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RESUMO 
O presente  trabalho é parte de uma pesquisa que  vem  sendo  realizada no Mestrado na  Faculdade de 
Educação da UNICAMP, no grupo de estudos GEPEDISC (Grupo de Estudos em Educação e Diferenciação 
Sóciocultural), na linha de pesquisa Trabalho e Educação que tem como objetivo pesquisar a condição de 
trabalho  dos  tecnólogos  formados  pela  Faculdade  de  Tecnologia  do  estado  de  São  Paulo  (FATEC), 
especificamente  os  egressos  que  se  formaram  entre  os  anos  de  2008  e  2015  na  FATEC  de Mococa. 
Pretende‐se nessa pesquisa verificar se a formação dos egressos da Faculdade de Tecnologia de Mococa 
condiz  com  os  postos  de  trabalhos  por  eles  ocupados  e  também  analisar  a  remuneração  e  condições 
gerais  de  trabalho  desses  tecnólogos.  O  desenvolvimento  deste  trabalho  se  dará  por  meio  de  (1) 
realização  de  revisão  bibliográfica  a  fim  de  revisitar  os  principais  autores  e  temas  que  consideramos 
essenciais para o seu desenvolvimento, quais sejam: a década de 1930 e o Projeto para a educação no 
Brasil;  revolução  burguesa  conservadora,  capitalismo  dependente  e  suas  conseqüências  no modelo  de 
educação adotado no Brasil; a trajetória da criação da LBD e o direcionamento da formação escolar para o 
mercado de trabalho, políticas para educação superior e para a educação tecnológica no Brasil, criação e 
trajetória  dos  cursos  de  tecnologia  e  o mercado  de  trabalho  para  o  tecnólogo  no  Brasil.  (2)  Pesquisa 
documental através da análise dos objetivos dos cursos da Faculdade de Tecnologia (FATEC) de Mococa. 
(3)  Coleta  de  dados  por meio  da  aplicação  de  um  questionário  junto  aos  egressos  da  Faculdade  de 
Tecnologia  (FATEC) de Mococa.  (4) Entrevistas semi‐estruturadas  junto à parte dos pesquisados visando 
entender  as  condições  de  trabalho  dos mesmos.  Como  parte  de  uma  pesquisa  ainda  em  andamento, 
pretendemos  aqui,  expor  o  contexto  de  criação  dos  cursos  de  tecnologia  no  Brasil,  especialmente  os 
cursos  de  tecnologia  do  Centro  Paula  Souza,  tidos  como  referência  nessa modalidade  de  ensino,  bem 
como analisar se existe espaço no mercado de trabalho brasileiro para o tecnólogo. Os cursos superiores 
de tecnologia formam profissionais preparados tecnicamente para atender às demandas do mercado de 
trabalho e de modo mais rápido, haja vista que a grande maioria dos cursos tem duração média de dois 
anos. Porém, apesar de  ser um profissional com  formação de nível  superior, o  tecnólogo que enfrenta 
forte resistência e preconceito por parte do mercado de  trabalho brasileiro que o considera, na grande 
maioria das vezes, como profissional de nível técnico parece ainda defrontar‐se com outras dificuldades 
para conseguir encontrar um posto de trabalho que faça jus a sua formação.   
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Resumo 

