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RESUMO 
A educação profissional no país se iniciou durante o governo português (1808) com o objetivo de afastar 
os  vassalos do  vício do ócio. Desde então  vem apresentando um percurso histórico  caracterizado pelo 
caráter assistencialista e moralista, dualidade do sistema educacional, aumento da responsabilização do 
setor privado e vínculo com desenvolvimento econômico e tecnológico. Na década de 1990, a educação 
profissional  tecnológica  (EPT)  de  nível  superior  foi  reconfigurada  e  vem  se  expandindo  rapidamente, 
englobando diferentes áreas como a de gestão. A EPT compreende graduações de nível superior, como o 
curso de Gestão de Recursos Humanos (GRH), com características especiais. O objetivo desta pesquisa foi 
analisar  uma  destas  características:  a  proposição  de  cursos  em  resposta  a  demandas  do mercado  de 
trabalho,  da  sociedade  e/ou  estudantil,  bem  como  a  um  perfil  profissional  específico  e  atualizado. O 
referencial teórico é o da perspectiva psicossociológica de vertente institucionalista. Realizou‐se pesquisa 
documental  utilizando:  a)  24  projetos  pedagógicos  de  curso  (PPCs)  de  GRH  do  país;  b)  artigos  e 
classificados do jornal Estado de Minas (período de 6 meses). Os documentos foram analisados por meio 
de análise de conteúdo hermenêutica‐dialética e categórica, respectivamente. Os resultados  indicaram a 
predominância de  justificativas e  indicadores de demanda  inespecíficos nos PPCs para a proposição dos 
cursos  de  GRH,  tais  como  aumento  de  matrículas  no  ensino  médio,  crescimento  econômico  e/ou 
populacional.  Desse  modo,  com  demandas  e  indicadores  inespecíficos,  foi  identificado  um 
comprometimento da  construção do perfil do profissional específico e atualizado. Dentre os artigos de 
jornal, foram identificados artigos relacionados ao mercado de trabalho e à educação. Os artigos sobre o 
mercado de trabalho (incluindo os classificados) não faziam menção à demanda específica por tecnólogos. 
Nos de educação, apenas 3%  tratavam de cursos da EPT, nenhum do curso de GRH especificamente. A 
indistinção  da  demanda  e  do  perfil  profissional  e  o  desinteresse  demonstrado  levam  a  questionar  a 
fundamentação dos  cursos de GRH. Ao que  tudo  indica  a  contradição  entre  educação orientada pelos 
valores do mercado e para uma democracia social e econômica tem se intensificado no intuito do servir ao 
mercado do ensino superior em franca expansão em nossa sociedade. 
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A educação profissional no país se iniciou durante o governo português (1808) com o objetivo 

de afastar os vassalos do vício do ócio. Desde então vem apresentando um percurso histórico 

caracterizado pelo caráter assistencialista e moralista, dualidade do sistema educacional, 

aumento da responsabilização do setor privado e vínculo com desenvolvimento econômico e 

tecnológico. Na década de 1990, a educação profissional tecnológica (EPT) de nível superior 

foi reconfigurada e vem se expandindo rapidamente, englobando diferentes áreas como a de 

gestão. A EPT compreende graduações de nível superior, como o curso de Gestão de 

Recursos Humanos (GRH), com características especiais. O objetivo desta pesquisa foi 

analisar uma destas características: a proposição de cursos em resposta a demandas do 

mercado de trabalho, da sociedade e/ou estudantil, bem como a um perfil profissional 

específico e atualizado. O referencial teórico é o da perspectiva psicossociológica de vertente 

institucionalista. Realizou-se pesquisa documental utilizando: a) 24 projetos pedagógicos de 

curso (PPCs) de GRH do país; b) artigos e classificados do jornal Estado de Minas (período 

de 6 meses). Os documentos foram analisados por meio de análise de conteúdo hermenêutica-

dialética e categórica, respectivamente. Os resultados indicaram a predominância de 

justificativas e indicadores de demanda inespecíficos nos PPCs para a proposição dos cursos 

de GRH, tais como aumento de matrículas no ensino médio, crescimento econômico e/ou 

populacional. Desse modo, com demandas e indicadores inespecíficos, foi identificado um 

comprometimento da construção do perfil do profissional específico e atualizado. Dentre os 

artigos de jornal, foram identificados artigos relacionados ao mercado de trabalho e à 

educação. Os artigos sobre o mercado de trabalho (incluindo os classificados) não faziam 

menção à demanda específica por tecnólogos. Nos de educação, apenas 3% tratavam de 

cursos da EPT, nenhum do curso de GRH especificamente. A indistinção da demanda e do 

perfil profissional e o desinteresse demonstrado levam a questionar a fundamentação dos 

cursos de GRH. Ao que tudo indica a contradição entre educação orientada pelos valores do 

mercado e para uma democracia social e econômica tem se intensificado no intuito do servir 

ao mercado do ensino superior em franca expansão em nossa sociedade. 

