entre 17 e 19 anos e que a faixa salarial de concluintes é também maior para
os egressos de escolas públicas.
Outro dado de realce da pesquisa é que a ascensão ou promoção na carreira
profissional não é predominantemente registrada pelos estudantes. Porém é preciso
considerar que estes estudantes ainda não concluíram o Ensino Superior, e os
indicadores de empregabilidade são significativos. Ademais, uma parte dos
estudantes registra a promoção mesmo antes da conclusão do curso.

141

Ao avaliarem-se os motivos para escolha do Curso Superior de Tecnologia, a
pesquisa de campo demonstrou o alinhamento do perfil do estudante e as
características da organização pedagógica destes cursos. Os estudantes indicaram,
como principais motivos da escolha pelo curso, a necessidade para o trabalho e o
tempo de duração dos cursos. Nesse ponto há uma diferenciação entre estudantes
das instituições públicas e privadas. Na instituição pública, o principal motivo é a
necessidade para o trabalho seguida do tempo de duração. Na instituição privada, o
principal motivo é o tempo de duração seguido pela necessidade para o trabalho. As
características da organização pedagógica dos Cursos Superiores de Tecnologia se
verificam nesses indicadores de motivos, visto que, entre os objetivos fundamentais
para organização pedagógica desses cursos, está o vínculo com o mercado de
trabalho e a duração dos cursos.
Ainda assim, a pesquisa permite indicar que o reconhecimento social da
opção pelo Curso Superior de Tecnologia ainda é uma dificuldade registrada pelos
estudantes. Mesmo que predominantemente os estudantes não tenham apontado
dificuldades no reconhecimento pela opção no curso, há registro significante de
dificuldade de reconhecimento no emprego, pela chefia e pelos colegas. A
percepção de que o Curso Superior de Tecnologia não é mais valorizado que o
curso de Bacharelado também é evidente entre os estudantes. Os resultados
obtidos pela pesquisa indicam que a o Curso Superior de Tecnologia ainda não é
reconhecido na mesma medida que os cursos de Bacharelado, mesmo que tenha as
mesmas prerrogativas de formação no Ensino Superior. A questão deve ser
aprofundada na perspectiva cultural de supervalorização das carreiras tradicionais e
social no reconhecimento de uma modalidade de curso superior, cujo foco é a
Formação para o Trabalho.
A pesquisa tinha o objetivo de verificar o interesse destes estudantes pela
continuidade dos estudos. Os resultados permitiram avaliar que esta é uma
característica predominante entre os estudantes dos Cursos Superiores de
Tecnologia, o que caracteriza a modalidade de curso como uma “porta de entrada”
para os estudos no nível superior. Este é um dos objetivos da formação superior,
abrir as portas para o desejo da aprendizagem para toda a vida.
A contribuição para a formação integral, mais “geral e universal”, como
mencionado, é uma das principais preocupações dos críticos da Formação para o
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Trabalho. Os resultados da pesquisa permitem colocar que predominantemente o
curso é reconhecido pela qualificação profissional, pela formação pessoal e pelas
atividades de pesquisa proporcionadas pelo curso. Os resultados possibilitam aferir
que o Curso Superior de Tecnologia cumpre com os objetivos da Educação Superior
que prepara para o trabalho e também contribui de forma perceptível para a
formação pessoal dos estudantes. O fato dos cursos proporcionarem atividades de
pesquisa e apresentarem, em seus currículos, conteúdos de metodologia e
produção da pesquisa, também, indica a preocupação com a autonomia e
integralidade da formação dos estudantes. Essas características foram verificadas
tanto da perspectiva dos alunos quanto pela análise dos Projetos Pedagógicos,
ratificadas ainda pelo depoimento dos Coordenadores dos Cursos.

A

análise

dos Projetos Pedagógicos de Curso, a organização das matrizes curriculares, os
indicadores de qualificação do corpo docente e infraestrutura, de igual modo,
indicaram a preocupação com a qualidade da formação superior dos estudantes.
Nesse ponto, os cursos pesquisados são característicos da organização
pedagógica requerida para os Cursos Superiores de Tecnologia no Brasil. Os cursos
atendem à carga horária mínima estabelecida nas Diretrizes Curriculares Nacionais
e aos requisitos mínimos de qualidade para a formação superior segundo os
instrumentos de avaliação do MEC. A pesquisa permitiu avaliar os cursos têm entre
dois e três anos de duração; o corpo docente supera a titulação requerida pela LDB,
de 1996, para os cursos de graduação; e a infraestrutura está adequada ao
desenvolvimento das atividades propostas nos projetos.
Os Projetos Pedagógicos de Curso foram disponibilizados e avaliados na
perspectiva da matriz curricular e o perfil esperado do egresso do curso. Assim, foi
possível individuar que os conteúdos propostos pela matriz curricular atendem aos
objetivos do perfil esperado do egresso do curso tanto na instituição pública quanto
na instituição particular. É importante observar que há concentração de conteúdos
gerais da área da administração nos primeiros módulos do curso e conteúdos
específicos nos módulos subsequentes. O Curso Superior de Tecnologia, na
instituição pública, apresenta carga horária maior, portanto, um período de
integralização maior em relação à instituição privada. Nesse sentido, as atividades
de pesquisa, estágio supervisionado e mesmo a flexibilização da matriz curricular
por meio de disciplinas eletivas é mais ampla na escola pública, que conta com uma
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carga horária bem acima do requerido pelo MEC, indicando sua autonomia
financeira quanto ao financiamento de suas atividades e a concorrência de mercado.
A contribuição dos Coordenadores de Curso foi importante para elucidação de
questões como as diferenças de perfil do estudante do Bacharelado e dos Cursos
Superiores de Tecnologia; as diferenças marcantes entre os Cursos Técnicos, de
nível médio e os Cursos Superiores de Tecnologia; a preocupação com a
integralidade da formação superior; e a iniciação científica proporcionada pelos
cursos. É importante mencionar que, para os Coordenadores de Curso, o mercado
de trabalho tem absorvido com maior aceitação os estudantes dos Cursos
Superiores de Tecnologia, por conseguinte, valorizando a qualificação da formação.
O preparo para o trabalho é muitas vezes mais significativo que o título obtido no
Ensino Superior.
Os estudos sobre a trajetória e oferta dos Cursos Superiores de Tecnologia
devem ser aprofundados. O trabalho não esgota a investigação da inserção desses
cursos no cenário educacional brasileiro e mesmo global. Os Cursos Superiores de
Tecnologia são uma realidade presente nas Instituições de Ensino Superior públicas
e privadas, por isso, é preciso acompanhar o impacto desta oferta de formação
superior no contexto educacional e também econômico do país.
O trabalho contribui para o aprofundamento de alguma das questões que
envolvem esta recente modalidade de Ensino Superior, que não pode ser ignorada
ou criticada superficialmente, mas que é uma resposta social às demandas da
Formação para o Trabalho.
A pesquisa contribui, ainda, para ultrapassar algumas das críticas a esta
modalidade de curso. O trabalho menciona a crítica de “uma formação minimizada,
imediatamente servil à lógica da mercadoria e que passa ao largo da apropriação de
conhecimentos

científico-tecnológicos”.

A

pesquisa

demonstra

a

tendência

internacional na redução do tempo de formação; o interesse da qualificação dos
estudantes já inseridos no mercado de trabalho; os currículos mais flexíveis e
vinculados à tecnologia e inovação em novos setores da economia; a inserção de
conteúdos científicos e tecnológicos específicos e universais; o interesse na
formação integral do aluno; que são fatores a serem considerados para uma análise
mais apurada dessa modalidade.
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