O presente trabalho é parte de uma pesquisa que vem sendo realizada no Mestrado na 
Faculdade de Educação da UNICAMP, no grupo de estudos GEPEDISC (Grupo de 
Estudos em Educação e Diferenciação Sóciocultural), na linha de pesquisa Trabalho e 
Educação que tem como objetivo pesquisar a condição de trabalho dos tecnólogos 
formados pela Faculdade de Tecnologia do estado de São Paulo (FATEC), 
especificamente os egressos que se formaram entre os anos de 2008 e 2015 na FATEC 
de Mococa. Pretende-se nessa pesquisa verificar se a formação dos egressos da 
Faculdade de Tecnologia de Mococa condiz com os postos de trabalhos por eles 
ocupados e também analisar a remuneração e condições gerais de trabalho desses 
tecnólogos. O desenvolvimento deste trabalho se dará por meio de (1) realização de 
revisão bibliográfica a fim de revisitar os principais autores e temas que consideramos 
essenciais para o seu desenvolvimento, quais sejam: a década de 1930 e o Projeto para a 
educação no Brasil; revolução burguesa conservadora, capitalismo dependente e suas 
conseqüências no modelo de educação adotado no Brasil; a trajetória da criação da LBD 
e o direcionamento da formação escolar para o mercado de trabalho, políticas para 
educação superior e para a educação tecnológica no Brasil, criação e trajetória dos 
cursos de tecnologia e o mercado de trabalho para o tecnólogo no Brasil. (2) Pesquisa 
documental através da análise dos objetivos dos cursos da Faculdade de Tecnologia 
(FATEC) de Mococa. (3) Coleta de dados por meio da aplicação de um questionário 
junto aos egressos da Faculdade de Tecnologia (FATEC) de Mococa. (4) Entrevistas 
semi-estruturadas junto à parte dos pesquisados visando entender as condições de 
trabalho dos mesmos. Como parte de uma pesquisa ainda em andamento, pretendemos 
aqui, expor o contexto de criação dos cursos de tecnologia no Brasil, especialmente os 
cursos de tecnologia do Centro Paula Souza, tidos como referência nessa modalidade de 
ensino, bem como analisar se existe espaço no mercado de trabalho brasileiro para o 
tecnólogo. Os cursos superiores de tecnologia formam profissionais preparados 
tecnicamente para atender às demandas do mercado de trabalho e de modo mais rápido, 
haja vista que a grande maioria dos cursos tem duração média de dois anos. Porém, 
apesar de ser um profissional com formação de nível superior, o tecnólogo que enfrenta 
forte resistência e preconceito por parte do mercado de trabalho brasileiro que o 
considera, na grande maioria das vezes, como profissional de nível técnico parece ainda 
defrontar-se com outras dificuldades para conseguir encontrar um posto de trabalho que 
faça jus a sua formação.   
                                                            
1 Graduada em Tecnologia em Gestão Empresarial, pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo- FATEC, 
campus Mococa (2014),  mestranda do programa de educação (FE), da Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP. Linha de Pesquisa: Trabalho e Educação. Bolsista da Comissão de 
Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES). e-mail: zig_zu@hotmail.com 
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Introdução 

A educação tecnológica apresentou entre os anos de 2010 e 2013 um 

crescimento considerável. O número de matrículas em cursos superiores de tecnologia 

cresceu 24,5% enquanto o bacharelado cresceu 7,9% neste período (INEP, 2013).  

Além da criação de novas unidades de Institutos Federais de Educação 

(CEFETs) e de Faculdades de Tecnologia (FATECs), a característica principal dessa 

modalidade de ensino, qual seja: a condição de preparar de forma mais rápida e voltada 

para atender às necessidades do mercado de trabalho, influenciaram o aumento dessa 

demanda. 

Contudo, apesar do aumento da oferta e da demanda para esses cursos, o 

mercado de trabalho parece ainda não aceitar de forma plena o profissional formado por 

essa modalidade de ensino. Não é raro encontrar nas principais mídias notícias que 

destacam as maiores dificuldades que os tecnólogos enfrentam para se inserir no 

mercado de trabalho, como o preconceito com relação a sua formação, a crença popular 

de que os cursos de tecnologia não formam profissionais de nível superior, entre outras. 

Nesse sentido, pretendemos aqui, expor o contexto de criação dos cursos de 

tecnologia, especialmente os cursos de tecnologia do Centro Paula Souza, tidos como 

referência nessa modalidade de ensino. Destarte, também nos interessa aqui, entender se 

existe espaço no mercado de trabalho brasileiro para o tecnólogo e qual é o papel dos 

cursos de tecnologia na formação dessa mão de obra. 

 

Cursos superiores de tecnologia do Centro Paula Souza 

Para entender melhor a relação entre os cursos de tecnologia oferecidos pelo 

Centro Paula Souza (CEETEPS) e o mercado de trabalho brasileiro, faz-se necessário 

ilustrar o contexto de criação dos cursos de tecnologia no Brasil, sobretudo no estado de 

São Paulo onde, atualmente, as Faculdades de Tecnologia (FATECs) do Centro Paula 

Souza ocupam lugar de destaque no que se refere à oferta dessa modalidade de ensino.  