 



Palavras-chave: educação profissional tecnológica; Gestão de Recursos Humanos; tecnólogo 

 

Os Cursos Superiores de Tecnologia (CSTs), também conhecidos como graduações 

tecnológicas, têm crescido em todo país (Campello et al., 2009; Heleno & Borges, 2016; 

INEP, 2013). Estes cursos fazem parte da educação profissional tecnológica (EPT) e possuem 

características especiais, como: 1) natureza e densidade mais tecnológica do que científica; 2) 

duração menor; 3) serem propostos em resposta a demandas do mercado de trabalho, da 

sociedade e/ou estudantil com a identificação de um perfil profissional específico e atualizado 

(Parecer CNE/CP nº 29/2002). Os CSTs devem cumprir funções, como: incentivar a 

produção, o empreendedorismo, a inovação científico-tecnológica e a compreensão do 

processo tecnológico, avaliando os impactos sociais, econômicos e ambientais advindos da 

produção, gestão e introdução de novas tecnologias; desenvolver competências para a 

produção de bens e serviços e gestão de processos; promover a aprendizagem continuada, 

incluindo a formação em cursos de pós-graduação; adotar a flexibilidade, a 

interdisciplinaridade, a contextualização; e, garantir a identidade do perfil profissional de 

conclusão do curso com a devida organização curricular (Resolução CNE/CP nº 3/2002). 

O curso de GRH é uma das 112 graduações do Catálogo Nacional de CSTs e faz parte 

do eixo tecnológico de gestão e negócios (MEC, 2010) que “compreende atividades de 

administração e de suporte logístico à produção e à prestação de serviços em qualquer setor 

econômico e em todas as organizações, públicas ou privadas, de todos os portes e ramos de 

atuação” (Resolução CNE/CEB nº 04/1999, p. 12). As competências específicas dos cursos de 

GRH dependem do perfil profissional de conclusão definido pelos Estabelecimentos de 

Ensino Superior nos projetos pedagógicos de curso (PPCs) (Resolução CNE/CEB nº 

04/1999). Atualmente, existem 786 cursos de GRH em atividade no país, sendo 715 

presenciais (http://emec.mec.gov.br, em 30/09/2016).  

O objetivo desta pesquisa foi analisar a proposição de cursos de GRH em resposta a 

demandas do mercado de trabalho, da sociedade e/ou estudantil com a identificação de um 

perfil profissional específico e atualizado, tida como característica especial destes cursos. Será 

adotada para análise uma perspectiva psicossociológica (p. ex., Lévy, 1994; Lhuilier, 2013) 

que, em sua vertente institucionalista, se propõe a analisar o tecido social, sua dinâmica 

política e os atravessamentos da estrutura institucional (Baremblitt, 1994).  

 

A educação profissional e o desenvolvimento dos cursos superiores de tecnologia no 

contexto brasileiro 



A educação profissional (EP) no país se iniciou durante o governo português quando 

foi expedido o Alvará de 1º de abril de 1808 permitindo o livre estabelecimento de fábricas e 

manufaturas. O príncipe regente registrou no alvará a preocupação de promover a riqueza 

nacional bem como fornecer meios de subsistência aos seus “vassalos” e evitar que estes se 

entregassem ao “vício da ociosidade”. No ano seguinte foi criado o Collegio das Fábricas para 

artífices, manufatureiros e aprendizes vindos de Portugal (Decreto de 23/03/1809). Mais 

adiante legitimando a EP no país, outras iniciativas surgiram como a abertura: em 1856, do 

Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro mantido pela Sociedade Propagadora das Belas 

Artes; em 1882, o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo fundado pela Sociedade Propagadora 

de Instrução Popular; e dos liceus de Salvador (1872), Recife (1880), Maceió (1884) e Ouro 

Preto (1886) (Parecer CNE/CEB nº 16/1999). Esse início já demonstrou o caráter econômico, 

assistencialista e moralista que acompanha a história da EP brasileira (Parecer CNE/CP nº 

29/2002). 

Em 1906, no Brasil República, durante o governo de Nilo Peçanha no estado do Rio 

de Janeiro, criaram-se as primeiras escolas técnicas. No nível federal, durante o governo de 

Afonso Pena, o Decreto nº 1.606 (29/12/1906), previu o ensino profissional como 

responsabilidade do Ministério dos Negócios, Agricultura, Indústria e Comércio. No entanto, 

somente depois, com o Decreto nº 7.566 (23/09/1909), assinado pelo presidente Nilo Peçanha, 

iniciou-se a institucionalização da rede de ensino profissionalizante com a instalação de 

escolas de aprendizes artífices em todas as capitais, custeadas pela União, pelos estados, 

municípios ou associações particulares. Segundo este decreto, era dever do governo formar 

cidadãos úteis à nação, habilitando “os filhos dos desfavorecidos da fortuna” (p. 1), crianças 

de 10 a 13 anos, ao “indispensável preparo technico e intelectual, como faze-los adquirir 

hábitos de trabalho profícuo, que os afastara da ociosidade ignorante, escola do vicio e do 

crime” (p. 1). Este ponto demonstrou que após a abolição, “a herança colonial escravista 

influenciou preconceituosamente as relações sociais e a visão da sociedade sobre a educação e 

formação profissional” (Parecer CNE/CEB nº 16/1999, p. 6). Reservava para as “elites 

condutoras” (p. 5) a formação escolar acadêmica e deixava para a população as tarefas 

manuais e o ensino profissional. 

Outro marco foi o Decreto nº 5.241 (22/08/1927) que, nos Arts. 2º e 3º, instituiu a 

obrigatoriedade do ensino profissional nas escolas primárias e secundárias subvencionadas 

pela União. O Art. 129º da Constituição (Brasil, 1937) previu o chamado ensino “pré-

vocacional profissional”, ainda destinado para as “classes menos favorecidas”, especialmente 

para os filhos de operários e seus associados, impulsionados pelas mutações na infraestrutura 



econômica. Tentou-se, portanto, uma conciliação dos interesses econômicos e políticos às 

necessidades de industrialização e a uma política autoritária. Entretanto, também remeteu a 

forças instituintes que buscavam maior participação popular na educação (Azevedo et al., 

1932/2006). 

Nesse período, a EP, no nível médio, não permitia ao egresso a entrada no nível 

superior, criando-se uma dualidade do sistema educacional. O Decreto nº 8.673 (03/02/1942), 

que estabeleceu o currículo dos cursos industriais1, determinou muitas disciplinas técnicas e 

poucas científicas, distinguindo a EP da educação tradicional. Assim, tem-se uma reprodução 

de uma sociedade de classes no sistema educacional brasileiro (Parecer CNE/CEB nº 

16/1999), com escolas para classe dominante e escolas para o povo (Bourdieu & Passeron, 

1975). 

Na década de 1940, com a demanda por técnicos e trabalhadores qualificados, houve 

uma série de decretos-leis responsabilizando o setor privado pela EP (Parecer CNE/CEB nº 

16/1999). Sendo considerado dever do Estado a ser cumprido com a colaboração das 

empresas e dos sindicatos patronais, propiciou a institucionalização, que dura até hoje, do 

Serviço Nacional de Aprendizagem com seus diferentes direcionamentos: industrial (SENAI); 

comercial (SENAC); rural (SENAR); transporte (SENAT); e o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) (Parecer CNE/CP nº 29/2002). 

A mudança da EP para o nível médio, com admissão de egressos que tenham 

concluído o primeiro ciclo do ensino básico, ocorreu em 1942 (Decreto nº 8.673 de 

3/02/1942; Decreto-Lei nº 4.127 de 25/02/1942). Entretanto, a equiparação com os cursos do 

ensino médio, permitindo entrada no ensino clássico se iniciou na década de 1950 (Lei nº 

1.076 de 31/03/1950; Lei nº 1.821 de 12/03/1953; Decreto nº 34.330 de 21/10/1953), com 

exigência de exames das disciplinas não cursadas e outras medidas. Esta equiparação somente 

ocorreu de forma plena com a lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN) de 

1961 (Lei nº 4.024 de 20/12/1961). Seu texto refletiu a reorganização da economia nacional e 

internacional depois da II Guerra Mundial e a ambivalência dos grupos no poder. Assim, se 

por um lado abriu a possibilidade de ascensão ao ensino superior, por outro, a restringiu, visto 

o aporte dado ao ensino privado, inacessível às classes menos privilegiadas (Rosas, 1992). E 

ainda, no Art. 104º, permitiu a “organização de cursos ou escolas experimentais”, como os 

cursos superiores de engenharia de operação/produção que surgiram em 1962. Estes duraram 

                                                            
1 Nome utilizado para a EPT à época. 



pouco mais de 10 anos, localizando-se entre o técnico de nível médio e o engenheiro (Parecer 

CNE/CP nº 29/2002), indicando a origem da identidade fronteiriça dos cursos de tecnólogos.  