A década de 1960, que foi quando a discussão sobre a modalidade de ensino 

tecnológico se tornou mais intensa, foi marcada por forte mobilização política em torno 

da educação, em que reformas nesse setor foram reclamadas insistentemente (Peterossi, 

1980). Naquela ocasião, falava-se do estado de falência de um modelo educacional, com 

características bacharelescas (Peterossi, 1980; Motoyama, 1995), que não atendia às 

necessidades do país.  

Nesse sentido, a educação técnica e tecnológica apontou como uma possível 

solução, haja vista que, daria vazão tanto para a demanda da população por formação de 

nível superior, como para o mercado de trabalho que carecia de mão de obra 

qualificada.  

Naquele momento, um grupo de intelectuais, orientados pelo então governador 

do estado de São Paulo Abreu Sodré, e sob forte influência dos modelos de educação 

tecnológicas norte-americano e europeus, sobretudo o Francês e Alemão, idealizaram a 

criação de um Centro de Educação Tecnológica que teria como função formar 

trabalhadores com condições de lidar com as novas tecnologias, que já naquela época 

exigiam profissionais mais capacitados. (Motoyama, 1995). 

Criou-se, então, no ano de 1968 o Centro de Educação Tecnológica do estado de 

São Paulo, posteriormente nomeado Centro Paula Souza2.   

O Centro Paula Souza passou então a ofertar cursos superiores de Tecnologia.  

Estes são cursos de graduação, com características especiais 3 , que obedecerão às 

diretrizes contidas no Parecer CNE/CES 436/2001 e conduzirão à obtenção de diploma 

de tecnólogo4.  

O primeiro curso superior de tecnologia do CEETPS foi criado para atender a 

uma demanda já existente do mercado de trabalho, especificamente, na área das 

engenharias, que naquela ocasião, necessitava de um profissional que pudesse 

estabelecer o elo entre os engenheiros, que pensavam o trabalho e quem o executaria.  

Era necessário um modelo de trabalhador que tivesse condições técnicas para entender 

os projetos, mas que também tivesse a habilidade de lidar com os trabalhadores de mais 

baixa instrução.  (Motoyama, 1995).  

                                                            
2  O nome primitivo da instituição era “centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo. A 
mudança ocorreu em 10 de abril de 1973, através do Decreto n° 1.418. (Peterossi, 1980). 
3 As condições especiais estão relacionadas à formação específica para uma área do conhecimento com 
carga horária, que deve ser de 1600 a 2800 horas. 
4 Definição de curso superior de tecnologia dada pela resolução CNE/CP 3, de 18 de Dezembro de 2002, 
que em seu Art. 4º institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e 
funcionamento dos cursos superiores de tecnologia. 



Houve, em um primeiro momento, uma sincronia essencial entre a necessidade 

do mercado de trabalho e o investimento na formação daquele tipo específico de 

trabalhador: o tecnólogo. 

Atualmente, o Catálogo Nacional dos Cursos de Tecnologia, que foi atualizado 

por meio de novas edições em 2007 e 2010, conta com 112 denominações, todas 

iniciando-se como: Curso Superior de Tecnologia, acrescida da respectiva área de 

atuação e o profissional que se forma é o tecnólogo em, acrescido de sua formação em 

uma área específica.  

A oferta dessa modalidade de ensino também se expandiu de forma expressiva. 

Das duas unidades inicialmente planejadas, Faculdade de Tecnologia de São Paulo 

(FATEC) São Paulo e FATEC Sorocaba, criadas no final de década de 1960 e início da 

década de 1970, hoje o CEETPS conta com 66 FATECS em 60 municípios, e cada vez 

mais, estas escolas do Centro Paula Souza tornam-se referência em educação 

tecnológica. 