A lei da reforma do ensino superior que, concebida pelo governo Costa e Silva sem 

maior participação de instituições da sociedade civil, foi promulgada em 1968 (Lei nº 5.540 

de 28/11/1968). Com roupagem democrática, em plena ditadura militar, gerou insatisfações 

relativas aos mecanismos altamente seletivos de entrada nas universidades (vestibular), visto 

como uma forma de manutenção da estrutura de desigualdade social. Segundo Souza (2009), 

a meritocracia, com a valorização do esforço individual e do talento, promove a 

culpabilização do indivíduo pelo fracasso, mascarando os aspectos sociais e justificando os 

privilégios dos grupos no poder. 

Ainda neste período, o ensino técnico profissionalizante básico de nível superior foi 

autorizado pelo Decreto nº 547 (18/04/1969). Estes cursos foram criados com dupla função: 

atender ao mercado de trabalho e criar cursos superiores com custo menor de manutenção do 

ensino e lucros garantidos. Algumas formações passaram de cursos de curta para média 

duração, constituindo uma tentativa do Conselho Federal de Educação, antecessor do 

Conselho Nacional de Educação (CNE), de caracterizá-los mais pelo perfil profissional de 

conclusão do que pela duração. Em outras palavras, anteciparam o entendimento construído 

em 1970 de que são cursos que sanam lacunas não contempladas pelos cursos tradicionais de 

graduação plena (Parecer CNE/CP nº 29/2002). 

A LDBEN de 1971 (Lei nº 5.692 de 11/08/1971) versou sobre as demandas do ensino 

primário e médio e manteve o texto de 1968 em referência à natureza intermediária dos 

cursos. Instituiu obrigatoriamente a habilitação profissional no ensino de 2º grau2. Segundo o 

Parecer CNE/CEB nº 16/1999, é possível enumerar alguns problemas da generalização da 

formação no ensino médio, como: a) prejuízo na carga horária da formação de base; b) 

desestruturação das redes públicas de ensino técnico; c) descaracterização das redes do ensino 

municipal e estadual secundário e normal; d) criação de uma "falsa imagem da formação 

profissional como solução para os problemas de emprego, possibilitando a criação de muitos 

cursos mais por imposição legal e motivação político-eleitoral [...]” (p. 14). Estes mesmos 

problemas permearam as discussões sobre o presente e futuro dos CSTs. 

A Resolução nº 218/1973 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia estabeleceu as atribuições e competências específicas do técnico de nível superior 

ou tecnólogo. Mesmo criticada, representou “um primeiro reconhecimento formal pelo 

                                                            
2 A legislação revogou a obrigatoriedade com a Lei n 7.044 de 18/10/1982. 



mercado de trabalho do curso superior de tecnologia e dos tecnólogos por ele qualificados” 

(Parecer CNE/CP nº 29/2002, p. 14). Em 1974, Ernesto Geisel reconheceu pelo Decreto nº 

74.708 de 17/10/1974, os cursos de Técnicos do Nível Superior em Construções Civis e 

Mecânica ministrados pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo, mantida pelo Centro 

Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. O surgimento destes cursos relacionou-se 

diretamente à preocupação entre a oferta de cursos e vagas e a demanda por profissionais que 

pudessem ser absorvidos imediatamente pelo mercado de trabalho. Esse ponto implicava na 

desativação dos cursos quando da saturação de profissionais de determinada área na região. 

No entanto, com a dificuldade das de acatar estas recomendações passou a ser exigido que se 

demonstrasse a existência de mercado de trabalho com identificação de perfil profissional 

adequado às necessidades regionais que definiriam a estrutura curricular3 de cada curso de 

graduação tecnológica (Parecer CNE/CP nº 29/2002). 

Em 1978, as Escolas Técnicas Federais de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro 

foram transformadas em Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET's) pela Lei nº 

6.545 de 30/06/1978, que estipula no Art. 2º ministrar cursos de graduação e pós-graduação 

(lato e stricto sensu) na área tecnológica como uma de suas finalidades. Esta Lei instituiu uma 

mudança no direcionamento dos CEFET's, privilegiando, cada vez mais, os CSTs em 

detrimento dos técnicos, como sinalizado por Laudares e Tomasi (2003). 

A Constituição Federal de 1988 marca a ampliação da participação popular na vida 

pública. Ela zela (Art. 4º) pela erradicação da pobreza e da marginalização e pela redução das 

desigualdades sociais e promove (Art. 23º) a integração social dos setores desfavorecidos 

(Brasil, 1988). Ainda que com consideráveis avanços, não se pode assumir uma 

institucionalização plena destes princípios. Em relação à educação, o texto dirime ainda mais 

a responsabilidade do Estado, deixando-a livre à iniciativa privada (Art. 209º), abrindo espaço 

para que grupos capitalistas se apropriem do ensino superior no país, tendência 

institucionalizada historicamente. 

Nas décadas de 1980 e 1990, principalmente nesta última, mais do que objetivar a 

“produção em série e padronizada” (Parecer CNE/CEB nº 16/1999, p. 6; Parecer CNE/CES nº 

436/2001, p. 1) a educação para o trabalho precisou ser modificada para lidar com novas 

demandas. O progresso científico e tecnológico impulsionado pela introdução dos 

                                                            
3 Os cursos da EPT são caracterizados por não terem currículo mínimo definido em legislação, o que aumenta 
sua flexibilidade e capacidade de atender as demandas do mundo do trabalho. Uma tentativa de estabelecer uma 
estrutura curricular mínima aconteceu em 1976 com o CST em processamento de dados (Parecer CNE/CP nº 
29/2002). No entanto, por ser considerado um engessamento, contrário ao princípio da flexibilidade, a definição 
curricular deve ser da competência do estabelecimento de ensino, construído conjuntamente por docentes e 
equipe técnica-administrativa (Parecer CNE/CES nº436/2001). 



computadores, entre outros avanços, transformou os métodos de trabalho pelo mundo. As 

transformações políticas, econômicas e sociais geraram novas necessidades, formas de 

organização e gestão do trabalho. A baixa escolaridade da massa trabalhadora começou a ser 

considerado entrave significativo à expansão econômica e as mudanças no sistema de ensino 

brasileiro se tornaram, novamente, fundamentais. Foi introduzido o termo “tecnológico” na 

educação profissional e a elevação dos níveis de escolarização passou a ser uma necessidade 

(Parecer CNE/CEB nº 16/1999). Assim, com o discurso de superação de uma política 

assistencialista e de um efetivo acesso da população às conquistas científicas e tecnológicas 

da sociedade, o perfil dos egressos dos CSTs passou a ser o de um profissional em contínua 

formação capaz de interagir em situações novas (Parecer CNE/CES nº 436/2001; Parecer 

CNE/CP nº 29/2002). 

A nova LDBEN foi elaborada no governo de Fernando Collor de Melo. Tramitou pela 

primeira vez em 1993, durante o governo de Itamar Franco, período de implantação da 

política de estabilização financeira. Ainda neste período foi instituído o Sistema Nacional de 

Educação Tecnológica pela Lei nº 8.948 (08/12/1994), regulamentada pelo Decreto nº 2.406 

(27/11/1997), e a transformação gradual das Escolas Técnicas Federais em CEFET's. Este 

processo havia sido reiniciado em 1993, com a transformação das Escolas Agrotécnicas 

Federais em autarquias educacionais (Lei nº 8.731 de 16/11/1993). 

Após a posse de Fernando Henrique Cardoso (FHC), em 1995, a rede federal de 

ensino superior foi revista no intuito de aumentar a qualificação da população brasileira para 

desenvolver a economia. Segundo a Lei nº 10.172 (09/01/2001), estudos demonstraram que "o 

aumento de um ano na média educacional da população economicamente ativa determina um 

incremento de 5,5 % do PIB (Produto Interno Bruto)". A aprovação da LDBEN diminuiu 

custos com o ensino superior para o orçamento governamental e tornou mais eminente a 

parceria entre o setor privado e o governo no que se refere à gestão e ao financiamento do 

sistema educacional (Saviani, 2008). Um exemplo é a criação do FIES (MP nº 1.827, de 

27/05/99), época em que já existia o Programa de Credito Educativo (Lei nº 8.436 de 

25/06/1992; Lei nº 9.288 de 01/07/1996), que surge com uma contraditória significância: 

incentivo ao ensino superior privado versus possibilidade de inclusão social. 

A LDBEN de 1996 (Lei nº 9.394 de 20/12/1996) inaugurou uma nova era na educação 

superior do país. Ela reforçou que o ensino é livre à iniciativa privada e instituiu a avaliação 

de desempenho das universidades, prevendo a construção de padrões de qualidade de ensino 

bem como oferta de cursos noturnos para aproveitar estruturas e atender as necessidades dos 



estudantes. Tratou, também, do Plano Nacional de Educação4 (PNE) que, quando aprovado 

em 2001, estabeleceu diretrizes para o desenvolvimento do ensino em um período decenal. A 

LDBEN previu, também, a existência do CNE5, que deve ser ouvido pelo Ministério da 

Educação (MEC), com funções normativas e de supervisão (Lei nº 9.131 de 24/11/1995), 

analisando a aplicação da legislação da educação superior e assegurando a participação da 

sociedade. 