 

Os estudantes das Faculdades de Tecnologia e suas aspirações 

Para o estudante oriundo da classe trabalhadora, que busca qualificação 

profissional por meio dos cursos de tecnologia, preparar-se para o trabalho seria a única 

maneira de diferenciar-se (Peterossi, 1980). O diploma representa um degrau além, o 

coloca um passo á frente dos que com ele compartilham o ambiente de trabalho. O 

diploma simboliza a ascensão social, e mais do que a financeira, representa o estatus e a 

possibilidade de assemelhar-se aos de uma classe social superior, ainda que esta se 

resuma ao consumo de mercadorias (Vicente, 2013).  

A classe trabalhadora encontra na continuidade dos estudos os recursos 

necessários para manter-se em constante adaptação às novas tecnologias utilizadas pelo 

capitalismo para acelerar e otimizar os processos de produção. (Gorz, 2005). Pois, ser 

um profissional verdadeiramente interessado em qualificar-se o diferencia dos seus 

antecessores, haja vista que, tanto o momento histórico quanto a disputa acirrada por um 

lugar ao sol surgem como pontos críticos a serem considerados.  

Helena Gemignani Peterossi, em seu livro “Educação e mercado de trabalho – 

análise crítica dos cursos de tecnologia, publicado no ano de 1980, propôs uma questão 

muito interessante e que ainda hoje, não tem uma resposta definitiva. Naquele 

momento, a autora observou que os cursos de tecnologia estariam desempenhando um 

papel social importante, na medida em que, representavam uma possibilidade de real 



ascensão social para a classe trabalhadora, e foi além, afirmando que, naquele momento, 

o que mantinha a demanda por aquela modalidade educacional era o fator esperança, 

que nas palavras da autora, significa “a existência de expectativas otimistas no que diz 

respeito à mudança de estatus social no futuro próximo entre aqueles que não foram 

ainda integrados (ou se já foram não querem deixar) na corrente principal dos 

beneficiários do desenvolvimento”. (Peterossi, 1980. pg. 74). 

A estreita relação entre trabalho e educação proposto pelo ensino tecnológico 

criou um público específico, crente na ascensão social, que teoricamente um nível a 

mais no grau de instrução poderia proporcionar. Em outras palavras: independentemente 

de estarmos ou não conscientes, a escola, como instituição, cumpre um papel 

determinado dentro da estrutura social. (Nidelcoff, 1978. pg.193).  

Dessa forma, o estudante oriundo das classes sociais menos favorecidas, envolto 

na ilusão de ascensão social por meio da qualificação profissional, e que encontra no 

sistema de ensino do Brasil uma clara associação entre formação universitária à 

profissões regulamentadas, isto é, alimenta a expectativa de que a formatura em curso 

superior inaugure uma nova etapa na vida - a vida profissional. Tal expectativa deriva 

de nossa tradição - que espera do ensino superior uma formação profissionalizante - e de 

nossa legislação, que credencia os diplomados para o exercício imediato das profissões 

(Castro e Schwartzman, 1992).  

Porém, foi colocado para esse público uma armadilha, posto que, a equivalência 

legal dos cursos de Tecnologia aos de graduação não desmistificou a noção de 

segregação envolvida nesse modelo de ensino. Os cursos de Tecnologia, ainda que 

amparados pela lei, continuam a ser considerados de segunda linha. A educação 

profissional no Brasil, que teve sua origem associada à contenção social dos pobres e 

desvalidos, (Florestan Fernandes, 1975), culturalmente não é valorizada, pois foi 

sempre considerada inferior.  

Assim sendo, a segregação por classes já observada na divisão social do trabalho 

também se reflete na educação, exercendo esta um papel delimitador, haja vista que o 

modelo educacional adotado pelo capitalismo funciona de forma a assegurar sua própria 

existência, produzindo, as "qualificações" necessárias ao funcionamento do seu modo-

de-produção. (Galvan- 1979, pg.164).  

Historicamente reconhecida como educação voltada para a classe trabalhadora, a 

educação tecnológica têm propiciado a inclusão de estudantes pertencentes às classes 

menos favorecidas socialmente no ensino superior, todavia, essa inclusão não se dá de 



forma a colocar o portador do diploma de tecnólogo em igualdade de condições dos 

bacharéis. A dualidade existente na educação no ensino de nível médio também é 

observada na educação superior e nem mesmo a Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação (LDB) de 1996 conseguiu extirpar (Saviani, 2002).  