Em relação à EP, a LDBEN passou a reconhecer e certificar competências já 

desenvolvidas em cursos anteriores e/ou no mundo do trabalho (Lei nº 9.394 de 20/12/1996; 

Parecer CNE/CEB nº 40/2004; Parecer CNE/CES nº 19/2008). O Decreto 2.208 (17/04/1997) 

complementou-a estabelecendo três níveis da EP: básico; técnico; tecnológico. O decreto 

desvinculou o ensino técnico do médio e determinou que os CSTs, “conferirão diploma de 

Tecnólogo”. Complementou com a possibilidade de organização curricular por módulos, 

permitindo saídas intermediárias e retornos, no sentido de flexibilização no ensino, incentivo 

à educação continuada e agilidade no atendimento a demandas do mercado, dos trabalhadores 

e da sociedade (Parecer CNE/CEB nº 17/1997). 

Em 1998, o governo proibiu a expansão da oferta de EP no âmbito federal restringindo 

a construção de novas escolas técnicas federais com a obrigatoriedade de parcerias com 

estados, municípios, Distrito Federal, setor privado e/ou organizações não governamentais 

(Art. 47º, Lei nº 9.649 de 27/05/1998). Assim a expansão demandada pela sociedade ficou a 

cargo, principalmente, da iniciativa privada, abertura essa que caracterizou o governo FHC 

neste e em outros ramos. A educação, no período, seguiu a intensificação da privatização em 

outros setores, nos moldes do ideário neoliberal (Cerqueira, Cerqueira, Souza, & Mendes, 

2009). 

Durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o Decreto nº 5.154 (23/07/2004) 

incluiu no Art. 3º a preocupação de que os CSTs objetivem a qualificação para o trabalho e 

elevação do nível de escolaridade do trabalhador, democratizando o ensino superior no país. 

Ainda em 2004, o Decreto nº 5.224 (01/10/2004) transformou as Escolas Técnicas Federais e 

Escolas Agrotécnicas Federais em CEFET's, tentando padronizar atribuições. 

                                                            
4 O PNE foi sugerido no manifesto da Educação Nova em 1932, estabelecido na Constituição de 1934 e 
implantado pela primeira vez em 1962 como iniciativa do MEC. Teve sua proposta atual operacionalizada em 
2001 (Lei nº 10.172 de 09/01/2001; Saviani, 2008). 
5 A ideia de um Conselho de Ensino surgiu em 1842, na Bahia, tendo sido criado o primeiro Conselho Superior 
de Ensino em 1911 (Decreto nº 8.659, de 05/04/1911). Muitas mudanças ocorreram ao longo da história do 
Conselho chegando até o atual CNE: “órgão colegiado integrante do Ministério da Educação, foi instituído pela 
Lei 9.131, de 25/11/95, com a finalidade de colaborar na formulação da Política Nacional de Educação e exercer 
atribuições normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro da Educação” 
(http://portal.mec.gov.br/cne/ ). 



Em 2005, houve modificação na legislação permitindo a expansão da rede federal e 

refletindo uma reorientação das políticas para a EPT (Lei nº 11.195 de 18/11/05). Assim, 

permitiu a abertura do sistema federal, conjuntamente com a possibilidade, prevista na 

LDBEN de 1996, no Art. 52º, da criação de "universidades especializadas por campo do 

saber". Iniciou-se a transformação dos CEFET’s em Universidades Federais Tecnológicas, 

como, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) (Lei nº 11.184 de 07/10/2005) 

e, posteriormente, a constituição dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

(IFET) (Decreto nº 6.095 de 24/04/2007). Em 2008, foi instituída a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (Lei nº 11.892 de 29/12/2008), incluindo os IFET’s, a 

UTFPR, os CEFET do Rio de Janeiro e Minas Gerais, as Escolas Técnicas vinculadas às 

Universidades Federais e, posteriormente, o Colégio Pedro II (Lei nº 12.677 de 25/07/2012). 

A difusão da educação como ferramenta de inclusão social e cidadã foi reiterada no 

Plano de Desenvolvimento da Educação que comportou medidas de democratização do acesso 

com ampliação da rede, financiamento e flexibilização das formas de entrada. Os incentivos à 

ampliação da EP no Brasil abarcaram os diferentes níveis e políticas compensatórias, 

comportando: o Projeto Escola de Fábrica (Lei nº 11.180 de 23/09/2005 revogada pela Lei nº 

11.692 de 10/06/2008); o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) (Decreto nº 

5.840 de 13/07/2006); o Programa Brasil Profissionalizado, que estimula o ensino médio 

integrado à EP (Decreto nº 6.302 de 12/12/2007); o Sistema Escola Técnica Aberta do Brasil 

com a modalidade à distância, inicialmente para o técnico sendo posteriormente estendida a 

outros níveis (Decreto nº 6.301 de 12/12/2007; Decreto nº 7.589 de 26/10/2011); e, no nível 

superior, o processo de integração dos IFET's (Decreto nº 6.095 de 24/04/2007). 

Outros exemplos das políticas que consideram a dimensão da inclusão social são: o 

FIES e suas variações (MP nº 1.827, de 27/05/1999); o PROUNI que concede benefícios 

fiscais para os estabelecimentos privados disponibilizarem bolsas de estudo (Lei nº 11.096 de 

13/01/2005); o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI) (Decreto nº 6.096 de 24/04/2007); o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil (PNAES) para os estabelecimentos federais (Decreto nº 7.234 de 19/07/2010); o 

Sistema de Seleção Unificada (SISU), operacionalizando o acesso; e as políticas de ação 

afirmativa que se expandiram nesse governo e no da presidenta Dilma Rousseff, tendo como 

exemplo a chamada lei de quotas (Lei nº 12.711, de 29/08/2012; Decreto nº 7.824 de 

11/10/2012) que permite uma abertura no sistema de acesso. Assim, esta fase, caracterizada 

pela hegemonia das políticas compensatórias, são ampliados o acesso à EP no setor público e 



as parcerias público-privado. Em um governo desenvolvimentista, que, para ser sustentável e 

ter avanços significativos no plano social, deveria operar contra a lógica do mercado 

(Frigotto, 2011) é que se dá o desenvolvimento dos CSTs no Brasil.  

 

Estratégias metodológicas 

Foi realizada uma pesquisa documental considerando: a) 24 PPCs de de cursos de 

GRH autorizados pelo MEC; e b) artigos do jornal Estado de Minas (de 1 de janeiro a 30 de 

junho de 2013).  

Os PPCs foram obtidos por meio de site de busca com a inclusão conjunta das 

expressões: “projeto pedagógico” e “gestão de recursos humanos”. Analisamos o histórico e 

justificativa do curso, indicadores de demanda e o perfil profissional de conclusão. Os artigos 

do jornal foram escolhidos para apreender o impacto e a demanda do mercado de trabalho e 

da sociedade por cursos e profissionais de GRH. Aplicamos análise de conteúdo 

hermenêutica-dialética e categórica, respectivamente (Minayo, 2006). 

 

Resultados 

Foram analisados 24 PPCs de cursos de GRH (Tabela 1) distribuídos pelo país: São 

Paulo (45,8%); Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rondônia (8,3% 

cada); Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Sergipe (4,2% cada).  

 

Tabela 1 – Características dos estabelecimentos de ensino superior com projetos pedagógicos 

de curso analisados 

Organização acadêmica f % Categoria Administrativa f % 

Instituto Federal 1 4,2 Pública Federal 1 4,2 

Universidade 5 20,8 Privada sem fins lucrativos 10 41,7 

Centro Universitário 7 29,2 Privada com fins lucrativos 13 54,2 

Faculdade 11 45,8    

 

Os objetivos dos cursos de GRH e o perfil profissional de conclusão se apresentaram 

em formatos semelhantes, sem grande diferenciação entre os PPCs. Em relação as 

justificativas, a maioria dos PPCs (f=20) estavam fundamentados na inserção regional (f=17), 

no crescimento econômico (f=16), no discurso sobre as mudanças no mundo do trabalho 

(f=16), hiper generalistas (f=11) e na vantagem competitiva (f=8). A inserção regional, única 



justificativa para implantação do curso de GRH em dois PPCs, inclui dados como a 

quantidade de matriculas no ensino médio (f=9), o crescimento populacional (f=6) e 

existência de outros cursos na região (f=2). O crescimento econômico apresenta dados como a 

expansão e predominância de setores produtivos na região (f=16). As mudanças no mundo do 

trabalho abrangem as mudanças nos modelos de gestão (f=8), a necessidade de requalificação 

geral (f=6) e à revolução dos serviços (f=2). As justificativas hiper generalistas incluem 

questões como o avanço tecnológico (f=7) e globalização (f=3). A vantagem competitiva 

(f=8) diz da menção a que a presença de um profissional de GRH traria vantagem à 

organização. 

Apenas quatro PPCs apresentaram pesquisas sobre o perfil profissional do tecnólogo 

de GRH que o fundamentassem. Entretanto, apenas o do único estabelecimento público 

justificou a implantação do curso e do currículo proposto. Este apresentou pesquisas sobre o 

interesse dos alunos do ensino médio e junto a empresas na região, levantando a demanda 

pelo profissional de GRH, por seus conhecimentos (como o de rotinas trabalhistas) e 

competências (como a capacidade de negociação e comunicação).  