Considerado, na grande maioria das vezes, como profissional de nível técnico, o 

tecnólogo enfrenta forte preconceito por parte do mercado de trabalho brasileiro. Essa 

condição de rejeição histórica já era observada na criação dos cursos superiores de 

tecnologia do Centro Paula Souza (Motoyama, 1995). Em seu livro, onde conta a 

história da criação dos cursos de tecnologia do CEETPS, Motoyama já observava que 

essa modalidade educacional enfrentaria possíveis problemas de aceitação, nas palavras 

do autor “ficam evidenciados nas várias entrevistas os problemas advindos com a 

introdução do ensino tecnológico numa cultura como a nossa, ainda marcada por uma 

ênfase bastante grande numa certa tradição bacharelesca, remontando à época colonial e 

à formação social baseada em relações de trabalho escravistas, em que o fazer era 

desqualificado e não digno para pessoas livres e cultas”. (Motoyama, 1995. pg.495). 

 

O mercado de trabalho brasileiro- existe espaço para o tecnólogo? 

 

A educação pensada como um mero recurso para formação de mão de obra, 

segundo José de Souza Martins (2008), se torna obsoleta com uma extrema rapidez. E o 

debate sobre a educação limita-se, de forma equivocada a um debate sobre emprego. A 

educação já não é pensada para a vida, mas só e principalmente para o trabalho 

assalariado. 

No caso do Brasil, a culpa pelo atraso no que se refere á desenvolvimento social 

e uma possível ascensão do país ao cargo de potência mundial, tem sido colocada no 

que a mídia especializada costuma chamar de “apagão de mão de obra”. O que se 

entende é que o país não teria mão de obra tecnicamente qualificada para acompanhar 

os avanços da tecnologia e esse seria então o grande problema a ser enfrentado.  

No entanto, dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2011), 

revelaram que não há nas estatísticas oficiais dados que comprovem que entre os anos 

de 2003 e 2011 o mercado de trabalho brasileiro– onde a maioria das vagas oferecidas 

exige pouca qualificação, com baixa escolaridade - tenha sofrido tal apagão, derrubando 

o mito de que o crescimento do país pudesse ser barrado por falta de mão de obra 

qualificada, que demandassem formação de nível superior. Ainda que, naquele 



momento, o país estivesse passando por um período de crescimento da economia, com 

aumento da oferta de trabalho formal e acesso á direitos trabalhistas (Leite e Salas, 

2014).  

Acreditamos ser possível encontrar respostas para esse desencontro de 

informações na história do desenvolvimento econômico do Brasil, posto que 

compreender o lugar que o país ocupa na ordem econômica mundial, possivelmente nos 

possibilitaria entender como se constituiu o mercado de trabalho brasileiro. O Brasil 

país de economia dependente, onde não se tem como premissa o desenvolvimento, mas 

a importação das técnicas o dos meios de produção, de mesma forma, a educação não 

está direcionada no sentido de preparar profissionais que tenham reais condições de 

assumir a dianteira do desenvolvimento científico e tecnológico, nas palavras de Leher, 

(1989), “o trabalho nestes países é condizente com o modo como estas nações estão 

inseridas na economia mundial: de forma subordinada, periférica, restrita a mercadorias 

de baixo valor agregado”.  

 O tema do desenvolvimento econômico brasileiro foi amplamente desenvolvido 

por autores, como: Caio Prado Jr; Celso Furtado, Florestan Fernandes e Francisco de 

Oliveira. E o respaldo teórico sobre as relações de trabalho no Brasil nos foi oferecido 

por Márcia de Paula Leite, Ricardo Antunes, Giovanni Alves, entre outros.  

Para conceituar mercado de trabalho, retomaremos aqui o que foi colocado por 

Marx em “O Capital – crítica da economia política”, em que, grosso modo: a “força de 

trabalho 5 ”, compreendida como mercadoria, é vendida pelo trabalhador para os 

detentores dos meios de produção, e é central para definição do valor6 final do que é por 

ele produzido.   