No intuito de investigar o impacto e a demanda social pelo tecnólogo, bem como do 

mercado de trabalho em relação a este profissional foram realizadas análises de artigos do 

jornal. Identificamos artigos relacionados a dois eixos: mercado de trabalho e educação. Dos 

243 artigos selecionados, 59 tratavam de mercado de trabalho e 184 sobre educação. 

Considerando os artigos relacionados ao mercado de trabalho foram identificados 

quatro temas: escassez de mão de obra (64%); qualificação (19%); baixa no mercado de 

trabalho (14%); e vagas no exterior (3%). As menções não eram específicas. Dentre os artigos 

de escassez de mão de obra, por exemplo, não há menção a demanda por tecnólogos. Em 

relação ao eixo de educação, dos artigos do jornal identificados, apenas 3% tratam de CSTs. 

Portanto, constatamos que o assunto é pouco frequente, ao menos neste o jornal no período 

analisado. 

 

Discussão 

Nos resultados, observamos em alguns PPCs menções à vantagem competitiva que a 

presença de um profissional com conhecimentos de GRH pode propiciar. Ainda assim, a 

desejabilidade por profissionais com conhecimentos sobre GRH não implica necessariamente 

que seja por um tecnólogo de GRH, dado que outras formações (p. ex., Administração e 

Psicologia) possuem formação que contempla tal área. A despeito desta observação, os 

demais resultados indicaram a predominância de justificativas e indicadores de demanda 



inespecíficos para a proposição dos cursos de GRH. De modo geral, as justificativas 

apresentadas nos PPCs poderiam servir para qualquer CSTs e não para a proposição de cursos 

de GRH especificamente. Segundo Duch e Laudares (2009) existe dificuldade na adequação 

dos cursos às necessidades de mercado. No entanto, a existência de um PPC com pesquisas e 

justificativas apropriadas demonstra a viabilidade da realização das mesmas.  

A análise do perfil profissional específico e atualizado caminhou no mesmo sentido. 

Os perfis profissionais apresentados aproximam-se à definição do Catálogo Nacional de CSTs 

(MEC, 2010) e as competências gerais do profissional como atuação em equipes, tomada de 

decisão e adaptação às mudanças do mundo do trabalho (Berger, 1999). Deste modo, 

podemos questionar a implementação dos princípios da flexibilidade e contextualização. Em 

relação à flexibilidade, a indiferenciação dos perfis do profissional a serem formados indica a 

não participação de todos os atores educacionais envolvidos (coordenadores, docentes, 

técnicos etc.). Em relação à contextualização, esta mesma indiferenciação indica a não 

atualização dos perfis e não atenção simultânea as demandas dos trabalhadores, dos 

empregadores, da sociedade, das regionalidades e da vocação do estabelecimento de ensino 

superior, conforme defendido pelo CNE (Parecer CNE/CEB nº 16/1999; Parecer CNE/CP nº 

29/2002). Assim, os PPCs apresentaram demandas e perfis profissionais de modo aquém do 

requerido (Resolução CNE/CP nº 03/2002), permitindo o questionamento relativo à sua 

legitimação e ao fortalecimento da hipótese de que seja tido como um documento inócuo e 

burocrático (Heleno & Borges, 2016). 

Os resultados sobre os artigos e classificados do jornal sinalizaram o desconhecimento 

e/ou baixa demanda da sociedade e das empresas pelo profissional de GRH. Desse modo, 

sustentam a proposição da hipótese de que as demandas são construídas pelos 

estabelecimentos de ensino superior apoiadas em políticas públicas. Ou ainda, conforme 

Peterossi (1980, p. 60) de que “refere-se mais a uma projeção, talvez otimista, talvez ilusória, 

do que a uma realidade percebida ou por se fazer”.  

A indistinção da demanda e do perfil profissional e o desinteresse demonstrado levam 

a questionar a fundamentação dos cursos de GRH. Heleno e Borges (2016) questionam, por 

exemplo, se seu papel é de “um profissional inovador, voltado à prática e ao enfrentamento de 

novas questões munido de uma formação multidisciplinar ou de um profissional de segunda 

classe que (...) serve ao mercado de ensino superior e ao mercado imediato” (p.404). Ao que 

tudo indica a contradição entre educação orientada para os valores do mercado de trabalho e 

para uma democracia social e econômica (Ferreti, Silva, & Oliveira, 1999) tem se 

intensificado no intuito do servir ao mercado do ensino superior em franca expansão em nossa 



sociedade. No controvertido percurso da EPT brasileira o projeto nacional democrático 

popular parece ter se dissolvido "pela inserção subordinada do Brasil na economia 

internacional globalizada" (Frigotto, Ciavatta, & Ramos, 2005, p. 1105).  
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