A compreensão desses conceitos é muito importante, pois sendo a mercadoria 

“força de trabalho” essencial para determinar o preço, portanto, o lucro, esta se torna o 

alvo preferencial de quem controla o mercado de trabalho. Para o capitalismo, ampliar e 

                                                            
5 Entendemos a discussão feita por Marx, em “O Capital – crítica da economia política, pg. 94”, como 
sendo essencial para entender a “força de trabalho” como mercadoria, por meio da explicação da forma de 
relação social que nela está contida. “O caráter misterioso que o produto do trabalho apresenta ao assumir 
a forma de mercadoria, donde provém? Dessa própria forma, é claro. A igualdade dos trabalhos humanos 
fica disfarçada sob a forma da igualdade dos produtos do trabalho como valores; a medida, por meio da 
duração, do dispêndio da força humana de trabalho, toma a forma de quantidade de valor dos produtos do 
trabalho; finalmente, as relações entre os produtores, nas quais se afirma o caráter social dos seus 
trabalhos, assumem a forma de relação social entre os produtos do trabalho”.  
6 Marx faz uma profunda discussão sobre a teoria do valor. Para maior compreensão: Marx. “O Capital – 
crítica da economia política, 2012.  



ao mesmo tempo baratear o custo da produção é mister para sua sobrevivência e 

expansão, (Marx, 2012). 

Associada a ideia de barateamento da mercadoria força de trabalho, na década de 

1950/60, Theodore W. Schultz, professor do departamento de economia da 

Universidade de Chicago, desenvolveu a “teoria do capital humano”, que colocou como 

um dos mais importantes meios de ampliação da produtividade econômica a 

qualificação profissional do trabalhador por meio da educação. Nesse sentido, uma 

concepção tecnicista sobre o ensino e sobre a organização da educação, passou a figurar 

como sendo essencial para assegurar o desenvolvimento econômico. Para o trabalhador, 

a parte nefasta dessa teoria deixou o legado da necessidade constante de formação, e 

transferiu para ele a culpa pelo desemprego, ou seja, pela impossibilidade de “vender” 

sua força de trabalho. 

 A busca constante por conhecimento passou a ser a condição necessária para que 

o trabalhador se mantivesse na condição de vendedor de sua força de trabalho para o 

capital. (Gorz 2005).  

O trabalhador passou a ser o único responsável por assegurar seu nível de 

empregabilidade, devia manter-se atualizado e capaz para estar apto a ocupar os postos 

de trabalho que o mercado viesse a lhe ofertar. “A pessoa deve, para si mesma, tornar-se 

uma empresa; ela deve se tornar, como força de trabalho, um capital fixo que exige ser 

continuamente reproduzido, modernizado, alargado, valorizado”. (Gorz. pg. 23). E 

acrescenta ainda nesse sentido que nenhum constrangimento lhe deve ser imposto do 

exterior, ela deve ser sua própria produtora, sua própria empregadora e sua própria 

vendedora, obrigando-se a impor a si mesma os constrangimentos necessários para 

assegurar a viabilidade e a competitividade da empresa que ela é. 

Essa necessidade de constante investimento em si mesmo e na sua formação 

associado ao que já colocamos anteriormente quanto à crença na ascensão social por 

meio da educação pode, em certa medida, explicar o aumento da demanda pelos cursos 

de tecnologia, que diferentemente dos cursos tradicionais de nível superior, já possuem 

em sua concepção as características que atendem as novas necessidades tanto dos 

trabalhadores como do mercado de trabalho, ou seja, a premissa de ofertar mão de obra 

qualificada, em um espaço reduzido de tempo, dentro do que o mercado determina 

como sendo essencial, tornou o curso superior de tecnologia em um atrativo. “Quer nos 

parecer assim que a justificativa dos cursos pela existência de um mercado de trabalho 



refere-se mais a uma projeção, talvez otimista, talvez ilusória, do que uma realidade 

percebida ou por se fazer”. (Peterossi, 1980. pg. 60).  
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